
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

8. razred 
 
 

iNI2 

 

1. Rešite naloge v učbeniku na straneh 42 in 43, Lenas Kalender – Lenin koledar.  
 

2. V učbeniku na strani 44 preberite nalogo 1 in na vprašanja odgovorite v zvezek.  
 

3. Preberite nalogo 2 (vozne rede ter vprašanja). Vprašanja si zapišite v zvezek in nanje odgovorite.  

Wann fährt der Zug/der Bus ab? Kdaj odpelje vlak/avtobus? 

Wann kommt der Bus/der Zug/das Flugzeug an? Kdaj pride avtobus/vlak/letalo? 

Wie lange dauert die Fahrt/der Flug? Kako dolgo traja vožnja/let? 

Was kostet die Fahrkarte/das Flugticket? Koliko stane vozovnica/letalska karta?  

Wann landet das Flugzeug? Kdaj pristane letalo?  
 

4. Zapišite si v zvezek. 

Der Bus – avtobus, Das Flugzeug – letalo, der Zug, die Bahn – vlak, das Schiff – ladja, die Fahrkarte – vozovnica, das 

Flugticket – letalska karta  

Vsi trije spodnji glagoli so ločljivi – torej gre prvi del na konec (kot smo se že učili). 

abfahren – odpeljati     die Abfahrt – odhod     die Fahrt - vožnja 

Der Zug fährt um 18.00 ab.             

abfliegen – vzleteti                 der Flug – let  

Das Flugzeug fliegt morgen ab. 

ankommen – priti                     die Ankunft – prihod  

Der Bus kommt immer um 12.00 an.  
 

5.  V učbeniku na strani 45, naloga 3b in c, preberi pogovor med Leno in Klaro ter ga nato poslušaj (interaktivni učbenik 

in delovni zvezek sta dostopna na spletni strani iRokus*). Svoje odgovore preveri.  
 

6. V delovnem zvezku na strani 42 reši nalogi 1 in 2.  
 

7. Nove besede se nauči na pamet, skupaj s členi (der, die, das). Besede domačim povej 5-krat brez gledanja v učbenik.  

Sporočam vam tudi, da sem prek e-poštnega naslova dosegljiva le do (vključno) torka, 31. 3. 2020. Potem se vrne 

učiteljica Manja Grad, lahko ji pišete na e-poštni naslov manja.grad(at)oslag.si.  

Žal mi je, da se nismo uspeli posloviti v živo, bom pa zelo vesela kakšnega vašega sporočila. 😊   

Želim vam veliko uspehov in veselja pri učenju in usvajanju nemščine. Čeprav se morda na začetku zdi težka, je 

pravzaprav zelo logična in ko vam enkrat pride v uho, vam bo bistveno lažje. Svetujem vam, da ste stalno v stiku z 

jezikom. Lahko gledate kakšne nemške serije ali filme (ali pa angleške, sinhronizirane v nemščino), poslušate nemške 

pesmi ter z domačimi kar tako vsak dan malo spregovorite po nemško. Zelo je pomembno, da ste čim bolj pogosto v stiku 

z jezikom.  

Viel Erfolg!  

Pa še nekaj predlogov, da ostanete v stiku:  

- nemški pevci in pevke: Cro, Philip Poisel, Nena, Helene Fischer 

- nemški filmi: Ostwind, Good-bye Lenin, Das Fliegende Klassenzimmer, Tschick, das Wunder von Bern 

- aplikacije za telefone, s pomočjo katerih se učite jezikov: Lern Deutsch (Goethe-Institut), Duolingo, Babbel,  

 

 

 

 

*Potrebna registracija/prijava za brezplačno uporabo. 

 

 

 

https://www.irokus.si/

