
5. razred – 3. teden 

Hallo, meine Kinder! 

Upam, da ste naloge uspeli rešiti. V primeru nejasnosti mi kar pošljite sporočilo na e-naslov 

marjana.topors@guest.arnes.si. 

 

Danes bomo ponovili urnik, ampak malo drugače. Ker smo v teh dneh naše aktivnosti malo 

spremenili, bomo to upoštevali v naslednji nalogi. Najprej si boste pogledali nekaj novega 

besedišča. Nato pa boste v zvezek narisati in zapisali svoj tedenski urnik, ki ga izvajate v teh 

posebnih dneh. Upoštevajte šol. predmete, za katere se pripravljate in druge domače 

aktivnosti, ki jih tudi vnesite v vaš urnik. Nato odgovorite še na spodnja vprašanja. 

 
   

 

Kochen 
 
Haus - 

Backen 
 
wirt - 

Staubsaugen 
 
schaft 

Lernen und 
Hausaufgaben 
machen 

Brettspiele 
spielen 

 

Mein Stundenplan in einer ganz besonderer Coronavirus-Woche 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Ko ste napisali svoj novi urnik, odgovorite še na naslednja vprašanja.  

Wann (kdaj) hast du Mathe?  - Mathe habe ich am  … 

Wann hast du Slowenisch? 

Wann hast du Hauswirtschaft? 

Wann hast du Deutsch? 

Wann hast du Brettspiele mit der Familie? 

Wie viele Stunden (koliko ur) hast du Sport?  - Sport habe ich …. 

Hast du am Freitag Staubsaugen? – Ja/Nein, am …. 
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Do sedaj smo utrjevali že znano snov. Danes pa se naučimo tudi nekaj novega. V zvezek 

zapišite naslov In der Stadt -  v mestu 

Pod sliko so napisana poimenovanja zgradb (niso po vrstnem redu). Najprej poskušajte 

ugotoviti, kaj pomenijo, nato jih po številkah zapišite v zvezek, dodajte prevod. Kdor lahko 

list natisne, si lahko tudi tako pomaga. 

 

das Museum – die Haltestelle (postajališče) – der Park – die Bank – die Post – das Krankenhaus – die 

Polizei – das Schwimmbad – der Bahnhof – das Geschäft (trgovina) – die Telefonzelle – die Kirche 

 

Za konec učnih uric si poglejte še tole vsebino na spletu. In ostanite zdravi. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3SHfl6xqmE 

Bis bald. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3SHfl6xqmE

