
Verjamem, da imata veliko dela in da je organizacija bolj zahtevna kot v šoli, pa vendar: 
svetujem vama, da naloge prvega tedna naredita danes, jutri. Če imata težave z reševanjem, 
mi pišita. Pred vama so že naloge za ta teden. Dobro je, da delata sproti, saj vama bo 
drugače težko slediti.  

 

1. NALOGA: GEBÄUDE IN DER STADT (Stavbe v mestu) 

Die Schule, das Kino, der Park, das Jugendzentrum … so besede, ki jih že poznata. Tokrat pa 

te na SEZNAMU  čaka še veliko novih poimenovanj za stavbe in »place« v mestu. Prepiši si 

jih v zvezek ter s pomočjo spletnega slovarja poišči prevod. Nekatera poimenovanja ponovi z 

naslednjo VAJO, ostala pa z ustno učbenikom na straneh 86 in 87.  

 

2. NALOGA: WO IN DER STADT? (Kje v mestu?) 

Za ogrevanje nekaj vaj: VAJA1, VAJA 2, VAJA 3, VAJA 4. Rešitev ni potrebno zapisovati v 
zvezek, po želji le nove besede. 

Pri zadnji nalogi se v stavkih pojavijo predlogi. Se spomnite, kaj velja za te predloge? 

 

Če se vprašamo WO?, moramo upoštevati 3. sklon 

(Dativ). Kje stanuje …?, Kje kupim …? Kje je …? 

Povsod bomo uporabljali tretji sklon. Ponovi še ob 

učbeniku, str. 86, nal.4 in str. 87, nal.8.  

Pomni 

in + dem = im                  an + dem = am  

 

Bo šlo? Snov utrdi s pomočjo spletnih nalog (VAJA1, VAJA 2, VAJA 3) ter nalog v delovnem 
zvezku: 
- str. 61, nal. 10 – Odgovarjaj s celimi stavki, npr.: Wir essen im Restaurant. 
- str. 61, nal. 11 – Zapiši dokončane povedi. 
- str. 62, nal. 14 – Zapiši rešitve, nove stavbe pa dopiši na seznam. 

 Rešitve vseh vaj (s spleta in iz delovnega zvezka) zapiši v zvezek, poslikaj in mi pošlji. 

*Če ti čas dopušča, lahko v delovnem zvezku narediš še str. 60. 
 

Ich wünsche dir einen schönen Tag! 

Bleib gesund und zu Hause!                                                                           deine Lehrerin Barbara 
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