
SREDA, 20. 5. 2020:  Wo ist das Möbel? - Übungen 

 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poveš, kje se kaj nahaja in pri tem uporabiš ustrezen predlog in ustrezen člen. 

 

 

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

 

1. Pozdravljen/a v 9. tednu pouka na daljavo! Še vedno smo pri temi WOHNEN. Danes boš utrjeval/a 

prostore, pohištvo in predloge. Povedal/a in zapisal/a boš, kje se katero pohištvo nahaja. 

 

 

2. Pozorno prisluhni moji razlagi: https://www.youtube.com/watch?v=zDifz4jnp7I  

 

 

3. Če imaš možnost, natisni delovni list (PRILOŽEN OB NAVODILIH NA SPLETNI STRANI) in ga reši. Drugače 

pa tabelo in besede prepiši v zvezek. Delaj v skladu z mojimi navodili v posnetku. Posnetek lahko tudi 

ustavljaš. 

 

 

4. Ko si končal/a z zapisovanjem, izberi 6 besed (iz vsakega stolpca eno) in glasno povej povedi. Svojo 

izgovorjavo posnami. 

 

* Zapis v zvezku in zvočni posnetek pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com 

do tega petka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDifz4jnp7I
mailto:suza.kosec@gmail.com


PETEK, 22. 5. 2020:  Was machen wir? - Übungen 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 tvoriš povedi z ustreznimi glagolskimi oblikami. 

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

 

1. Danes ponovno glasno preberi spodnje povedi: 

 

  

Wir lesen im Wohnzimmer. 

 

Wir kochen in der Küche. 

 

Wir schlafen im Schlafzimmer. 

 
 

 

2. Poglej podčrtane besede v zgornjih treh povedih. Gre za glagole, ki jih moramo spregati glede na osebo 

Ponovimo spreganje: 

 

kochen: 

1. ich koche 1. wir kochen 

2. du kochst 2. ihr kocht 

3. er, sie, es kocht 3. sie, Sie kochen 

 

schlafen: 

1. ich schlafe 1. wir schlafen 

2. du schläfst 2. ihr schlaft 

3. er, sie, es schläft 3. sie, Sie schlafen 

 

 

3.   Sledi povezavi in reši kviz: https://forms.gle/USYA2ieNynzyTgeb8 . Je šlo? 😊 

 

4. Izberi poljubne 4 glagole (braten, arbeiten, radfahren, tanzen, putzen, lesen, stehen, sein, ….) in v zvezek 

zapiši 4 povedi. Vsaka poved naj bo tvorjena z drugo osebo (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Petra, Kinder, 

Mutter….). 

 

 

TRA LA LA, FREITAG IST DA! 

https://forms.gle/USYA2ieNynzyTgeb8

