
Najprej poziv vsem, ki še niste naredili nalog prvega tedna, da to storite danes, jutri. Če 

imate težave z reševanjem, mi pišite. Dobro je, da delate sproti, saj vam bo drugače težko 

slediti. 

 

1. NALOGA: WAS GIBT ES IN DER STADT? (Kaj je v mestu?) 

Ker je seznam stavb v mestu obsežen, boste s spodnjimi vajami ponovili osnovno besedišče, 

ki ga morate znati. Na TEJ strani vas čakajo štiri naloge. Pazite, tokrat imamo vprašalnico 

Wohin?,  zato morate uporabiti 4. sklon. (Pomni: in + das = ins) Rešite jih, si preverite (klik 

na prüfen), rešitve prepišite v zvezek, poslikajte in mi pošljite. Nato naredite še slušno 

razumevanje v delovnem zvezku (str. 62, nal. 15). Rešitve zapišite v obliki besedila v zvezek, 

poslikajte in pošljite.  

Npr.: Mojca in Marko se srečata pred šolo. Šola je/leži v Šolski ulici, poleg knjižnice. Dobita se 

ob 12.00 uri. 

 

2. NALOGA: DIE VERKEHRSMITTEL (prevozna sredstva) 

Če so razdalje velike, jih premagujemo s prevoznimi sredstvi. V zvezek si napiši naslov, 

prevozna sredstva (1-21) pa prepiši v tri stolpce (DER, DIE, DAS). Po želji lahko dodaš še 

kakšnega (npr. das Fahrrad). 

 

 

 

 

 

Oglej si spodnjo razlago in jo prepiši v zvezek. Pomagaj si z učbenikom, str. 88. 

  

Womit fährst du? (S čim se voziš?)                  MIT + Dativ (3. sklon)! 

Ich fahre mit dem Bus. 

                        der U-Bahn.                                  Alles klar? Vse jasno? Če ni, piši. 

                         dem Auto. 

http://www.lehrerlenz.de/was_gibt_es_in_der_stadt.html
https://pt.slideshare.net/varillo/verkehrsmittel-5370523?next_slideshow=3


Wohin fährst du? (Kam se pelješ? Do kod?)     ZU + Dativ! 

Ich fahre zum (= zu dem) Park. 

                 zur (=zu der) Post.                                                  Alles klar? Vse jasno? Če ni, piši. 

                 zum (=zu dem) Stadion. 

 

Wie/Womit fährst du zu …? (Kako se voziš do …?)          

Ich fahre mit dem Bus zu dem (=zum) Park. 

                 mit der Straßenbahn zu der (=zur) Post.             Alles klar? Vse jasno? Če ni, piši. 

                 mit dem Taxi zu dem (=zum) Stadion. 

 

Vendar: Ich gehe zu Fuß zur Schule. (Jaz grem peš v šolo.) 

zu Fuß gehen – iti peš 

 

Na koncu še napiši, kaj velja zate.  

Npr.: Wie kommst du zur Schule? Ich fahre mit dem Kleinbus zur Schule. 

 

Za utrditev naredi vaje v delovnem zvezku na strani 63: 

- nal. 16: zu + Dativ 

- nal. 17: mit + Dativ (Pri vsaki povedi spremeni osebo: du, er, wir, die Schüler, mein Vater …) 

- nal. 18: Mit wem? (S kom?) Tudi tukaj se potrudi in oblikuj cele povedi (npr.: Ich fahre zur 

Schule mit meinem Bruder.). Spreminjaj podatke, več se boš naučil. Uporabi domišljijo!  

 

Ko končaš z 2. nalogo, poslikaj zvezek (snov in vaje) ter mi pošlji na mail. 

 

 

 

 

                                           deine Deutschlehrerin Barbara 


