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PREVOD NAVODIL V UČBENIKU
Simboli
Poslušajte zgoščenko.

6 Dialoge in der Klasse.
V parih napišite dialoge. Zaigrajte jih v razredu.
str. 10
7 Wie bitte?
a Poslušajte dialog. Kaj ustreza: slika A ali slika B?
b V parih preberite in vadite dialog.
8 Das Alphabet.
a Poslušajte in ponavljajte.
b In tvoja abeceda? Kaj je drugače?

Pišite v zvezek.

9 Der ABC-Rap.
a Poslušajte in zraven ploskajte.
b Poslušajte in zraven pojte.
10 Namen in der Klasse.
Črkujte. Drugi naj ugibajo.

Govorite ali pojte ob poslušanju.
Vadite izgovarjavo.

Napišite besedila. Zraven narišite
sliko ali nalepite fotografije. Bodite
ustvarjalni! Ta besedila zbirajte v
mapo, ki bo vaš portfolio.

str. 8

1 Hallo, ich heiße …!
Cilji:
pozdravljanje in poslavljanje | predstavitev sebe in drugih |
črkovanje | številke od 0 do 20
dopolnjevalna vprašanja in odgovori | glagolske oblike: sein
in heißen
1 Hallo! Guten Tag.
a Poslušajte dialoge.
b Poslušajte še enkrat in berite zraven.
2 Vornamen.
a Poslušajte in izgovorite imena.
b Poznate še kakšna druga nemška imena? Na tablo
napišite seznam.
str. 9
3 Ich heiße Nora. Wie heißt du?
a Poslušajte in preberite dialog.
b Sprašujete in odgovarjajte v razredu.
c Poslušajte dialog. Berite in vadite v troje.
4 Wie ist dein Name?
Poslušajte in preberite dialog.
5 Ich bin Alex. Wer bist du?
a Poslušajte in preberite dialog.
b Napišite dialog v zvezek in ga dopolnite.

str. 11
11 Die Zahlen von 0 bis 20.
a Poslušajte in preberite številke.
b Vadite v parih.
12 Fünf – drei – acht.
Poslušajte številke. Potegnite črto od ene številke do
naslednje. Kaj vidite?
13 Wie ist deine Telefonnummer?
a Poslušajte dialog. Preberite ga v parih.
b Vadite v parih. Narekujte svoje telefonske številke.
14 Wie alt bist du?
a Poslušajte dialog. Preberite ga v parih.
b Vadite dialog v parih. Nato ga zaigrajte v razredu.
str. 12
15 Tag für Tag.
a Oglejte si slike. Poslušajte dialoge.
b Kateri stavek spada h kateri sliki?
c Še enkrat poslušajte dialoge in preverite.
str. 13

1 Ali to že znaš?







Dopolnjevalna vprašanja in odgovori.
Predstavljanje sebe in drugih.
Živijo in adijo.
Črkovanje.
Števila od 0 do 20.
Telefonska številka in starost.

str. 14

2 Lernst du Deutsch?
Cilji:
šolske potrebščine | predstavitev razreda | številke do 100
člen: der, das, die | mein in dein | odločevalna vprašanja z
odgovorom da/ne | glagolske oblike: du hast, du lernst …

1 Meine Schulsachen. Wie sagt man das auf Deutsch?
a Kako se imenujejo predmeti?
b Katere besede iz naloge 1a slišite?
2 Von wem sind die Sachen?
a Očala so od … Kaj mislite?
b Poslušajte in preverite.
str. 15
3 Typisch Deutsch: der, das, die.
V zvezek naredite tabelo. Vanjo vpišite besede iz
naloge 1.
4 Wörter im Plural.
a Kako se glasi ednina?
b Razvrstite besede. Na tablo naredite tabelo.
5 Das Buch – die Bücher! Die Bleistifte – der …?
Igrajte se skupaj v učilnici.
str. 16
6 Nadja und Robbie.
a Poslušajte dialog. Se Nadji zdi Robbie prijazen?
b Kaj odgovori Nadja? Odgovore razvrstite na tabli.
Nato dialog napišite v zvezek.
c Še enkrat poslušajte in preverite.
7 Lernst du Deutsch?
a Prisluhnite melodiji stavka.
b Še enkrat poslušajte dialog med Nadjo in Robbiejem
iz naloge 6a. Kje slišite ?
8 Viele Fragen.
Vadite v parih. Na glas preberite dialog med Nadjo in
Robbiejem (naloga 6b).
str. 17
9 Ist das deine Katze?
a Oglejte si slike in poslušajte dialoge. Kaj spada
skupaj?
b Dialoge preberite in zaigrajte.
10 Mein und dein, meine und deine.
a Preberite besede. Zaprite učbenike. Skupaj napišite vse
besede na tablo.
b Besede s table napišite na kartončke. Igrajte se z njimi.
Besede na tabli so v pomoč.

13 Meine Klasse.
a Poslušajte besedilo. Katere številke slišite? Napišite jih v
zvezek.
b Preberi besedilo s številkami.
c In tvoj razred? Napiši besedilo.
str. 19

2 Ali to že znaš?








der, das, die.
Množina.
mein in dein.
Odločevalna vprašanja.
Kakšno je?
Predstavitev razreda.
Številke od 20 do 100.

str. 20

3 Ich komme aus …
Cilji:
države | izdelki | predstavljanje v klepetalnici
Woher? – aus … | Wo? – in … | člen: ein/eine | kein/keine |
glagolske oblike: kommen
1 Länder.
a Poslušajte imena držav in jih ponavljajte.
b Poslušajte dialoge. Katere države slišite?
c V razredu skupaj zberite imena držav.
d Sprašujte v razredu in ugibajte.
str. 21
2 Woher?
Ugibajte in glasno preberite odgovore.
3 Woher kommt …? Woher kommen …?
Vadite v parih.
4 Woher kommst du?
Vadite v razredu.
str. 22
5 Was ist das?
Pogovarjajte se v razredu.
6 Das Fahrrad – ein Fahrrad.
a Naredite tabelo na tablo.
b Vadite s predmeti v učilnici.

str. 18
11 Der Zahlen-Rap. Wie heißen die Zahlen von 0 bis 20?
V razredu pojte pesmice s številkami.

str. 23
7 Pia am Flughafen.
Kaj pomenijo table? En stavek je odveč.

12 Die Zahlen von 20 bis 100.
a Poslušajte številke in berite zraven.
b Razvrstite številke in jih napišite v zvezek, kot kaže
primer.
c Številke od 20 do 100. Skupaj izdelajte tabelo na tablo
in v zvezek.

8 Was ist in der Tasche von Pia? Was ist nicht drin?
Kaj vidite? Naredite seznam na tablo.
9 Das ist doch kein Handy!
Ali to drži? Dobro poslušajte.

str. 24
10 Ein Chat.
a Preberite klepet. So stavki od 1 do 3 pravilni ali
napačni?
b Besedilo preberite v parih.
11 Wo wohnst du?
Vadite v parih.
12 Wer sind Akimi und Toshiba?
Dobro poslušajte. Kako se glasijo odgovori? Napišite jih
v zvezek.
13 F oder w?
Slišite f ali w? Besede napišite v tabelo na tablo. Nato
jih ponovite.

6 Wer kann was?
a Poslušajte. Kaj je pravilno?
b Kdo ne zna …? Poiščite še druge primere.
7 Was kannst du? Was kannst du nicht?
Pogovarjajte se v razredu. Pomagajte si z glagoli iz
naloge 5.
str. 29
8 Der neue Lehrer: ein Interview?
a Preberite vprašanja. Ali vse razumete?
b Kaj odgovori Kai Hübner? Dvakrat poslušajte intervju.
Nato v razredu odgovorite na vprašanja iz intervjuja.
c Zaigrajte dialoge, kot kaže primer.

3 Ali to že znaš?

9 Informationen.
a Zberite vprašanja na tablo.
b Pst! Ne povej svojega imena!
c Na svoj opis nalepi še svoje fotografije.






str. 30
10 St und scht.
Slišite st ali scht? Besede napišite v tabelo na tablo.

str. 25
Država, države.
Celine.
Dopolnjevalna vprašanja.
der/ein/kein, das/ein/kein, die/eine/keine;
Plural: die/-/keine.

str. 26

4 Wer bist du?
Cilji:
branje in pisanje opisov oseb | poklici | intervju
zanikanje z nikalnico nicht | modalni glagol können |
glagolske oblike: wir singen, ihr seid, sie /Sie …
1 Wer ist denn das?
a Razvrstite.
b Poslušajte besedila in jih primerjajte s svojimi
rešitvami.
2 Wie? Woher? Was?
Preberite informacije o osebah. Sprašujte in
odgovarjajte v razredu.
str. 27
3 Steckbriefe.
a Preberite opis in dopolnite informacije na tablo.
b Kdo si? Napišite opis sebe.
c Svoje opise obesite v učilnici. Predstavite se pred
razredom.
4 Alles falsch!
a Kdo nisi? Vadite v parih.
b Ime, starost, država. Izmislite si osebe in napišite
kratke opise.
c Sprašujte in odgovarjajte, kot kaže primer. Nato si
zamenjajte kratke opise in sprašujte nekoga drugega.
str. 25
5 Aktivitäten.
Kaj spada h kateri sliki?

