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Preglej najprej priložene rešitve učnega lista 5. 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:  Kratka posneta razlaga je v spletni učilnici!!! V priponki ppt pa posnetek 

govorjene razlage o pridevnikih z videom spremljanjem. 

Ta teden je tvoja naloga oddati preverjanje 'socrative'. 

Na povezavi https://b.socrative.com/login/student/ bo preverjanje oz. vadenje dostopno, vpiši se s 

svojim IMENOM in PRIIMKOM v sobo MAJA 6607. Vaje s pridevniki so tvoja naloga, kviz bo odprt od 

četrtka 23. 4. 2020 od 8. 00 do petka, 24. 4. 2020 do 14. 00. Če ti ne uspe, bodo naloge naložene 

kasneje v spletni učilnici. 

1. ura: ponedeljek, 20. 4. 2020  (55. ura) Geschichte erzählen und Pronomen –  zgodba in zaimki  

 1. Uvod – preveri najprej rešitve nalog 5. učnega lista v priponki. 

2. Utrjujemo – že v UL 5 je razpredelnica osebnih zaimkov v 3. in 4. sklonu. Tvoja naloga je bil, da jo 

prepišeš v svoj zvezek. Danes si lahko poslušaš izgovarjavo in kratko razlago tudi v spletni učilnici 

(Personalpronomen), geslo 'Deutsch9'. 

Za rešitev potrebuješ še glagole: HELFEN (= pomagati), GEBEN (= dati), ZEIGEN (= pokazati). PRI 

vseh se vprašaš KOMU ali ČEMU nekaj dam, pokažem, pomagam – torej 3. sklon = Dativ. 

 

ich helfe ich gebe ich zeige 

du hilfst 
 

du gibst du zeigst 

er / sie / es hilft er / sie / es gibt er / sie / es zeigt 

wir helfen wir geben wir zeigen 

ihr helft ihr gebt ihr zeigt 

sie / Sie helfen sie / Sie geben sie / Sie zeigen 

 

 

 

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 
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Spodnji dve nalogi prepiši v zvezek in jo reši. Pošiljanje ni potrebno. 

1. naloga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. naloga: Tukaj pa se odloči med pravilnim sklonom – 3. sklon = komu ali čemu? (Wem?) in 4. 

sklon = koga ali kaj (Wen?). Prepiši povedi s pravilnim zapisom v zvezek. Ni potrebno pošiljati. 

1. Das ist mein Freund. Ich kenne ihn / ihm schon seit dem Kindergarten. 

2. Kannst du mich / mir heute Abend anrufen? Ich muss mit dir / dich sprechen. 

3. Mein Bruder ist erst 4. Ich bringe ihn / ihm jeden Tag in den Kindergarten. 

4. Der Text war zu schwer. Ich habe ihn / ihm nicht verstanden. 

 

 

2. ura: petek, 24. 4. 2020  - (56. ura) Adjektive 
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1. Uvod in osrednji del ure 

Oglej si najprej prilogo ppt, kjer je posneta razlaga o prodevnikih, spremljana z videom. Nato boš 

lahko reševal preverjanje oz. vajo utrjevanja pridevnikov s programom 'socrative'. Vstopi v 'učilnico' z 

zgoraj navedenimi podatki in do petka reši naloge s pridevniki. 

 

 

2. Zaključek  

Lep počitniške dneve! 

 


