
TJN  7 

Pozdravljen(a)! 

Upam, da si dobro. Pošiljam ti tedenski načrt za TJN. Ta teden boš ponovil(a) in 

nadgradil(a) snov, ki smo jo predelali zadnje dni. Naloge fotografiraj in jih sproti 

pošiljaj na naslov: aleksandra.osmn@gmail.com 

Želim ti lep teden!                                                                             

Učiteljica Aleksandra 

 

TEDEN: 19. 10. 2020–23. 10. 2020 

PON 

1. Danes ponovi pravila in oblike glagola sollen. V zvezek prepiši:  

Übung  

- Sollen pomeni: morati/naj 

- Sollen je modalni glagol, kot so: müssen, können, wollen, 

dürfen. Za vse omenjene glagole veljajo enaka pravila glede           

besednega reda: 

       

                                                   das Klassenzimmer                                                        

      

                       2             NA KONCU 

              MODALNI GLAGOL                  NEDOLOČNIK/INFINITIV 

                        (»spreminja končnico«)            (vedno se konča na -(e)n)  
                                                    

       das Klassenzimmer                                                        

 

                                                                  das Essen 

 

                                                                das Essen 

 

Heute                                                                           das Essen  

 

 

2. Odpri učbenik na str. 30 in v zvezek reši nalogo 1.3. 

Wir sollen aufräumen. 

Ich soll aufräumen. 

Du sollst kochen. 

kochen. 
Ihr sollt 

sollt ihr kochen. 



TJN  7 

TOR 

1. Nauči se besede, ki poimenujejo stavbe in lokacije v mestu. Pomagaj si 

z rešenim delovnim listom, ki si ga dobil(a) v šoli, in DZ. Ne pozabi, da 

moraš vedeti, katerega spola je beseda (der, die, das).  

 

2. Odpri učbenik na str. 31. V zvezek prepiši imena stavb, ki niso na 

delovnem listu in pripiši slovenski prevod. Pomagaj si slovarjem (PONS). 

V zvezek reši nalogo, ki jo najdeš v učbeniku: str. 31/2.2. Napiši naslov: 

       Wo kann man das machen?  Kje se to lahko počne? 

Prepiši cele povedi in jim dodaj ime stavbe. Npr.  

Dort kaufst du Briefmarken. → die Post  

(Tam kupuješ znamke. → pošta) 

  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-slowenisch


TJN  7 

PET 

Danes boš spoznal(a) še druge predloge (ob, pri, na ...).   

1. V zvezek napiši naslov in prepiši celo stran: 

                     Wo ist der rote Punkt?     Kje je rdeča pika? 
 

 
             
             auf  –  na                    hinter – za               in – v 
             neben – pri/ob   über – nad                unter – pod    an – na/ob     
             vor – pred                  zwischen – med  

 
Če odgovarjaš na vprašanje WO (kje), tudi za naštetimi predlogi uporabljaš  
3. sklon (DATIV): 

                                                  WO?  
 

      der Tisch →  auf dem Tisch    (na mizi)   
      die Jacke →   in der Jacke           (v jakni) 
      das Buch →  unter dem Buch  (pod knjigo) 
 

Nemščina ima 2 predloga, ji ju včasih težko ločujemo: 
 auf dem Tisch  → 'na mizi' 
 an der Bushaltestelle → 'na avtobusni postaji' 
 
Zapomni si, da predlog an uporabljamo v naslednjih primerih: 
 

die Tankstelle       → an der Tankstelle         → na bencinski črpalki 
die Bushaltestelle → an der Bushaltestelle → na avtobusni postaji 
die Wand                → an der Wand               → na steni 
der Tisch                 → an dem Tisch             → pri mizi 

        der Tisch                 → auf dem Tisch           → na mizi 
            
2. Reši nalogo v DZ: str. 21/5 
(POPRAVI: Pri 1. primeru manjka beseda DU: Das kannst DU auf der Bank.) 

 