11 Unser Deutschunterricht.
a Poslušajte in repajte zraven.
b Preberite vprašanja in sprašujte dalje.
12 Im Klassenzimmer.
a Nemščina pri pouku. Poslušajte in preberite stavke.
Kaj pravijo učitelji? Kaj pravijo učenci?
b Napišite en plakat za učitelje in enega za učence.
Dopolnite ju z novimi stavki. Plakata obesite, da bosta
v pomoč pri govorjenju v razredu.
str. 31

4 Ali to že znaš?








Opis osebe.
Poklici.
Kdo nisi?
Dejavnosti.
Novi učitelj: intervju.
Pouk nemščine.
Nemščina pri pouku.

str. 32

A Pregled slovnice
Aussagesätze

Pripovedne povedi
Dopolnjevalna vprašanja in
W-Fragen und Antworten
odgovori
Ja-/Nein-Fragen und
Odločevalna vprašanja in
Antworten
odgovori
Stavki in dopolnjevalna
Sätze und W-Fragen mit
vprašanja z glagolom
können
können
Verben: Konjugation
Glagoli: spregatev
Präsens
v sedanjiku
Artikel: der, das, die, ein, eine, Členi: der, das, die, ein, eine,
kein, keine,
kein, keine,
Possessivartikel: mein,
Svojilni zaimki: mein, meine,
meine, dein, deine
dein, deine
Personalpronomen: er/es/sie Osebni zaimki: er/es/sie
Präpositionen: von, aus, in
Predlogi: von, aus, in

str. 34

A Priprave na izpit
1 Slušno razumevanje: Pogovori.
a Preberite nalogo iz testa.
b Kaj je treba narediti v testu? Dopolnite prazna mesta.
Pišite v zvezek.
c Poslušajte pogovor in berite zraven.
d Še enkrat preberite stavke 1, 2 in 3 ter napišite rešitev
v zvezek.
e Še enkrat poslušajte pogovor. Preverite odgovore.
str. 35
2 Govorno sporočanje: Predstavimo se.
a Preberite nalogo iz testa.
b V zvezek napišite ključne besede o sebi.
c Kako to poveste? Stavke napišite v zvezek.
d Stavke preberite na glas.
e Sedaj se predstavite. Ne berite iz zvezka!
str. 36
3 Poslušaj!
Kje je to? Napišite v zvezek.
str. 38

5 Um sieben Uhr …
Cilji:
pripovedovanje o poteku dneva | deli dneva | čas
glagol na 2. mestu | deljivi glagoli | zuerst, dann, danach
1 Wann? Die Tageszeiten.
a Poslušajte. Katero besedilo spada h kateri sliki?
b Govorite o slikah.
str. 39
2 Wie spät ist es? Die Uhrzeit.
a Poslušajte in ponavljajte.
b Vadite v parih. Napišite pet primerov, koliko je ura.
Sprašujte in odgovarjajte, kot kaže primer.
3 Wann? Um wie viel Uhr?
a Moj dan: kaj pravi Timo? Oglejte si fotografije in
dopolnite stavke.
b In ti? Kaj delaš ob kateri uri? Pogovarjajte se v razredu.
str. 40
4 Pia ruft Nadja an.
a Preberite stavke od 1 do 6. Poslušajte. Ali se čas
ujema?
b Kaj napiše Nadjina mama? Dopolnite glagole in
napišite listek na tablo.
5 Mein Merkzettel.
a Še enkrat preberite listek. Kaj od tega tudi vi delate?
Napišite opomnik.
b Z opomnikom vadite v parih.
str. 41
6 Was? Wann?
Pripovedujete v razredu.

7 Was erzählt Pia?
a Preberite in poiščite napake. Lahko tudi še enkrat
poslušate nalogo 4a.
b Kaj je napačno? V zvezek napišite pravilne stavke in
jih primerjajte.
8 Wer ist das?
a Preberite besedilo in ugibajte.
b Koliko glagolov najdete v besedilu? Naredite seznam
na tablo.
9 Wo ist der Akzent?
a Poslušajte in zapisujte.
b Še enkrat poslušajte in označite, kot kaže primer. Nato
jih še sami izgovorite.
str. 42
10 Interviews in der Klasse: Mein Tag.
a Kdaj kaj storiš? Napišite vprašanja, kot kaže primer.
b Vadite v parih. Zapišite odgovore.
c Svojega partnerja/partnerko predstavite v razredu.
11 Ein wunderbarer Tag.
a Preberite Timovo besedilo. Zakaj je njegov dan
čudovit?
b Napišite besedilo z naslovom Moj čudoviti dan.
str. 43

5 Ali to že znaš?









Deli dneva.
Spraševanje po času.
Čas.
Glagoli na 2. mestu.
Deljivi glagoli.
Stavčni okvir.
Vsakodnevne dejavnosti.
Zaporedje.

str. 44

6 Mein Lieblingsfach ist …
Cilji:
dnevi v tednu | šolski predmeti | govorjenje o šoli
glagol haben | sein + pridevnik | glagol + gern | glagoli s
spremembo samoglasnika (fahren, laufen …) | unser, euer
1 Der Wochentage-Rap – ein Lied.
Poslušajte in večkrat preberite besedilo. Ali lahko vsi
skupaj govorite z istim ritmom?
2 Die Wochentage.
V zvezek napišite pravilno zaporedje. Kdo se najhitreje
nauči dneve na pamet?
str. 45
3 Der Studenplan von Klasse 7b.
Katere šolske predmete slišite? Zberite in napišite
jih na tablo.
4 Unsere Schulfächer.
Vadite v parih: urnik razreda 7.b in vaš urnik.

5 Mathe ist doof!
a Poslušajte in preberite dialog v parih.
b In vaši najljubši predmeti? Kaj pravite?
6 Fächer-Hitliste.
Naredite anketo v razredu. Kakšen je seznam
priljubljenih predmetov?
str. 46
7 Schule am Nachmittag.
Kdo hodi h kateremu krožku? Kdo ne najde krožka?
8 Ich lerne gern Deutsch.
Kaj radi delate? Pripovedujte v razredu.
str. 47
9 Siehst du gern Filme?
a Zberite vprašanja. Nato na kartonček napišite tri
vprašanja. Pojdite po razredu in sprašujte.
b Pripovedujte v razredu.
10 Nadja und Robbie.
a Preberite stavke in nato še besedilo. Samo en stavek
je pravilen!
b Ti si Nadja in se pogovarjaš z Robbiejem. Ponovno
napišite prvi odstavek iz naloge 10a.
11 Lange und kurze Vokale.
Poslušajte besede. Nato vadite v parih. Izgovarjavo
preverjajte skupaj v razredu.
str. 48
12 Unsere Schule – eure Schule.
a Svenja in Oli pripovedujeta. H katerim stavkom sodi
slika?
b S stavki iz naloge 12a v parih napišite elektronsko
sporočilo Svenji in Oliju.
str. 49

6 Ali to že znaš?








Dnevi v tednu.
Šolski predmeti.
Moj urnik.
Haben.
Sein + pridevnik.
Glagol + gern.
Unser – euer.

str. 50

7 Kommst du mit?
Cilji:
dogovoriti se | govorjenje o konjičkih | izražanje svojih
želja | glagoli: wollen, müssen | velelnik v 2. osebi ednine
1 Wer macht was?
a Kaj spada h kateri sliki?
b Poslušajte dialoge. Kdo hoče kaj storiti? Kdo mora kaj
storiti? Dopolnite stavke z besedami iz naloge 1a.

str. 51
2 Ich muss Hausafgaben machen.
a Kaj spada skupaj? Še enkrat poslušajte besedilo iz
naloge 1b. Stavke pravilno preberite.
b Kdo kaj reče?
3 Ich muss? Ich will!
Dopolnite vrzeli. Besedilo napišite v zvezek.
4 Er und sie? – Was ist Liebe?
Preberite pesem in jo nadaljujte.
str. 52
5 Kommst du mit?
a Poslušajte in berite zraven. Nato vadite dialoge.
b Prekrijte nalogo 5a. Zaigrajte dialoge.
6 Verabredungen.
Vadite v parih. Izberite vprašanja in odgovore. Naredite
kratke dialoge. Nato jih preberite v razredu.
7 Ich habe leider keine Zeit.
Nočeš/ne moreš iti zraven. Kaj rečeš?
8 Kommst du morgen mit ins Kino?
Pojdite po razredu. Zaigrajte dialoge z različnimi
partnerji. Pomagajte si z okvirčkom iz naloge 6.
str. 53
9 Hobbys.
Pantomima o konjičkih. Zaigrajte jih. Drugi naj ugibajo.
10 Die Hobby-Statistik.
a Imate kakšen konjiček? Pogovorite se v razredu.
b Izdelajte statistiko konjičkov v razredu.
11 Meine Hobbys.
a Preberite opise oseb. Kaj delate tudi vi? Česa ne
delate?
b Napišite opis sebe in svojih konjičkov.
str. 54
12 Beeil dich!
a Poslušajte sporočila s telefonske tajnice. Koliko oseb
pokliče?
b Kdo pokliče? Kaj si zapiše Paul? Njegove zapiske
napišite v zvezek.
c Kaj pravijo starši? Pravilne oblike dopolnite na tablo in
v zvezek.
13 Ruf mich an, komm mit, …
a Kateri stavki zvenijo prijazno?
b Poslušajte še enkrat in bodite pozorni na melodijo.
Ponovite stavke.
c Stavke iz naloge 12b dopolnite z besedo bitte in jih
izgovorite na glas.

str. 55

7 Ali to že znaš?






Wollen in müssen.
Sich verabreden.
Zmenki.
Konjički.
Velelnik v 2. osebi ednine.

str. 56

8 Ich spreche Deutsch
Cilji:
jeziki | pogovor o poti v šolo | pripovedovanje o tem, brez
česa ne bi mogli živeti
zaimek: man | predlogi: mit, ohne | deshalb | sein, ihr
1 In Deutschland spricht man Deutsch.
a Katere jezike slišite?
b Kateri jezik kje govorijo?
str. 57
2 Schüler international.
Preberite informacije. Katera fotografija s strani 56
spada zraven?
3 E-Mail-Partner gesucht.
a Preberite elektronsko sporočilo. Zapišite informacije o
Nilgün.
b Iščete partnerko ali partnerja za dopisovanje po
elektronski pošti. Napišite elektronsko sporočilo in
se predstavite. Svoja sporočila obesite v učilnici. Kdo
spada skupaj?
4 Mit Punkten oder ohne?
a ü ali u?
b ö ali o?
c Poslušajte še enkrat in ponavljajte besede iz naloge
4a in 4b.
str. 58
5 Wie kommst du in die Schule?
a Poslušajte. Kako pridejo učenci v šolo? Katera slika je
ustrezna?
b Poslušajte še enkrat. Kdo kaj pravi?
c Kako pridete v šolo? Pripovedujte v razredu.
6 Rebecca.
Dve sliki se ujemata z besedilom. Kateri?
str. 59
7 Kannst du ohne … leben?
a Narediti listek z zapiski. Premislite še o drugih stvareh
in zapišite odgovore.
b Pogovorite se s svojim partnerjem/partnerko.
c Pripovedujte v razredu. Dopolnite seznam iz
naloge 7a.
8 Warum? Deshalb.
a Kaj spada skupaj? Preberite.
b Iz dveh stavkov sestavite enega z veznikom deshalb.

