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Preglej najprej priložene rešitve učnega lista 4. Če imaš kakšno vprašanje, piši na moj e – naslov: 

majazajck@gmail.com . Naredi jih po svojih najboljših močeh, rešitve pa v naslednjih navodilih ali 

v šoli😊.  

OBVESTILO: možnost video srečanja bo v petek, 17. 4. 2020 ob 9. 00. Navodila za dostop 

prejmejo starši. Kratka posneta razlaga je v spletni učilnici!!! 

Petek, 17. 4. 2020                                           54. ura FREUNDSCHAFT - PRIJATELJSTVO 

 1. Govorimo o prijateljstvu. Najprej nekaj razlage v pomoč. Prepiši to razpredelnico v svoj zvezek. 

Ni potrebno nič pošiljati. 

Wo bist du? Warum kommst du nicht? Kje si? Zakaj nič ne prideš? 

Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ne razumem naloge. 

Die Deutscharbeit war total schwer! Nemška naloga je bila zelo težka! 

Gehst do am Samstag mit zum Eishockeyspiel? A greš v soboto na hokejsko tekmo? 

 

2. Dialoge – pogovor med prijatelji. Najprej slovarček besed. Prepiši to razpredelnico v svoj zvezek 

dir tebi unbedingt nujno 

leicht lahko gut in dober v / pri 

helfen pomagati tut v frazi: Žal mi je! 

verstehe razumem bestimmt sigurno 

wirklich (prav) zares so gut  tako dobro 

kann znam   

in v   

 

POSKUSI dopolniti z izrazi v razpredelnici spodnje pogovore med prijatelji. Po ena beseda na črtico 

/ po en izraz iz razpredelnice. Podoben primer pogovora je v spletni učilnici (Deutsch9):: 

CHRISSIE: Hi, Rick, wie war dein Spanischtest? 

RICK: Oh, Chrissie, der war wirklich schwer. Ich bin einfach nicht _______________ Spanisch. Ich 

__________ die Grammatik nicht. 

CHRISSIE: Oh, Mist. Das _____________ mir leid. Meine Mathearbeit war _____________. 

RICK: Du Glückliche! Ich habe ____________ eine D oder F (= slaba ocena je to!). Das nächste Mal 

muss ich _____________ eine C schreiben. Kannst du mir ________________ Chrissie? 

CHRISSIE: Ich? Ich bin doch auch nicht ____________ in Spanisch, aber isch _____________ es 

versuchen (= lahko poizkusim). Wir skypen mal, o.k.? 

RICK: Danke. Ich helfe ____________ dann mal ____________ Sport      . 

CHRISSIE: Haha! LOL! 
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Rešitve pa prihodnjič – ali v šoli! Ni potrebno pošiljati – tvoja naloga je, da to nalogo prepišeš v 

zvezek in dopolniš. Če ne gre, počakaj na rešitve.  

 

3. Zaključek  - osebni zaimki v 3. in četrtem sklonu. Danes jih samo naštejemo: 

 

Nominativ – 1. sklon Akkusativ – 4. sklon Dativ – 3. sklon 

ich mich - mene mir - meni 
du dich - tebe dir - tebi 

er ihn - njega ihm - njemu 

sie sie – njo  ihr - njej 
es es - tisto ihm - tistemu 

wir uns - nas uns - nam 
ihr euch – vas  euch- vam  

sie /Sie sie /Sie - njih / Vas ihnen /Ihnen – njim / Vam 

 

Torej, ni potrebno nič pošiljati, poskrbi, da bo ura lepo vpisana v zvezek, prepisano gradivo in 

poizkusi narediti nalogo – dialog.  

NALOGA: poizkusi naloge na spodnji povezavi. Ko ti uspe, slikaj rezultat in mi ga pošlji – ne naloge, 

ne stavke, samo npr. 5 pravilnih. Rezultat se ti bo pokazal, ko klikneš ''überprüfen''. 

 

Perfekt s pravilnimi glagoli: http://www.lehrerlenz.de/regelmige_verben_1.html 

Tschüss! 

 

Pravo prijateljstvo … 

 

 

Nekaj dodatnih vaj - gradiva o temi 

prijateljstvo – je tudi v spletni učilnici 

(Deutsch9). 
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