
PONEDELJEK, 4. 5. 2020: WANN HAST DU GEBURTSTAG 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poveš, kdaj imaš rojstni dan. 

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

1.  Pa so počitnice za nami in pred nami že 7. teden pouka na daljavo! 

Upam, da si napolnil/a baterije in si pripravljen na nove izzive! Pa 

začnimo! 

 

Najprej pomembno obvestilo glede ocenjevanja pri nemščini! 

Posebej ocenjevanja na daljavo pri nemščini, ki se ga učite kot drugega tujega jezika v 

nadstandardni obliki, ne bo. Pomembno pa je, da še naprej upoštevaš moja navodila, 

odgovorno opravljaš svoje delo na daljavo in sproti pošiljaš svoje dokaze. Tvoja 

zaključna ocena pri nemščini bo temeljila na tvojih že prej pridobljenih ocenah in 

tvojih dokazih o delu na daljavo. 

 

 

2. Pred počitnicami smo vadili izgovorjavo števil do 100. Nekateri ste uspešno opravili nalogo in mi poslali 

zvočni posnetek svoje izgovorjave. 😊 Na nekatere posnetke še čakam. Zamudniki, prosim storite to 

čimprej!  

Sedaj pa glasno izgovori sledeča števila: 

61 82 74 100 12 35 92 11 27 

 

Je šlo tekoče? Če opaziš, da imaš težave, ponovno poslušaj posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds  in vadi izgovorjavo števil. 

 

 

3. Poslušaj posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0dCNMMUHs . Ob kateri priložnosti pojemo 

to pesem? Seveda, ob rojstnem dnevu. Tudi mi smo jo v šoli že večkrat peli, ko je praznoval/a sošolec ali 

sošolka. 

Kako pa povemo, kdaj imamo rojstni dan? Pa si poglej mojo razlago: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBkipvv_9Sw  

Torej, da lahko poveš, kdaj imaš rojstni dan, moraš poznati mesece in števila. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds
https://www.youtube.com/watch?v=tJ0dCNMMUHs
https://www.youtube.com/watch?v=EBkipvv_9Sw


4. Prepiši v zvezek sledeči zapis: 

Wann hast du Geburtstag? 

Ich habe Geburtstag im Mai. 

Ich habe Geburtstag am 17. Mai. 

 

 

 am 1. Mai = am ersten Mai 

 am 2. Mai = am zweiten Mai 

 am 3. Mai = am dritten Mai 

 am 4. Mai = am vierten Mai 

 am 5. Mai = am fünften Mai 

 am 24. Mai = am vierundzwanzigsten Mai 

 

5. Glasno povej, kdaj imaš rojstni dan: »Ich habe Geburtstag am ……………………………« Je šlo? 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 19: številka + končnica TEN 

OD 20 naprej: številka + končnica STEN 



SREDA, 6. 5. 2020: WIR FEIERN GEBURTSTAG 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 na kratko opišeš praznovanje rojstnega dne (kaj počnemo). 

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

1. Za začetek odgovori na vprašanje: »Wann hast du Geburtstag?« Če ni šlo, ponovno poglej posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBkipvv_9Sw 

 

2. Danes se boš ukvarjal/a s praznovanjem rojstnega dne. Pa poglej posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAuew5hnc_w  

 

3. V zvezek prepiši spodnji zapis: 

 

Wir feiern Geburtstag 

1. Was essen wir? – Wir essen eine Torte. 

2. Was trinken wir? – Wir trinken Saft. 

3. Was singen wir? –Wir singen »Zum Geburtstag viel Glück!«. 

4. Was machen wir? – Wir gratulieren »Alles Gute!«. 

 

 

* Fotografijo tvojega zapisa v zvezku mi do petka pošlji na moj elektronski naslov 

suza.kosec@gmail.com! 
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