str. 60
9 Alexey und sein …, Mizuko und ihr …
a Kaj je od koga?
b Kaj spada skupaj? Seznam napišite na tablo.
10 Seine Fußballschuhe, ihr Fotoapparat …
Kaj je od Toma? Kaj je od Mizuko?
str. 61

8 Ali to že znaš?







Jeziki.
Man.
Mit dem …/zu …
Ohne.
Deshalb.
Sein/seine, ihr/ihre.

str. 62

B Pregled slovnice
Aussagesätze
Sätze in W-Fragen mit
wollen und müssen
Ja/Nein-Fragen mit wollen
und müssen
Sätze mit trennbaren
Verben
Konnektoren: deshalb,
zuerst, dann, danach
Verben wollen, müssen
und haben: Konjugation
Präsens
Verben mit Vokalwechsel
Imperativ
Possessivartikel: sein, seine,
ihr, ihre, unser, unsere, euer,
eure.
Präpositionen: mit

Pripovedne povedi
Stavki in dopolnjevalna
vprašanja z glagoloma
wollen in müssen
Odločevalna vprašanja
z glagoloma wollen in
müssen
Stavki z deljivimi glagoli
Vezniki: deshalb, zuerst,
dann, danach
Glagoli wollen, müssen
und haben: spreganje v
sedanjiku
Glagoli s spremembo
samoglasnika
Velelnik
Svojilni zaimki: sein, seine,
ihr, ihre, unser, unsere, euer,
eure
Predlogi: mit

str. 64

B Priprave na izpit
1 Bralno razumevanje: Oglas.
a Preberite naslov oglasa. Razmišljajte v razredu: za kaj
je oglas?
b Sedaj preberite celi oglas. Ali je bilo vse pravilno?
c Poiščite odgovore na vprašanja.
d Kateri odgovor ustreza oglasu? Rešitve napišite v
zvezek.
str. 65
2 Pisno sporočanje: napisati elektronsko sporočilo.
a Preberite nalogo in elektronsko sporočilo iz testa.
b Kaj napiše Pilar? Ključne besede napišite v zvezek.
c Kaj želite napisati Pilar? Napišite ključne besede.
d Kaj želite najprej napisati, kaj na koncu? Oštevilčite
ključne besede.
e V zvezek napišite elektronsko sporočilo za Pilar. K
vsaki ključni besedi napišite po en stavek.

str. 66
Das Verb-Spiel
Navodila za igro.
Igra za 3–4 igralce.
Potrebujete kocko in igralne figurice.
Igo začne igralec, ki je prvi po abecedi.
 Pomakne se za dve polji

Igralec vrže na primer
naprej.
Obstajajo tri vrste polj:

Rešite nalogo.

Spregajte glagol.

Vrzite kocko še enkrat.

Povejte stavek z glagolom. Postavite
soigralcu vprašanje z glagolom.
Je naloga pravilno rešena?  Na vrsti je naslednji igralec.
Napaka?  Pomakni se za dve polji nazaj. Potem vsi skupaj
poiščite pravilen odgovor.
str. 68

4 Was machst du gern?
Še enkrat vzemite seznam iz naloge 3. Pogovarjajte se v
razredu.
str. 70
5 Das Lied von Robbie.
a Poslušajte pesem. Kakšna se vam zdi glasba?
b Še enkrat poslušajte pesem in pojte zraven besedilo.
c Napišite še eno kitico za pesem. Pomagajte si z
besedami iz okvirčka.
str. 71
6 Siehst du …?
Kdo vidi več? Imate tri minute časa. Napišite čim več
besed in nato sprašujte svojega soseda.
7 Komisch …
a Preberite stavke. Kje je tožilnik?
b Popravite stavke in jih pravilno zapišite v zvezek.
8 Satzakzent.
a Poslušajte stavke. Kje je naglas: na začetku, na sredini
ali na koncu?
b Poslušajte stavke od zadaj in jih ponavljajte.
str. 72
9 Das Fan-Forum.
a Pravilno ali napačno? Preberite besedila z interneta.
b Izberite forum A, B ali C. Napišite kratko besedilo za
forum. Pomagajte si s spodnjimi frazami.
c Besedila obesite v razredu. Preberite jih in v paru
napišite odgovor na eno od besedil. Odgovor nato
obesite pod besedilo.

9 Meine Freunde und ich

str. 73

Cilji:
pogovarjanje o glasbi | pogovarjanje o tem, kaj delamo
vedno/pogosto/včasih/nikoli
glagoli s tožilnikom (I) | člen der, das, die v tožilniku | gern,
lieber | aber







1 Mädchen!
a Kaj dekleta skupaj delajo? Ali fantje tudi to delajo?
Zberite predloge v razredu.
b Poslušajte. Katera slika je ustrezna? Kaj delata Nadja in
Pia?
c Poslušajte še enkrat. Stavke v pravilnem zaporedju
napišite na tablo.
d V parih vadite dialog Nadje in Pie. Nato dialog
zaigrajte, ne da bi brali.
str. 69
2 Das Tagebuch von Pia.
a Prebite Pijin dnevnik. Zakaj je žalostna?
b Zakaj se Pia in Nadja ne ujemata?
3 Deine Freunde und du.
Kako pogosto kaj delate skupaj? Naredite seznam in se
pogovarjajte v parih.

9 Kannst du das schon?
Kaj rad delaš?
Immer – oft – manchmal – nie.
Kakšen se ti zdi …?
Kakšna je pesem?
Glagoli s tožilnikom.

str. 74

10 Meine Familie und ich
Cilji:
pogovarjanje o rojstnem dnevu | čestitanje za rojstni dan |
družina | meseci | domače živali
glagoli s tožilnikom (II) | členi v tožilniku ein/eine in kein/
keine
1 Mein Geburtstag.
a Oglejte si fotografije in poslušajte dialoge. Katera
fotografija spada h kateremu besedilu?
b Kateri stavki spadajo h kateri sliki?
c Kako praznujete svoj rojstni dan?

str. 75
2 Wann hast du Geburtstag?
a Kdaj imate rojstni dan? Pogovarjajte se v razredu.
b Napišite in narišite rojstnodnevni koledar za cel
razred.
3 -er am Wortende.
a Poslušajte končnico -er in ponavljajte.
b Kako izgovorite te besede? Preverite z zgoščenko.
4 Zum Geburtstag gratulieren.
a Kaj spada k rojstnemu dnevu?
b Poslušajte in zapojte rojstnodnevne pesmi.
c Katere rojstnodnevne pesmi poznate?
str. 76
5 Überraschung! Ein Geschenk für Kolja.
a Poslušajte besedilo. Kaj dobi Kolja?
b Kaj pravijo prijatelji? Razvrstite in napišite stavke v
zvezek. Še enkrat poslušajte dialog in ga preverite.
6 Geschenke.
a Zberite predloge v razredu. Kaj še lahko podarimo?
b Česa si ne želite?
c Tvoj prijatelj/Tvoja prijateljica ima rojstni dan. Kaj mu/
ji želite podariti? Zaigrajte dialog, kakor je v nalogi 5.
str. 77
7 Meine Familie.
a Preberite in poslušajte pesem o Charlottini družini.
Kdo ima kdaj rojstni dan?
b Kdo spada v družino? Besede napišite na tablo.
c Izberite osebo iz svoje družine in napišite informacije
o njej na list.
d Podajajte liste dalje, ko slišite »stop«, pripovedujte o
osebi na listu.
str. 78
8 Tierisch gut.
a Nekaj se ne ujema! Kako je prav?
b Katere živali še poznate? Zberite predloge v nemščini.
Pomagajte si s slovarjem.
c Kaj lahko povemo o živalih? Zberite ideje in jih
napišite na tablo.
9 Mein Lieblingstier.
Projekt: napišite opis in predstavite svojo najljubšo žival.
str. 79

10 Ali to že znaš?
 Opisovanje rojstnega dne.
 Meseci.
 4 letni časi = leto.
 Moja družina.
 Glagoli s tožilnikom.
 Domače živali.

str. 80

11 In der Stadt
Cilji:
trgovine | spraševanje po cenah | živila | naročanje |
pripovedovanje o tem, kaj je okusno | mere
Wo? – im, beim, auf dem | glagola mögen in brauchen | für +
tožilnik
1 Beim Einkaufen.
a Besede razvrstite k slikam.
b Poslušajte dialoge. V kateri trgovini so osebe?
c Poslušajte še enkrat. Kje osebe kaj kupijo? V zvezek
naredite tabelo in razvrstite besede. Tabelo dopolnite
z dodatnimi besedami.
str. 81
2 30 Euro Taschengeld.
a Poslušajte. Koliko stanejo stvari? Napišite v zvezek.
b Skupaj imate 30 evrov. V parih razmislite: kaj boste
kupili iz naloge 2a?
c Izdelajte kartice s cenami in stvarmi. Pogovarjajte se v
parih, kot kaže primer.
3 Wie viel kostet …?
a Dialog napišite v zvezek. Pomagajte si z okvirčkom.
b Poslušajte dialog in preverite svojo rešitev.
c V parih zaigrajte še druge dialoge.
str. 82
4 Essen in der Stadt.
a Zgodbo uredite v pravilno zaporedje.
b Zaigrajte dialog v troje.
5 Was magst du?
a Na tablo napišite seznam s svojimi najljubšimi jedmi.
b Kaj imate radi? Česa ne marata? Pogovarjajte se v
troje.
str. 83
6 Pia und Paul kochen.
a Preberite recept. Kaj mislite? Je palačinka sladka ali
slana?
b Poslušajte. Pia in Paul nakupujeta. Kaj že imata? Kaj še
potrebujeta?
c Poslušate še enkrat. Kaj je pravilno?
7 Im Supermarkt.
a Želite kuhati. Kaj potrebujete za ...?
b Poznate še druge jedi? Zberite jih v razredu.
c Naredite nakupovalni seznam za jedi iz naloge 7b in
se pogovarjajte v skupini.
8 P – b, t – d, k – g.
Pred usti držite list papirja. Poslušajte in izgovarjajte
stavke. Kaj se zgodi z listom pri stavkih 1, 3 in 5?
str. 84
9 Stationen.
a H kateri tablici sodijo primeri 1–4? Razvrstite.
b V parih pojdite k eni od miz. Zaigrajte situacije.
Pomagajte si s frazami iz naloge 9a.

str. 85

str. 91

11 Ali to že znaš?

12 Ali to že znaš?
















Hrana in nakupovanje.
Živila.
Naročanje.
Koliko stane …?
Kaj maraš, česa ne maraš?
Für + tožilnik.
Mere.

