
ČETRTEK, 16. 4. 2020: Wie viel kostet die Jacke? 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poimenuješ različna oblačila, 

 poveš, koliko kaj stane. 

****************************** 

1. Pa smo v 5. tednu pouka na daljavo.  

Ponovimo števila. Poslušaj pesem in izgovarjaj števila: 

https://www.youtube.com/watch?v=YM6wtkbKyhA  

 

2. Ustno poimenuj oblačila na slikah: 

 
Koliko si jih poimenoval/a? Je šlo? 

 

 

3. Sedaj si poglej posnetek, ki sem ga pripravila zate: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTBCkB8Y6CY 

 

4. V zvezek prepiši sledeči naslov in dokončaj začete povedi. Pazi na ustrezno rabo glagola 

kosten (stati), velike začetnice in člene (der, die, das, die). Zapis v zvezku glasno preberi.  

https://www.youtube.com/watch?v=YM6wtkbKyhA
https://www.youtube.com/watch?v=wTBCkB8Y6CY


 

Wie viel kostet/kosten …? 
(Koliko stane/stanejo …?) 

 
 

 
 

1. Der Gürtel kostet  19 €. 

2. Die Stiefel kosten 60 €. 

3. Die Tasche … 

4. Das Hemd … 

5. Der Rock … 

6. Das Kleid … 

7. Der Mantel … 

8. Die Socken … 

9. Die Bluse … 

10. Die Strümpfe … 

11. Die Handschuhe … 

12. Die Kappe … 

13. Der Pullover … 

14. Die Sandalen … 

15. Der Hut … 

16. Die Kravatte … 

17. Die Hose … 

18. Der Anzug … 

19. Der Schal … 

 

 



 

PETEK, 17. 4. 2020: Utrjevanje 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 tvoriš dialog v trgovini z oblačili. 

****************************** 

 

1. Dialog v trgovini z oblačili smo že spoznali, prav tako si primer zapisal/a v zvezek. Danes boš 

ponovno tvoril/a dialog v trgovini z oblačili, jaz bom pa preverila, kako uspešen/uspešna si 

bil/a pri tem. 

 

 

2. Dialog najprej sestavi in zapiši v zvezek, nato ga posnami s snemalnikom zvoka ali 

diktafonom (na telefonu ga imaš, ali pa si ga lahko naložiš). 

 

 

3. Upoštevaj sledeče kriterije: 

 Kupec kupi vsaj 3 kose različnih oblačil. 

 Vsak kos oblačila ima svojo ceno (uporabi tudi cente). 

 Prodajalec lahko tika ali vika kupca. 

 Dialog zapiši čitljivo in pregledno. 

 Govori glasno in razločno. 

 

 

 

* Svoj zvočni posnetek pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com do 

tega petka! 

 

 

mailto:suza.kosec@gmail.com

