
PONEDELJEK, 23. 3. 2020: Hausräume 

1. Pozdravljen/a! Pa smo v drugem tednu. Tokrat se bomo ukvarjali s hišo in prostori. Najprej si oglej 

posnetek s klikom na povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA Se spomniš 

poimenovanj prostorov? Naštej jih ustno. 

2. Sedaj zapiši naslov Hausräume(Prostori v hiši). S penkalom prepiši imena prostorov ter slovenske 

prevode, kot sem pod slikama zapisala jaz. 

Ko si prepisal/a, besede glasno 2x preberi. Pazi na pravilno izgovorjavo (sch, ä, ü, st, z...)! 

  

das Erdgeschoss = pritličje: 

das Treppenhaus/die Treppen – stopnišče/stopnice 

die Küche – kuhinja 

das Esszimmer – jedilnica 

die Terrasse – terasa 

das Wohnzimmer – dnevna soba 

das Schlafzimmer – spalnica 

die Toilette - stranišče 

das erste Stock = prvo nadstopje: 

die Garderobe – garderoba 

das Gästezimmer – soba za goste 

das Badezimmer/das Bad – kopalnica 

der Flur - hodnik 

der Balkon – balkon 

das Kinderzimmer – otroška soba 

 

 

3.  Na naslednji prazni strani v zvezku boš narisal/a svoj dom. Zvezek obrni ležeče, če želiš lahko rišeš čez 

obe strani zvezka. Nariši svojo hišo ali stanovanje. Uporabi barvice in flumastre. V prostore nariši tudi 

pohištvo. Če imaš reklame, lahko kak del pohištva tudi izrežeš in prilepiš. 

Pod risbo zapiši spodnji povedi. Glasno ju preberi, nato ustno na podoben način predstavi risbo svoje 

hiše ali svojega stanovanja. 

Meine Wohnung ist klein/groß. Wir haben 5/6/7/8  Zimmer.  

Hier ist das Schlafzimmer/die Küche/der Flur... 

 

 (primer risbe) 

* Nastalo risbo fotografiraj in mi jo do petka pošlji na naslov suza.kosec@gmail.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jIUuaOMr1NA
mailto:suza.kosec@gmail.com


SREDA, 25. 3. 2020: Möbel 

1.  Najprej glasno ponovi poimenovanja prostorov v hiši. To stori ob tvoji risbi v zvezku, govori v povedih: 

Hier ist das Schlafzimmer. Hier ist die Küche. Hier ist das Wohnzimmer. ... 

 

2. Sedaj je čas, da si pozorno ogledaš posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=fH56xH2mA5c. 

Posnetek poglej še enkrat in zraven glasno ponavljaj besede. 

 

3. Čas za zapis v zvezke. Zapiši naslov Möbel (Pohištvo) ter spodaj s penkalom prepiši besede s prevodi. 

Če imaš možnost, lahko namesto slovenskih prevodov prilepiš sličice. 

 

das Bett - postelja 

der Schrank - omara 

der Fernseher - televizija 

das Regal – regal 

der Nachttisch – nočna omarica 

der Tisch – miza 

der Schreibtisch – pisalna miza 

der Stuhl – stol 

der Sessel – naslonjač 

die Couch, das Sofa - kavč 

die Waschmaschine – pralni stroj 

die Mikrowelle – mikrovalovna pečica 

der Küchenschrank – kuhinjska omarica 

der Kühlschrank - hladilnik 

der Herd – štedilnik 

das Waschbecken – umivalnik 

die Dusche – tuš 

der Spiegel – ogledalo 

die Badewanne – kopalna kad 

die Lampe - luč 

 

4. Sedaj se vrni na svojo risbo doma in glasno poimenuj pohištvo, ki si ga narisal/a. Po tem pa še sledi 

povezavi https://www.youtube.com/watch?v=Rm5v_L3oTeM  in ugotavljaj, kateri del pohištva skrije 

igrica. Igrico lahko večkrat ponoviš. Besede izgovarjaj glasno. 

 

* Tokrat se mi poskusi oglasiti v eAsistentu. V našem kanalu NEMŠČINA 5.A oddaj 

sporočilo. Poročaj kako je šlo delo in če si imel kakšne težave. Če ti ne bo uspelo v kanalu, 

se oglasi na mojem el. naslovu. 
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