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10. TEDEN: 25. 5.−29. 5. 
PONEDELJEK, 18. 5. 2020 
1. Danes boste brali o odkritjih (Entdeckungen) in izumih (Erfindungen). 

2. Odprite učbenike in preberite besede na str. 63/1.1.  

V zvezek napišite naslov Erfindungen und Entdeckungen. 

 V slovarju poiščite pomene neznanih besed in jih napišite v zvezek. 

 Zraven napišite oblike za preteklik:  

erfinden  hat erfunden; entdecken  hat entdeckt. 

 PONOVITEV: Verjetno se spomnite, da se pri glagolih, ki se začnejo na er- in ent- 

obliki za preteklik (Partizip II) ne doda predpona ge- (hat erkannt; hat entnommen, ist 

entkommen). 

Ich erkenne deine Stimme.  Ich habe deine Stimme erkannt. 

 Preberite nalogo 1.2. V zvezek prepišite neznane besede in dodajte slovenski prevod. 

 Odgovorite na vprašanja na str. 63 (1−4). Odgovore napišite v zvezek. 

 
ČETRTEK, 21. 5. 2020 
1. Preberite nalogo na str. 64/1.4. 
2. V zvezek napišite naslov Verkleinerungsformen mit -chen und -lein 
  

 Iz naloge prepišite besede, ki se končajo na -chen/-lein. 

  Napišite pravilo: 
 

die Katze    das Kätzchen 

das Blatt   das Blättchen     

der Bär    das Bärchen 
 

Samostalniki, ki imajo končnici -lein ali -chen:  
 

 pomanjševalnice 

 so srednjega spola (das) 

 pri   a/o/u    dodamo/ohranimo preglas:  
         das Haus – das Häuschen         das Buch – das Büchlein 
         die Suppe – das Süppchen 
         der Baum – das Bäumchen 
 

 Če se samostalnik konča na -e(n), ta končnica odpade: -e(n) + chen: 

         die Blume  das Blümechen  das Blümchen 
 

 -lein dodamo za -g/-ch 
        der Ring – das Ringlein 
        das Tuch – das Tuchlein 

 

3. Rešite nalogo na str. 65/1.5. 
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PETEK, 22. 5. 2020 
1. Odprite učbenike in preberite nalogo na str. 65/1.6. 

2. Odgovorite na vprašanja, napisana pod besedilom (1−4), odgovore napišite v zvezek. 

3. Iz besedila prepišite besede s končnicami -ung, -heit, -keit. Pazite tudi na množinske oblike 

(die Veränderung – die Veränderungen). 

4. Odprite PP-predstavitev (priloga na spletni strani). Vsa pravila prepišite v zvezek. V slovarju 

poiščite slovenke prevode besed in jih prepišite v zvezek. 


