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➔ DAS ZAUBERBUCH 1 

❖ odpri učbenik na strani 75, naslov Im Safaripark in spodaj nariši Dein Lieblingstier 

(tvojo najljubšo žival) 

❖ preberi besedilo na strani 76, 77 in si v zvezek pod naslovom Im Safaripark zapiši nove 

besede 

 

IM SAFARIPARK 

Safaripark- živalski vrt na prostem 

die Karte- vstopnica 

das Nilpferd- nilski konj 

der Löwe- lev 

der Tiger- tiger 

der Bär- medved 

lächeln- nasmej se 

 

❖ prepiši in preriši slikice, ki jih imaš v učbeniku na strani 78/ 2. nalogo (tukaj imaš živali v 

ednini in množini, naslov pa je Tiere im Safaripark 

 

 

➔ DAS ZAUBERBUCH 2 

❖ odpri učbenik na strani 66 in ponovi imena trgovin ter predloge, ki so spodaj 

❖ gegenüber- nasproti, links von- na levo, rechts von- na desno, zwischen- med 

❖ v zvezek zapiši za 5 trgovin, kje se nahajajo pod naslovom Übung (vaja) in mi pošlji 

sliko na moj mail naslov: nastja.muller@guest.arnes.si 

Primer: Die Drogerie ist gegenüber der Bäckerei.  

❖ v UČ na str. 71 rešiš 9. nalogo (prebereš besedilo in skupaj sešteješ zneske ter s 

kovančki narišeš pravilni rezultat) 

❖ svoje rešitve preveri, tako da vzameš CD, ki je na koncu učbenika in predvajaš 

posnetek številka 48 

❖ poslušaj in preberi še besedilo na strani 70, posnetek številka 47 
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➔ DAS ZAUBERBUCH 3 

❖ odpri učbenik na strani 71 in si poglej slikice. Spodaj na črte zapiši, kaj najraje gledaš 

na televiziji (lahko v slovenščini) 

❖ preberi besedilo na str. 72 in 73, nato si v zvezek zapiši naslov Fernsehen in prepiši 

besedilo spodaj 

 

FERNSEHEN  

der Fernseher- televizija 

fernsehen- gledati televizijo 

die Hausaufgabe- domača naloga 

 

❖ iz UČ na str. 74 prepiši IN preriši slikice različnih TV- programov  

 

 

Ostanite zdravi in upam, da se kmalu vidimo        