Oblačila.
Barve.
Oblačila in barve.
Šolska zabava.
Welch-?
Glagoli z dajalnikom.

str. 92
str. 86

12 Unser Schulfest
Cilji:
razumevanje programa | barve | oblačila
glagoli z dajalnikom: gefällt mir, steht dir, hilf uns … |
vprašanja z welch-?
1 Das Programm.
a Poslušajte dialog in program dopolnite v zvezek.
b Predstavite program.
2 Wer macht was?
a Katere skupine obstajajo?
b Kaj delajo skupine?
str. 87
3 Stress in der Turnhalle.
a Oglejte si slike in preberite besedila. Kaj spada
skupaj?
b Odgovorite na vprašanja.
c Kaj rečeta Pia in Nadja v nalogi 3a? Napišite v zvezek.
str. 88
4 Was ziehst du an?
a Oblačke razvrstite k osebam.
b Še enkrat preberite besedila in zberite oblačila.
c Kaj radi nosite?
str. 89
5 Blau, rot, gelb …
Ugibajte v razredu? Kdo je to?
6 Das Kleid steht dir!
a Kaj si obleče Nora? Poslušajte dialog in napišite v
zvezek.
b Izvlecite kartonček in zaigrajte dialoge, kot so v nalogi
6a.
7 Eu – au.
Poslušajte in govorite zraven.
str. 90
8 Auf dem Schulfest.
a Kaj se je zgodilo? Stavke napišite v pravilnem
zaporedju.
b Pripovedujte zgodbo.

C Pregled slovnice
Konnektoren: und, oder,
aber
Verben: mögen und
brauchen
Artikelwörter im Akkusativ:
der, das, die, ein, eine, kein,
keine
Weitere Verben mit
Akkusativ
Frageartikel: welcher,
welches, welche?
Personalpronomen in Dativ
Präposition: für + Akkusativ

Vezniki: und, oder, aber
Glagola: mögen in brauchen
Členi v tožilniku: der, das,
die, ein, eine, kein, keine
Drugi glagoli, ki se vežejo s
tožilnikom
Vprašalnice: welcher,
welches, welche?
Osebni zaimki v dajalniku
Predlog: für + tožilnik

str. 94

C Priprave na izpit
1 Bralno razumevanje: Opisi.
a Oglejte si oglas in preberite opis. Kdo je deklica?
Naredite zapiske v zvezek.
b Preberite drugi opis. Kdo je fant? Naredite zapiske v
zvezek.
c Sedaj preberite naloge iz testa. Kaj je pravilno, kaj
napačno? Napišite v zvezek.
str. 95
2 Govorno sporočanje: postavljanje vprašanj in
odgovarjanje nanja.
a Kaj vam pride na misel na temo »bivanje«? Predloge
zberite na tablo.
b V zvezek napišite štiri vprašanja k tem besedam. Pod
vprašanji pustite dve prosti vrstici za odgovor.
c Zamenjajte zvezke. Napišite odgovore pod vprašanja
svojega partnerja/svoje partnerke.
d Delajte v parih. Vsak naj prepiše tri besede s table na tri
kartončke. Sedaj imate šest kartončkov.
e Zaigrajte izpitno situacijo v parih: A vzame en kartonček
in vpraša B. B odgovori. Nato B vzame kartonček in
vpraša A.
str. 96
3 Kaos.
Kaj je od koga?
str. 97
4 Vaša oglasna deska.
Naredite oglasno desko. Vsak naj nekaj prinese. Vaš
učitelj /Vaša učiteljica naj vse obesi na oglasno desko.
Ugibajte: kaj je od koga?

str. 98

str. 104

13 Endlich Ferien!

14 Gute Besserung!

Cilji:
pogovarjanje o počitnicah | opis poti | pisanje razglednic |
vreme | es gibt
enostavni preteklik glagolov sein in haben | prislovna
določila krajev: Wohin? – an den See, in die Berge, zu meiner
Oma

Cilji:
deli telesa | govorjenje o zdravju in bolezni | govorjenje o
tem, kaj je zdravo in kaj nezdravo
rodilnik pri lastnih imenih | zaimek v tožilniku

1 Urlaubsfotos.
a Katera fotografija je od koga?
b Kam se odpeljejo osebe? Poslušajte in dopolnite.
c Kam se pelje Plato?
d Kam želite iti med počitnicami?
str. 99
2 Was machst du in den Ferien?
a Preberite dialog 1, dialog 2 pa dopolnite v zvezek.
Nato vadite dialoga.
b Napišite in zaigrajte dialoge v razredu.
3 Robbie bleibt zu Hause.
Preberite besedilo in odgovorite na vprašanja.
str. 100
4 Ein Ferientag zu Hause.
a Kaj lahko delamo v mestu? Predloge zberite na tablo
in pripovedujte.
b Poslušajte dialoge in jih primerjajte z načrtom mesta:
kje živi Britta? Kje je Anja? A, B ali C?
c Poslušajte še enkrat in napišite opise poti v zvezek.
d Delo v parih: poiščite naslov na načrtu mesta in
opišite pot, kot kaže primer.
str. 101
5 Postkarten aus den Ferien
a Preberite razglednice: kdo kaj napiše?
b Izberite in v zvezek napišite razglednico s počitnic.
str. 102
6 Grüße aus Balkonien.
a Hanna poroča o svojih počitnicah. Preberite
elektronsko sporočilo: kaj se ne ujema?
b Na počitnicah, po počitnicah. Dopolnite na tablo in
napišite stavke v zvezek.

1 Beim Arzt.
a Poslušajte dialog. Kje Antona boli? Označite na tabli.
b Kaj Antona boli? Pogovorite se v razredu.
2 Schwierige Wörter aussprechen.
Poslušajte in ponavljajte.
str. 105
3 Aua! Mir tut … weh!
a Kaj koga boli? Stavke razvrstite v zvezek.
b Poslušajte telefonski pogovor. Kako gre gospe Müller?
c Kako si? Dialoge zaigrajte v razredu.
d Pantomima: nekdo naj zaigra bolezen, drugi jo
ugibajo.
str. 106
4 Das Mathe-Fieber, Teil 1 »Die Klassenarbeit«.
a Oglejte si slike in delajte v parih. Opišite slike.
b Poslušajte telefonski pogovor. Kdo kaj reče?
c Igra s kockami: igrajte v parih in tvorite stavke.
str. 107
5 Das Mathe-Fieber, Teil 2 »Der Besuch«.
a Vaš prijatelj/Vaša prijateljica je zbolel/a. Kaj prinesete
s sabo? Pogovorite se v razredu.
b Stavke razvrstite k slikam.
c Opišite slike 7–9.
str. 108
6 Du bist zu dick!
a O kom govorita Pia in Nadja? Kaj je težava?
b Kaj je zdravo/nezdravo? Zberite predloge in jih
primerjajte v razredu.
c Plato je predebel. Kaj lahko naredi? Delajte v parih in
mu svetujte.
d Biti fit – izdelaj svoj tedenski načrt: hrana, šport, itd.
Predloge primerjajte v razredu.
str. 109

7 w
Poslušajte in ponavljajte stavke.
str. 103

13 Ali to že znaš?







Počitnice in potovanje.
V mestu.
Kam?
Opis poti.
Es.
Enostavni preteklik.

