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Pozdravljeni, učenci! 

Wie geht es euch?        

Pošiljam vam tedenski načrt za TJN. Ta teden boste ponovili in nadgradili snov, ki 

smo jo predelali zadnje dni. Naloge fotografirajte in jih  sproti pošiljajte na moj 

naslov: aleksandra.osmn@gmail.com 

Želim vam lep teden! 

Učiteljica Aleksandra 

 

TEDEN: 19. 10. 2020–23. 10. 2020 

TOREK: Športni dan! 

 

SREDA 

1. Odpri učbenik na str. 27 in preberi seznam nenavadnih praznikov, 

ki jih praznujejo po svetu. Glasno preberi povedi, kot smo se učili v šoli. 

Pomagaj si s pravilom:  

                Številom od 1–19 dodaš končnico:  -te     
                       (der vierte Februar = četrti februar) 
 
               Številom od 20 naprej dodaš končnico: -ste       
              (der einundzwanzigste  Februar = enaidvajseti februar)  

 

2.1 Vprašanja prepiši v zvezek, vendar števila zapiši z besedo. Nato 

vprašanja prevedi v slovenščino. Pomagaj si s spletnim slovarjem 

(PONS) in slikami pri povedih. Poglej spodnja primera: 

     Übung 

1. Der zweite Januar ist das Katzen-Neujaht in den USA.  

     Drugi januar je mačje novo leto v ZDA. 

2. Der achtzehnte Januar ist der Welttag des Schneemanns. 

      Osemnajsti januar je svetovni dan snežakov. 

https://de.pons.com/
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ČETRTEK: Tehniški dan 

 

 

PETEK: 

Danes se boš naučil(a) uporabljati vprašalnico WANN (kdaj).  

Torej ne boš več bral(a) drugi februar, ampak drugega februarja,  

ne peti april, ampak petega aprila itd. Videl(a) boš, da pravilu, ki ga 

že poznaš, dodaš eno črko in predlog am. 

1. V zvezek napiši pravilo:                          

            Wann hast du Geburtstag?  Kdaj imaš rojstni dan? 
 

Am 4. Oktober               → Am vierten Oktober 
Am 10. Februar                → Am zehnten Februar 
Am 24. September    → Am vierundzwanzigsten September 
 
 

Pravilo: 
Am ______ -ten Januar             Am ______-sten Januar 

         1.–19.                                                20.–31. 
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2. V zvezek napiši spodnje 3 povedi. Nato si izmisli 7 novih povedi, v 

katerih bodo datumi zapisani z besedo. Napišeš lahko datume 

rojstnih dnevov nekaj ljudi (ali kdaj imajo god). God je v nemščini 

Namenstag. Ponovi, kako spregamo glagol haben. 

Primeri: 

              

    Geburtstag am zehnten Januar. 

  

 

     Geburtstag am elften Januar. 

 

 

                                           Namenstag am zwanzigsten Oktober.

  

   

 

Ich habe 

Meine 

Mutter 
hat 

Anna hat 


