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Preglej najprej priložene rešitve učnega lista 7. 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😊. Zdaj pa res – upam, da v šoli! 

OBVESTILO:  V spletni učilnici najdeš delovne liste in preverjanja – lahko jih narediš in 

pošlješ v pregled. Sicer pa pripravi predstavitev po navodilih. 

1. ura: ponedeljek, 11. 5. 2020  (59. ura)  - Komplimenti 

Uvod – ponovimo najprej pridevnike in temo enote – prijateljstvo. 

Kakšen kompliment bi pa ti dal svojemu prijatelju / prijateljici?  

Poglej pare in jih poskusi povezati v primerne povedi.  

z. B.: Du bist viel netter als mein Bruder.                      Mit dir kann ich so viel Spaß haben. 

 
Du bist 

echt klasse 

viel netter als mein /en Bruder 

Ich finde dich viel erwachsener als meine Schwester 

Du kannst so schön / lieb / lustig 

Mit dir kann ich total nett.    echt cool.    echt klasse 

Dein Kleid / Rock sehr gut singen / toll tanzen / gut schreiben 

Deine Augen / Haare lustig sein / so gut reden / viel Spaß haben 

sehen  toll / super / … aus 

 

Zapiši povedi, dodaj glagole, kjer je potrebno in pazi na sklon. Stavke zapiši z datumom in 

naslovom v svoj zvezek. 

Osrednji del ure – prepiši pridevnike v okvirčku v zvezek 

V prejšnji uri smo spoznali drugo stopnjo pridevnikov. Nekateri pridevniki pa se malce spremenijo. 

Dobijo poleg končnice – er še preglas (Umlaut) ali pa so nepravilno stopnjevani: 

alt – älter  (star – starejši)               groß – größer (velik – večji)                jung – jünger (mlad – mlajši) 

ALI PA SO povsem nepravilno stopnjevani: 

gut – besser (dober – boljši)               gern – lieber (rad – rajši)                 viel – mehr (veliko – več) 

Poveži spodnje pare in jih zapiši v zvezek:  

Fabian ist genauso (= ravno toliko) als Deutsch. 

Elias und Alina sind als Joe. 

Ich finde den Kunstunterricht alt wie Sandra. 

Jim ist älter  besser als den Musikunterricht. 

Lukas ist nicht gleich alt. 

Mathe ist interessanter so nervös wie Jim.  

 

Zaključek ure 

Stopnjevanje pridevnikov si lahko ogledaš v kratkem video posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=XbvTP9kJqMU 
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2. ura: petek, 15. 5. 2020  - (60. ura) –  Predstavitve 

 

1. Uvod  

Ura poteka preko preko zoom programa in je namenjena predstavitvam, ki ste jih učenci pripravili. 

V uvodu pa obnovimo prejšnjo uro s kratko nalogo spodaj. Naštetih je nekaj komplimentov – poveži 

jih: 

1. Du siehst ganz anders aus. 

2. Wie lange lernst du schon Gitarre? 

3. Kannst du mir deinen Friseur sagen? 

4. Vielen Dank, dass du mir Mathe erklärst. 

5. Warst du in den Ferien in Süden? 

6. Wo hast du deine Jeans gekauft? 

 

a) Deine Haare sehen toll aus. 

b) Die sieht super aus. 

c) Du bist so braun. 

d) Du verstehst das alles so schnell. 

e) Ich finde, dass du ganz toll spielst. 

f) Hast du eine neue Frisur? 

 

Osrednji del ure – predstavitve 

 

 

 

Zaključek ure  - zapiši vsaj šest povedi o tem, kaj ti in tvoj (najboljši) prijatelj / prijateljica počneta 

skupaj. Če boš pisal o npr. lanskem poletju, uporabi Perfekt Präsens, ki ga poznaš      . Slike spodaj so 

ti v pomoč! Natipkaj jih in pošlji na moj mail! Če ne gre, lahko tudi samo slikaš tekst, do petka, 15. 

5. 2020. 

 

 

 


