
Pri nalogah prejšnjega tedna sem nekaj narobe prekopirala. Se opravičujem in dodajam 

nalogo, ki bi morala biti zadnjič. 

2. NALOGA: DER EINKAUFSZETTEL (Nakupovalni listek) 

Ko greš v trgovino, je dobro imeti poln želodec in nakupovalni listek. Ali pa vsaj eno od tega. 

V učbeniku na strani 36, naloga 3, najdeš nekaj »domačih« besed: flaša, glaž. Prepričana 

sem, da veš, da izvirajo iz nemščine. Pa tudi ostale so dokaj podobne našim, ne? Prepiši 

SNOV ter reši naloge. Rešitve piši v zvezek. Prepisano snov in rešene naloge poslikaj in mi 

pošlji. 

 

Pa še za ta teden: 

1. NALOGA: EINKAUFEN IN DEINER STADT (Nakupovanje v tvojem mestu) 

Oglej si 6. nalogo v učbeniku na strani 37. Pri tej nalogi, ker se sprašuješ, kam greš, 

uporabljaš vedno četrti sklon. To smo sicer že večkrat pojasnili, pa vendar: Wohin? (kam?) – 

člen pred samostalnikom je v Akkusativu (4. sklonu).  

Wohin gehst du? Kam greš? 

Ich gehe in den Supermarkt.    (der Supermarkt) 

                in die Bäckerei. (die Bäckerei) 

                in das (= ins) Kaufhaus. (das Kaufhaus) 

Reši nalogo in povedi zapiši v zvezek. Ich brauche Fleisch. Ich gehe in die Metzgerei.  

*Glej razlago spodaj: Ich gehe in die Metzgerei, weil ich Fleisch brauche. 

Nato naredi vajo slušnega razumevanja (vaja 10) v delovnem zvezku na strani 23. Rešitve v 

obliki povedi zapiši v zvezek.  

Vaji 9 iz delovnega zvezka bomo dodali še dneve v tednu in oblikovali povedi (uporabi 

različen vrstni red. Pomagaj si z nalogo 13, str. 24. V glavnem stavku je glagol vedno na 

drugem mestu, drugi stavčni člen. V odvisnem stavku – tam kjer je weil (ker) – je glagol 

vedno na koncu povedi): 

https://drive.google.com/file/d/1AA9tWGV0XmMrHWdn7ZdvN-8pPKZ6LKp8/view?usp=sharing


Am Montag geht Peter in die Konditorei, weil er Kuchen braucht. 

Peter geht am Montag in die Konditorei, weil er Kuchen kaufen will.  

Uporabi vse trgovine, lahko dodaš še katero drugo osebo (Die Nachbarn, Mein Opa …). 

Prepisano snov in rešene naloge poslikaj in mi pošlji. 

 

2. NALOGA: AUF DEM MARKT (Na tržnici) 

V učbeniku na strani 38 in 39 si oglej sliki (nalogi 10 in 12). Izpiši si nove, neznane besede in 

jih s pomočjo spletnega slovarja ali slovarja v učbeniku (str. 45) prevedi.  

Uporaba pridevnika: 

Tomaten sind rot. – pridevnik stoji za samostalnikom v osnovni obliki 

Auf dem Markt gibt es rote Tomaten. – pridevnik stoji pred samostalnikom, zato potrebuje 

pridevniško končnico. Ker je samostalnik v množini, pridevnik potrebuje končnico -e.  

Nato si oglej razlago v učbeniku na strani 44 (Deklination der Adjektive) ter primerjaj z našo 

barvasto preglednico (Na spletu pri gradivu, IP Nemščina – Navodila za delo – preglednice -  

na drugem listu – Adjektivdeklination – druga preglednica).  

Za vajo reši nalogi 14 in 15 v delovnem zvezku na strani 25. Prepisano snov in rešene naloge 

poslikaj in mi pošlji. 

Za dodaten plus lahko rešiš nalogo 16 v delovnem zvezku na strani 25. K vsakemu dialogu 

zapiši, kje ga lahko slišiš ter prevedi neznane besede. 

 

 