14 Ali to že znaš?
 Deli telesa.





Rodilnik s končnico -s pri lastnih imenih.
Kako si?
Zdravo | nezdravo.
Zaimek v tožilniku.

str. 110

15 Mein Zimmer
Cilji:
soba | stanovanje | prebiranje vabila in odgovor | opis
vožnje z mestno železnico | branje načrta linijskih prog
velelnik v 2. osebi množine | Wo? – in der Küche/im Bad

1 Bens Zimmer.
a Kaj je v obeh sobah? Zberite predloge v parih.
b Poslušajte dialog. Kje so osebe? V sobi 1 ali 2?
2 Das Zimmerspiel.
Vadite v parih. Vsak naj na list napiše pet predmetov iz
svoje sobe. Sprašujte in odgovarjajte, kot kaže primer.
str. 111
3 Bens Wohnung.
a Kaj lahko Ben dela v svoji sobi? Izberite iz okvirčka.
b Kaj dela Ben v drugih sobah? Izberite med besedami
iz naloge 3a.
c Narišite svoje sanjsko stanovanje. Partner naj ugiba
sobe.
str. 112
4 Eine Einladung.
a Preberite stavke in nato še elektronsko sporočilo.
Kateri stavki so pravilni?
b Pot do Paula: kaj je napačno? Primerjajte z načrtom.
c Gostom razložite pot do Paula.
d Opišite pot do vašega doma.
5 Vielen Dank für die Einladung.
a Preberite odgovore. Kdo pride? Kdo ne pride?
b Ali hočete priti na Paulovo zabavo? Potrdite mu ali pa
odpovejte.
str. 113
6 Die Fahrt zu Paul.
a Oglejte si slike. Stavke razvrstite k slikam.
b Poslušajte besedilo. Zakaj pridejo prijatelji tako pozno
k Paulu?
7 Mit oder ohne h?
a Katero besedo slišite? Napišite v zvezek.
b Vadite v parih. Prvi naj pove eno besedo iz naloge 7a,
drugi pa ugiba: je v besedi h ali ne?
str. 114
8 Der U-Bahn-Plan von Wien.
a Oglejte si načrt. Odgovorite na vprašanja.
b Delajte v troje. Vsak naj na kartonček napiše štiri
postajališča. Vzemite dva kartončka in zaigrajte
dialoge. Pomagajte si s spodnjim okvirčkom.

str. 116

16 Finale
Cilji:
igra za ponovitev | prazniki v državah DACH | priprava
zaključne zabave
1 Wiederholungsspiel: »Drei gewinnt«.
Igrajte v skupinah po dva, tri, štiri …
str. 118
2 Feste und Feiern in D-A-CH
a Oglejte si fotografije. Katere praznike že poznate?
b Ali poznate še kakšne druge praznike iz Nemčije,
Avstrije ali Švice?
c Preberite besedila in poslušajte tri situacije. Kaj spada
h kateremu prazniku?
d Kateri prazniki so v vaši državi, v vaši regiji? Opišite
praznike in izdelajte plakate z besedili, slikami itd.
str. 120
3 Die Kurs-Abschlussparty
a Delajte v skupinah. Izberite si eno od iger A–F in
opravite naloge.
b Katere igre še poznate? Ali jih lahko razložite po
nemško?
c Glasujte v razredu: katere igre se želite igrati na
zaključni zabavi razreda? Vsak lahko glasuje za dve.
Nato preizkusite najboljše igre.
d Razmislite v razredu: kaj še potrebujete za zabavo?
Kdo kaj naredi?
e Na zabavi se čim več pogovarjajte po nemško.
Veliko zabave!
str. 122

D Pregled slovnice
Lokalergänzungen: Wohin
fährst du? – an, in, zu, nach
Lokalergänzungen: Wo bist
du? – an, in, bei
Es
Genitiv -s bei Eigennamen

str. 115

Präteritum von sein und
haben
Personalpronomen im
Akkusativ
Imperativ

15 Ali to že znaš?

str. 124









Soba.
Stanovanje.
Vabilo.
Odgovor na vabilo.
Kje kaj delate?
Velelnik: ihr.
Vožnja z mestno/podzemno železnico.

Prislovna določila kraja:
Wohin fährst du? – an, in, zu,
nach
Prislovna določila kraja: Wo
bist du? – an, in, bei
Es
Rodilnik s končnico -s pri
lastnih imenih
Enostavni preteklik
glagolov sein in haben
Osebni zaimki v tožilniku
Velelnik

D Priprave na izpit
1 Slušno razumevanje: Poročila.
a Preberite nalogo iz testa in odgovorite na vprašanja.
b Preberite nalogi 1 in 2. Nato poslušajte sporočilo in
berite zraven.
c Kateri odgovori so pravilni? Odgovore k nalogam 1 in
2 napišite v zvezek.
d Še enkrat poslušajte sporočilo. Preverite svoje
odgovore.

str. 125
2 Govorno sporočanje: Tvorjenje prošenj, pozivov in
vprašanj in odgovarjanje ali odzivanje nanje.
a Kateri odgovor sodi h kateremu vprašanju? Napišite v
zvezek.
b Koliko zahtev in vprašanj najdete? Naredite tabelo na
tablo in dopišite nadaljnje primere.
c Kaj lahko odgovorite na zahteve in vprašanja?
Odgovore napišite na tablo.
d Delajte v parih. Izdelajte tri kartončke s klicajem (!)
in tri z vprašajem (?). Premešajte kartončke in jih
obrnjene položite na mizo. Vsak naj na mizo položi še
tri stvari.
Primite eno stvar in izvlecite kartonček. Oblikujte
vprašanje (?) ali zahtevo (!). Drugi naj odgovori.
3 Šolsko leto se je končalo, Nadjin razred ima počitnice.
Nadja gleda knjigo prijateljev s tečaja Logisch!
Oh ne, vse je zamazano z madeži kakava! Jannik!
Stavke z manjkajočimi besedami napišite v zvezek.
4 Izdelajte zaključne zvezke. Vsak prinese enega s seboj.
Kaj lahko še napišete v zvezke? Predloge zberite na
tablo.

PREVOD NAVODIL V DELOVNEM ZVEZKU
str. 4

1 Hallo, ich heiße …!
1 Hallo! Guten Tag.
Napiši pravilne stavke. Bodi pozoren na velike začetnice.

str. 8
15 Tag für Tag.
a Pozdrav ali slovo? Eden od oblačkov je napačen.
Prečrtaj ga in napiši pravilno rešitev pod sliko.
Poslušaj in preveri.
b Pozdrav ali slovo? Razvrsti.

2 Vornamen.
Poslušaj imena in jih pravilno zapiši.

str. 9
16 Buchstaben und Zahlen.
Poslušaj številke in črke ter jih poveži. Kaj vidiš?

3 Ich heiße Nora. Wie heißt du?
Heiße ali heißt?

17 Fragen.
Wie ali wer? Dopolni.

4 Wie ist dein Name?
Ime ali priimek? Razvrsti.

18 Wörterschlange.
Tu je skritih sedem besed. Podčrtaj jih in jih napiši.

str. 5
5 Ich bin Alex. Wer bist du?
a Dopolni.
b Bin, bist ali ist?

19 Das ist falsch.
Napiši pravilne besede.

6 Dialoge in der Klasse.
Poslušaj dialoge in jih uredi. Nato jih pravilno napiši v
zvezek.

20 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 10

2 Lernst du Deutsch?

7 Wie bitte?
Vprašanja in odgovori: dva odgovora sta pravilna.
Označi.

1 Meine Schulsachen. Wie sagt man das auf Deutsch?
V kvadratu je skritih devet stvari. Napiši jih v pravilno
vrstico poleg členov der, das ali die.

str. 6
8 Das Alphabet.
Katera črka manjka? Napiši in glasno govori. Poslušaj in
preveri.

2 Von wem sind die Sachen?
Od …? Poslušaj in preveri ter napiši, kot kaže primer.

9 Der ABC-Rap.
a Črke so pomešane. Napiši pravilne besede.
b Poslušaj in preveri.
10 Namen in der Klasse.
Imena razvrsti po abecedi. Bodi pozoren na 1., 2. in 3.
črko.
11 Die Zahlen von 0 bis 20.
a Napiši manjkajoče številke. Pomagaj si z okvirčkom.
b Računaj, kot kaže primer, in napiši pravilen rezultat.
Poslušaj in preveri.
str. 7
12 Fünf – drei – acht.
Katera črka je to? Preštej črke v besedi in jih napiši.
Izgovori jih.
13 Wie ist deine Telefonnummer?
Poslušaj in napiši telefonske številke.
14 Wie alt bist du?
a Vprašanja in odgovori: razvrsti.
b To sem jaz: v opis napiši svoje podatke.

3 Typisch Deutsch: der, das, die.
a Vse stvari pobarvaj s pravilno barvo: der = modra,
das = zelena, die = rdeča.
b Naredi premor, dolg deset minut ali več. Pokrij nalogo
3a. Kakšne barve je mobilni telefon? Napiši pravilne
člene.
str. 11
4 Wörter im Plural.
a Poslušaj besede. Označi vse besede v množini.
b Dopolni ednino ali množino.
5 Das Buch – die Bücher! Die Bleistifte – der …?
a Na kartončke napiši sedem besed iz naloge 4b s členi
in množino. Na zadnjo stran napiši besedo v svojem
jeziku.
b Premešaj kartončke. Tvoj jezik naj bo zgoraj. Kako
se besedi reče po nemško? Ne pozabi na člen in
množino.
str. 12
6 Nadja und Robbie.
a Pri vprašanju napiši vprašaj (?), pri stavku pa piko (.).
b Vprašanja in odgovori: dva odgovora sta pravilna.
Označi.

7 Lernst du Deutsch?
Kje slišiš odločevalno vprašanje, na katerega
odgovorimo z da/ne? Označi.

4 Woher kommst du?
Ali bo Plato našel Pio? V pomoč so ti pravilne glagolske
oblike.

8 Viele Fragen.
Napiši pravilna vprašanja. Nato odgovori.

5 Was ist das?
Napiši, kot kaže primer.

str. 13
9 Ist das deine Katze?
a Trije dialogi: kaj kam spada? Dopolni. Nato poslušaj in
preveri.
b Ist ali sind?

str. 18
6 Das Fahrrad – ein Fahrrad.
a Stvari pobarvaj s pravilno barvo: der = modra, das =
zelena, die = rdeča, množina = rumena.
b Kaj je to? Napiši v zvezek.

10 Mein und dein, meine und deine.
Označi samostalnike: der = modra, das = zelena, die =
rdeča, množina = rumena. Nato dopolni dein ali deine in
mein ali meine.

7 Pia am Flughafen.
a Kaj je v šoli? Označi.
b Česa ni v šoli? Napiši.

str. 14
11 Der Zahlen-Rap. Wie heißen die Zahlen von 0 bis 20?
Računaj. Ali je rezultat pravilen? Če ni, ga popravi.
12 Die Zahlen von 20 bis 100.
a Poslušaj številke in jih poveži. Kaj vidiš?
b Kako se zaporedje nadaljuje? Glasno izgovarjaj in
dopolni.
13 Meine Klasse.
a Dopolni. Pomagaj si z besedami v okvirčku.
b V zvezek napiši pet stavkov. Pomagaj si z deli stavkov
v okvirčku.
str. 15
14 In der Schule.
a Kaj je to? Napiši pravilno besedo.
b Napiši vse označene črke. Kakšna je rešitev?
15 Lange Wörter.
Ali poznaš te besede?
16 Zwei sind richtig.
Kaj je ustrezno? Napiši po dve pravilni besedi.
17 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 16

3 Ich komme aus …
1 Länder
a Katere države in celine slišiš? Napiši jih v tabelo.
b Kako se imenuje država? Napiši pravilne rešitve.
Dopolni člen, kjer je potrebno. Katera država ni
v Evropi?
2 Woher?
Iz Nemčije, Avstrije, Švice? Dopolni.
str. 17
3 Woher kommt …? Woher kommen …?
a Kommt ali kommen, aus ali aus der? Dopolni.
b In tvoje stvari? Od kod prihajajo?

str. 19
8 Was ist in der Tasche von Pia? Was ist nicht drin?
Oglej si slike in napiši.
9 Das ist doch kein Handy!
Dopolni ein(e) ali kein(e). Poslušaj in preveri.
10 Ein Chat.
Kakšno je pravilno vprašanje? Kakšen je pravilen
odgovor? Označi.
str. 20
11 Wo wohnst du?
Mesto ali država? Razvrsti.
12 Wer sind Akimi und Toshiba?
a Napiši pravilno vprašanje.
b Informacije iz naloge 12a napiši v opis osebe.
13 F oder w?
Poslušaj stavke in dopolni f ali w. Nato stavke izgovori.
str. 21
14 Die Welt.
a Kako je ime petim celinam? Imena napiši na
zemljevid.
b Naredi tabelo. Vanjo napiši imena celin in k njim
razvrsti države.
15 Wörter-Chaos.
Katera beseda ne spada zraven? Prečrtaj jo.
16 Steckbrief.
Katera beseda je ustrezna? Dopolni stavke.
17 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.

str. 22

4 Wer bist du?
1 Wer ist denn das?
a Kateri poklic je ustrezen? Pomagaj si z okvirčkom. En
poklic ostane.
b Moški in ženska. Dopolni.
2 Wie? Woher? Was?
Poslušaj besedilo. Pravilno ali napačno?
3 Steckbriefe.
Kaj spada skupaj? Razvrsti.
str. 23
4 Alles falsch!
a Kateri stavek je zanikan? Podčrtaj.
b Zanikaj stavke.
c Odgovori, kot kaže primer, in stavke napiši v zvezek.
d Nicht ali kein/keine?

14 Im Deutschunterricht.
Poišči 13 besed na temo pouk nemščine. Napiši jih
v zvezek.
15 Wer ist das? Was machen die Leute?
Katera beseda je ustrezna? Dopolni stavke. Pomagaj si
z okvirčkom.
16 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 28

A Priprave na izpit
Slušno razumevanje
Slišal boš dva pogovora.
K vsakemu pogovoru sodi nekaj nalog.
Označi: pravilno ali napačno.
Vsak pogovor boš slišal dvakrat.
Preberi stavke 1, 2 in 3.

5 Aktivitäten
Kaj potrebuješ za to? Kolesarjenje – noge in roke.
Petje – … Označi.
str. 24
6 Wer kann was?
Plato je Pijin pes. Kaj zna, česa ne? Napiši stavke.

Sedaj boš slišal prvi pogovor.
Prvi pogovor boš slišal še enkrat.
Nato označi za stavke 1, 2 in 3: pravilno ali napačno.
Preberi stavke 4, 5 in 6.

7 Was kannst du? Was kannst du nicht?
Iz spodnjih besed sestavi stavke. Bodi pozoren na
pravilno obliko glagola können.

Sedaj boš slišal drugi pogovor.
Drugi pogovor boš slišal še enkrat.
Nato označi za stavke 4, 5 in 6: pravilno ali napačno.

8 Der neue Lehrer: ein Interview?
a Kaj rečeš komu? Razvrsti vprašanja.
b Dopolni pravilno glagolsko obliko.

str. 29
Bralno razumevanje
Preberi dva opisa iz nekega klepeta.
Odgovor označi s križcem: pravilno ali napačno.

str. 25
9 Informationen.
a Katera vprašalnica je ustrezna? Dopolni.
b Izdelajte knjigo prijateljev za razred.
Napiši in nariši lepo stran za knjigo prijateljev. Na list
napiši svoja vprašanja in odgovore. Vse liste povežite
v knjigo.
10 St und scht.
a Poslušaj stavke in izpolni manjkajoča mesta.
b Kje izgovorimo scht? Označi.

str. 30
Pisno sporočanje
Dobil si spodnje elektronsko sporočilo.
Odgovori nanj z vsaj 30-imi besedami.
Ne piši s svinčnikom.
str. 31
Govorno sporočanje
Predstavljanje
str. 32

str. 26
11 Unser Deutschunterricht.
a Kaj je ustrezno? Razvrsti glagole. Obstaja več
možnosti.
b Dopolni dialoge.
12 Im Klassenzimmer.
Kateri stavek spada h kateri sliki? Razvrsti.
str. 27
13 Spiel, Sport und Spaß.
Kaj delajo deklice in dečki? Pod slike napiši stavke.

5 Um sieben Uhr …
1 Wann? Die Tageszeiten.
a Kaj spada skupaj? Poveži dele dneva in čas.
b Glagole razvrsti k delom dneva.
2 Wie spät ist es? Die Uhrzeit.
a Po dvakrat napiši, koliko je ura.
b Kaj slišiš? Označi.
str. 33
3 Wann? Um wie viel Uhr?
Stavke napiši drugače. Začni z delom dneva ali uro.

4 Pia ruft Nadja an.
a Kaj spada skupaj? Napiši glagole.
b Pozor, napaka! Ponovno napiši stavke.
5 Mein Merkzettel.
Kolja ima grozen dan! Dopolni glagole v oklepajih.
str. 34
6 Was? Wann?
Tvori stavke.
7 Was erzählt Pia?
a Navajanje časa: razvrsti.
b Kaj Timo naredi najprej? Kaj naredi potem?
str. 35
8 Wer ist das?
Napiši besedilo, kot je v učbeniku. Pomagaj si
z okvirčkom.
9 Wo ist der Akzent?
a Deljivo ali ne? Razvrsti.
b Preveri nalogo a. Poslušaj glagole in bodi pozoren
na poudarek.
10 Interviews in der Klasse: Mein Tag.
Kaj delata Nadja in Paul? K slikam napiši vprašanja
in odgovore.

3 Der Studenplan von Klasse 7b.
a Kakšen je Tinin urnik? Kaj je pravilno?
b Pravilno ali napačno? Še enkrat poslušaj pogovor
in označi.
str. 39
4 Unsere Schulfächer.
a Oblike glagola haben. Kaj spada skupaj? Napiši
v zvezek.
b Preberi elektronsko sporočilo, ki ga je Pia napisala
Nilgün. Dopolni oblike glagola haben.
5 Mathe ist doof!
a Razvrsti pridevnike.
b Poslušaj pogovor. Kaj pravita Robbie in Nadja?
Dopolni ustrezno obliko glagola sein in pridevnik.
str. 40
6 Fächer-Hitliste.
V pravokotniku s črkami poišči enajst šolskih predmetov
in jih napiši v pravilno vrstico.
7 Schule am Nachmittag.
a Krožki in dejavnosti: kaj spada kam?
b Fonetični krožek: v zvezek napiši besedilo o krožku.
Pomagaj si z besedami v okvirčku in besedili v
učbeniku na strani 46.
c Tvoje popoldne. Kaj delaš? Česa ne delaš?

str. 36
11 Ein wunderbarer Tag.
a To Kolja dela, kadar ima čudovit dan. Dopolni črke.
b Česa ne delaš, kadar imaš čudovit dan?
c Običajen dan. Preberi besedila. Kaj so ljudje
po poklicu?

str. 41
8 Ich lerne gern Deutsch.
Kdo kaj rad dela in česa ne?

str. 37
12 Wie ist dein Tag?
Kaj kdaj delaš? Razvrsti glagole. Potek svojega dneva
napiši v zvezek.

10 Nadja und Robbie.
a Kaj spada skupaj? Poveži.
b Dopolni glagole iz naloge 9 v pravilni obliki.

13 Rund um die Uhr.
Dopolni stavke.
14 Tätigkeiten.
Kaj spada skupaj? V zvezek napiši več povezav.
15 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 38

6 Mein Lieblingsfach ist …
1 Der Wochentage-Rap – ein Lied.
Kaj Pia kdaj dela? Dopolni manjkajoča mesta v besedilu.
2 Die Wochentage.
Kaj pomeni okrajšava?

9 Siehst du gern Filme?
Dopolni tabelo.

str. 42
11 Lange und kurze Vokale.
Poslušaj in dopolni. Še enkrat poslušaj in preveri.
12 Unsere Schule – eure Schule.
a Poišči nasprotja.
b Dopolni tabelo.
c Naša šola je brez veze! Kaj pa vaša? Dopolni.
str. 43
13 Zeitangaben.
Deli dneva, dnevi v tednu ali druge navedbe časa?
Razvrsti.
14 Wörter-Chaos.
Katera beseda ne spada zraven? Prečrtaj jo.
15 Rund um die Schule.
Iz tega poglavja zberi besede na temo šola in jih
razvrsti.

16 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.

13 Ruf mich an, komm mit, …
a Napiši prijazne pozive z besedo bitte.
b Poslušaj in preveri. Stavke izgovori.

str. 44

7 Kommst du mit?
1 Wer macht was?
Dejavnosti po šoli: pravilno razvrsti besede.
2 Ich muss Hausafgaben machen.
Preberi besedilo. Ali Miriam to mora ali želi storiti?
Označi.
3 Ich muss? Ich will!
a Müssen ali wollen?
b Dopolni tabelo. Pomagaj si z nalogo 3a.
str. 45
4 Er und sie? – Was ist Liebe?
a Razvrsti stavke. Bodi pozoren na glagol.
b V zvezek napiši pet stavkov. Iz vsakega okvirčka vzemi
po en izraz. Pomagaj si s tabelo v nalogi 3b.
5 Kommst du mit?
a Poslušaj dialog. Kaj je ustrezno? Označi.
b Dialog napiši v zvezek. Nato dialog poslušaj še enkrat
in ga preveri.
str. 46
6 Verabredungen.
a Dopolni pravilno besedo.
b Nadja in Robbie: uredi dialog. Nato ga poslušaj
in preveri.
7 Ich habe leider keine Zeit.
Kateri glagol je pravilen? Popravi.
8 Kommst du morgen mit ins Kino?
Veliko Tomovih prijateljev bi rado nekaj delalo skupaj z
njim. Kaj pravi Tom? Napiši stavke.
str. 47
9 Hobbys.
a Kaj spada k glagolom? Dopolni.
b Napiši vprašanja. Nato dogovori zase.
10 Die Hobby-Statistik.
Uredi stavke. Bodi pozoren na glagol.
11 Meine Hobbys.
Robbiejev opis: katere informacije so napačne? Prečrtaj
jih in napiši pravilen opis. Informacije najdeš v učbeniku
na strani 47.
str. 48
12 Beeil dich!
a Kaj spada skupaj?
b Kdo kaj reče? Mama ali otrok? Stavke razvrsti v tabelo.
c Dopolni.

str. 49
14 In der Freizeit.
Kam sodijo naslednje besede? Izraze napiši v zvezek.
15 Kommst du mit in die Disco?
V zvezek naredi tabelo. Vanjo razvrsti odgovore.
16 Wo sind sie?
Kje so osebe pravkar? Razvrsti.
17 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 50

8 Ich spreche Deutsch
1 In Deutschland spricht man Deutsch.
a Poišči sedem jezikov. Nato dopolni stavke.
b Glagol sprechen: dopolni tabelo.
c Spreche, sprichst, spricht, sprecht ali sprechen?
str. 51
2 Schüler international.
a Kaj se ujema z učenci? Poslušaj in poveži.
b Napiši stavke k osebam iz naloge 2a.
c Napiši opis sebe. Pomagaj si z okvirčkom.
3 E-Mail-Partner gesucht.
Ritin odgovor. Njena učiteljica je popravila elektronsko
sporočilo. Pravilno napiši popravljene stavke.
4 Mit Punkten oder ohne?
Poslušaj in dopolni manjkajoče besede. Nato stavke
preberi na glas.
str. 52
5 Wie kommst du in die Schule?
a Kako se imenujejo prevozna sredstva? Razvrsti.
b Katera prevozna sredstva še poznaš?
c Koliko časa traja? Poslušaj in napiši. Nato rešitve
razvrsti od 1 (= dolgo) do 5 (= ne dolgo).
6 Rebecca.
Še enkrat preberi besedilo iz učbenika na strani 58.
Pravilno ali napačno?
str. 53
7 Kannst du ohne … leben?
Mit ali ohne?
8 Warum? Deshalb.
a Kaj je ustrezno?
b Iz dveh stavkov sestavi novega z veznikom deshalb.
Pazi na zaporedje besed v stavku.

str. 54
9 Alexey und sein …, Mizuko und ihr …
Preberi besedili. Kdo kje živi? Označi.
10 Seine Fußballschuhe, ihr Fotoapparat …
a Podčrtane besede označi s pravilno barvo: der =
modra, das = zelena, die = rdeča. Nato označi še
rešitev.
b Piši, kot kaže primer.
str. 55
11 Länder und Sprachen.
Napiši pravilno državo ali pravilen jezik.
12 Verkehrsmittel.
Kako lahko pridemo v šolo in domov? Napiši pod sliko.
13 Wörterschlange.
Ali prepoznaš besede? Skupaj s členom jih napiši
v zvezek.
14 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 56

B Priprave na izpit
Slušno razumevanje
Slišal boš tri sporočila na telefonski tajnici.
Vsako sporočilo ima po dve nalogi.
Označi: a, b ali c.
Vsako sporočilo boš slišal dvakrat.

str. 59
Pisno sporočanje
Dobil si elektronsko sporočilo.
Odgovori nanj z vsaj 30-imi besedami.
Ne piši s svinčnikom.
Govorno sporočanje
Predstavljanje
str. 60

9 Meine Freunde und ich
1 Mädchen!
a Kdo kaj dela? Poslušaj in označi.
b Poslušaj še enkrat in razvrsti.
2 Das Tagebuch von Pia.
a Und ali aber? Kaj je ustrezno?
b Dopolni stavke. Bodi pozoren na besedni red v stavku.
str. 61
3 Deine Freunde und du.
a Razvrsti besede od 0 % do 100 %.
b Kako pogosto to delaš? Uporabi besede iz naloge 3a.
4 Was machst du gern?
Napiši stavke z besedama gern in lieber.
str. 52
5 Das Lied von Robbie.
a Kakšno je? Razvrsti.
b Besede v okvirčku označi s pravilno barvo: der =
modra, das = zelena, die = rdeča, množina = rumena.
Kateri samostalnik je ustrezen za določeni stavek?
Dopolni.

Preberi nalogi 1 in 2.
Sedaj boš slišal prvo sporočilo s telefonske tajnice.
Prvo sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 1 in 2.
Preberi nalogi 3 in 4.
Sedaj boš slišal drugo sporočilo s telefonske tajnice.
Drugo sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 3 in 4.
Preberi nalogi 5 in 6.
Sedaj boš slišal tretje sporočilo s telefonske tajnice.
Tretje sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 5 in 6.
str. 57
Bralno razumevanje
Preberi dva oglasa iz časopisa.
str. 58
Vprašanja od 1 do 6: rešitev označi s križcem.

6 Siehst du …?
Kaj vidita Michael in Lisa? Dopolni člene v tožilniku.
Nato poslušaj dialog in jih popravi.
str. 63
7 Komisch …
a Kaj je pravilno? Označi in nato napiši stavke.
b Dopolni člene.
c Napiši stavke. Bodi pozoren na tožilnik in položaj
v stavku.
str. 64
8 Satzakzent.
Kje je poudarek? Poslušaj stavke, nato označi in ponovi
na glas.
9 Das Fan-Forum.
a Poslušaj dialog. Kaj je pravilno? Kaj napačno?
b Še enkrat poslušaj dialog. Nato dopolni Pijino
besedilo za internet.
c Kakšno je? Napiši stavke.
str. 65
10 Musik.
Poišči 12 besed na temo glasba. Napiši tudi člene.

11 Buchstabensalat.
Katere besede so to? Napiši tudi člene.
12 Wie ist das?
Katera beseda je ustrezna? Izberi.
13 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 66

10 Meine Familie und ich
1 Mein Geburtstag.
a Besede iz okvirčka napiši na pravilno mesto.
b Kaj spada skupaj? Poveži.
c Sophie ima rojstni dan. Kaj je pravilno? Označi.

str. 71
10 Wer aus meiner Familie ist das?
a Odgovori na vprašanja.
b V zvezek napiši še več vprašanj. Tvoj partner/
partnerka naj odgovori nanje.
11 Fantasie-Tiere.
a Katero fantazijsko ime spada h kateri fantazijski živali?
b Ali imaš še kakšno idejo za fantazijske živali? Nariši in
napiši jih v zvezek.
12 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 72

11 In der Stadt

str. 67
2 Wann hast du Geburtstag?
a Kako se imenujejo meseci? Napiši jih v tabelo pod
ustrezni letni čas.
b Rojstni dan imam januarja, to je pozimi. Dopolni.

1 Beim Einkaufen.
a Od kod prihajajo vrečke? Napiši pod vrečko.
b Kaj kje kupimo? Napiši v zvezek.
c Kje še lahko nakupujemo? Napiši še več stavkov,
kakršni so v nalogi 1b.

3 -er am Wortende.
Kje slišiš -a? Kje slišiš -er?

2 30 Euro Taschengeld.
a Koliko stanejo stvari? Poslušaj in napiši cene pod
fotografije.
b Stavke s cenami iz naloge 2a napiši v zvezek.

4 Zum Geburtstag gratulieren.
a Kaj kam spada?
b Poslušaj dve pesmi za rojstni dan. Kako se glasita
besedili?
c Kako čestitamo za rojstni dan?
str. 68
5 Überraschung! Ein Geschenk für Kolja.
Kaj bi prijatelji radi podarili Kolji? Einen/ein/eine …?
6 Geschenke.
a Kaj lahko podarimo? (Ne pozabi na tožilnik!)
b Ne zgoščenke, ne nogometne žoge, ne računalniške
igrice!
str. 69
7 Meine Familie.
a Še enkrat preberi pesem iz učbenika na strani 77. Kdo
je to?
b Preberi in nato popravi besedilo.
c Marian pripoveduje: »Moja sestra Jolanta …« Iz besed
sestavi stavke.
str. 70
8 Tierisch gut.
a Kaj ne spada zraven? Prečrtaj napačno besedo.
b Kaj je ustrezno? Dopolni der, den, das, die, einen, ein,
eine ali pa ne napiši nobenega člena.
9 Mein Lieblingstier.
Poslušaj. Nato napiši tri opise. Pomagaj si z okvirčkom.

str. 73
3 Wie viel kostet …?
a Kdo kaj reče? Prodajalka (V) ali kupec (K)?
b Uredi dialog iz naloge 3a. Pravilno ga napiši v zvezek.
Nato ga poslušaj in preveri.
4 Essen in der Stadt.
a Besede razvrsti v tabelo.
b V kavarni naroči nekaj iz tabele 4a. V zvezek napiši pet
stavkov. Pomagaj si z okvirčkom.
str. 74
5 Was magst du?
a Kaj imajo osebe rade, česa ne marajo? Napiši v zvezek.
Pomagaj si z okvirčkom.
b In ti? Kaj imaš rad? Napiši tri stavke.
6 Pia und Paul kochen.
a Kaj je ustrezno? Označi.
b Kaj osebe že imajo? Kaj še potrebujejo? Napiši.
str. 75
7 Im Supermarkt.
a Kaj potrebuješ za to?
b Vstavi pravilni člen, kjer je potrebno. Nato preveri
sestavine. Po ena sestavina v vsakem stavku je
napačna. Prečrtaj jo.
str. 76
8 P – b, t – d, k – g.
a Kaj slišiš? Označi.
b Poslušaj vse besede in jih ponovi.
c Poslušaj stavke in dopolni pravilne črke.

9 Stationen.
a Katera odgovora sta ustrezna? Označi.
b Kje se odvijajo dialogi iz naloge 9a?
str. 77
10 Essen und trinken.
a Preberi besede. Česa ne moremo jesti ali piti? Označi.
b Označene besede napiši v zvezek skupaj z
nedoločnim členom. Kaj spada zraven? Poišči besedo
iz naloge 10a.
11 So ist das.
V kvadratu poišči nasprotje od vsakega pridevnika.
12 Einkaufen.
Ena od besed ne spada zraven. Prečrtaj jo.
13 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 78

12 Unser Schulfest
1 Das Programm.
a Preberi program. Napiši pravilna vprašanja.
b Poslušaj dialoge in napiši, kaj zanima ljudi?

str. 83
9 Blaue, rote, gelbe Kleidung …
a Kača iz besed: koliko besed najdeš?
b Naredi razpredelnico v zvezek in vanjo napiši besede
iz naloge 9a skupaj s členom.
10 Steht mir das?
Dialoge dopolni z glagoli iz okvirčka.
11 Wie ist das?
Kaj spada skupaj?
12 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 84

C Priprave na izpit
Slušno razumevanje
Slišal boš dva pogovora.
K vsakemu pogovoru spada nekaj nalog.
Označi: pravilno ali napačno.
Vsak pogovor boš slišal dvakrat.
Preberi stavke 1, 2 in 3.
Sedaj boš slišal prvi pogovor.

2 Wer macht was?
Kakšen nesmisel! Popravi stavke. Pomagaj si z glagoli
v okvirčku.

Prvi pogovor boš slišal še enkrat.
Nato označi za stavke 1, 2 in 3: pravilno ali napačno.

str. 79
3 Stress in der Turnhalle.
a Razvrsti stavke.
b Vstavi pravilno obliko glagolov helfen in gefallen.
c Dopolni stavke.

Preberi stavke 4, 5 in 6.

str. 80
4 Was ziehst du an?
a Izdelaj križanko. Kakšna je rešitev?
b Kdo je to? Poslušaj opise in imena razvrsti k slikam.

str. 85
Bralno razumevanje
V nekem časopisu najdeš dve besedili o mladih. Preberi
opisa.
Stavki od 1 do 6: kaj je pravilno, kaj je napačno?

5 Blau, rot, gelb …
a Katere barve so ustrezne?
b Poslušaj in pobarvaj oblačila v pravilnih barvah.
str. 81
6 Das Kleid steht dir!
a Razvrsti stavke.
b Dopolni glagole passen, gefallen, stehen.
c Poišči čim več vprašanj. Napiši jih v zvezek. Obstaja
več možnosti.
str. 82
7 Eu – au.
a Poslušaj in ponavljaj. Kako hitro lahko govoriš?
b Poslušaj in dopolni au in eu.
8 Auf dem Schulfest.
Preberi Pijin dnevnik in stavke. Ali to stoji v besedilu?
Da ali ne?

Sedaj boš slišal drugi pogovor.
Drugi pogovor boš slišal še enkrat.
Nato označi za stavke 4, 5 in 6: pravilno ali napačno.

str. 86
Pisno sporočanje
Dobil si elektronsko sporočilo.
Odgovori nanj z vsaj 30-imi besedami.
Ne piši s svinčnikom.
str. 87
Govorno sporočanje
Spraševanje in odgovarjanje.
str. 88

13 Endlich Ferien!
1 Urlaubsfotos.
a V kači besed poišči devet besed in jih razvrsti k slikam.
Dopolni tudi člene.
b Kam gredo ali se peljejo ljudje? Označi.
c Kam se peljejo ljudje na počitnice? Dopolni nach ali zu.

str. 89
2 Was machst du in den Ferien?
a Preberi elektronsko sporočilo in dopolni nach, zu, an, in.
b Kaj je pravilno? Označi.

str. 95
2 Schwierige Wörter aussprechen.
a Poslušaj in ponavljaj.
b Hitra izgovarjava težkih besed. Poslušaj in ponavljaj.

3 Robbie bleibt zu Hause.
a Poslušaj intervjuje. Kaj spada h komu? Razvrsti.
b Kam se peljejo osebe? Kaj hočejo delati med
počitnicami? Stavke napiši v zvezek.

3 Aua! Mir tut … weh!
a Kakšen nesmisel! Kaj imajo osebe v resnici? Popravi in
napiši pravilne stavke v zvezek.
b Dopolni dialoge z besedami iz okvirčka.

str. 90
4 Ein Ferientag zu Hause.
a Razvrsti besede.
b Kam spadajo opisi poti? Razvrsti.
c Katera pot iz naloge 4b še nima opisa? Opiši jo.
Pomagaj si z besedami v okvirčku.

str. 96
4 Das Mathe-Fieber, Teil 1 »Die Klassenarbeit«.
a Kaj spada skupaj? Napiši v tabelo.
b Kdo je to? Koga predstavljajo zaimki? Napiši ime.
c V SMS dopiši pravilne osebne zaimke.

str. 91
5 Postkarten aus den Ferien.
a Dopolni ich ali es.
b Stavke iz naloge 5a razvrsti k slikam. Razglednico
napiši v zvezek.
6 Grüße aus Balkonien.
a Označi pravilno obliko.
b Dopolni oblike enostavnega preteklika v tabeli.
Pomagaj si z nalogo 6a.
c Dopolni oblike glagolov haben in sein v enostavnem
pretekliku.
str. 92
7 S – ss – ß – sch.
a s: poslušaj in ponavljaj.
b ss in ß: poslušaj in ponavljaj.
c sch: poslušaj in ponavljaj.
d Poslušaj in ponavljaj.
e sch, s, ss ali ß: poslušaj in dopolni.

str. 97
5 Das Mathe-Fieber, Teil 2 »Der Besuch«.
a Kaj ne spada k temi bolezen? Prečrtaj.
b Kateri glagol je ustrezen?
c Katera beseda je ustrezna? Označi jo.
str. 98
6 Du bist zu dick!
a Svetuj osebam. Pomagaj si s stavki v okvirčku.
b Intervju z Mario, Ericom in Julio. Kdo živi zdravo in kdo
nezdravo? Razvrsti osebe v tabelo.
c Kdo kaj dela? Poslušaj še enkrat in dopolni imena. V
zvezek napiši stavke o osebah. Maria = M, Eric = E,
Julia = J.
str. 99
7 Körper-Quiz.
Poišči dvanajst delov telesa. Napiši jih v zvezek skupaj s
členom in množino.
8 Eric muss zum Arzt.
Kdo kaj reče? Zdravnik (A) ali Eric (E)?

str. 93
8 Plätze und Orte in der Stadt.
Kako se imenuje prostor? Dopolni tudi člene.

9 Pommes-Party.
Dopolni besede iz okvirčka.

9 Das Wetter.
Kakšno je danes vreme? Ena od besed ne spada zraven.

10 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.

10 Aktivitäten im Urlaub?
Kateri glagol je ustrezen?

str. 100

11 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 94

14 Gute Besserung!
1 Beim Arzt.
a Pobarvaj dele telesa, ki so v okvirčku: modra = der,
zelena = das, rdeča = die. Dopiši njihova imena in
dopolni člene.
b Koliko? Preštej in napiši v množini.
c Kaj je narobe? Poslušaj dialoge in razvrsti. Nato
napiši stavke.

15 Mein Zimmer
1 Bens Zimmer.
a Kaj tu ne drži? Prečrtaj napačni izraz in ga popravi.
b Poslušaj opis sobe. Katera soba je to? A ali B?
2 Das Zimmerspiel.
a Ednina in množina. Dopolni.
b Opiši pohištvo v svoji sobi. Večkrat preberi in
izgovarjaj besede.

str. 101
3 Bens Wohnung.
a Označi vse iz Benovega stanovanja. Besede napiši s
členom.
b Kje je to?
c Kje to delaš? Označi. V tabelo napiši še več dejavnosti.
d Napiši sedem stavkov. Pomagaj si s tabelo iz
naloge 3c.
str. 102
4 Eine Einladung.
a Ronald bo imel zabavo. Dopolni elektronsko
sporočilo. Pomagaj si z okvirčkom.
b Priredil boš zabavo. V zvezek napiši vabilo za prijatelje.
Pomagaj si z informacijami iz okvirčka.
c Pot do tvojega prijatelja. Poslušaj besedilo. Pot vriši
v načrt.
d Poslušaj še enkrat. Prijateljem opiši pot. Dopolni
glagole.
str. 103
5 Vielen Dank für die Einladung.
a Poveži opravičila. Kateri stavki so nesmiselni? Napiši
še več nesmiselnih opravičil v zvezek.
b Razvrsti stavke v elektronskem sporočilu. Opravičilo
nato napiši v zvezek.
6 Die Fahrt zu Paul.
a Križanka. Kaj je ustrezno? Izpolni prazna mesta.
b Napiši označene črke. Kako se glasi rešitev?
str. 104
7 Mit oder ohne h?
a Poslušaj stavke. H ali brez h-ja? Dopolni vrzeli v
besedah.
b Še enkrat poslušaj stavke in jih ponovi.
8 Der U-Bahn-Plan von Wien.
a Vožnja z avtobusom v Saarbrücknu. Na katera
vprašanja lahko odgovoriš s pomočjo voznega reda?
Označi.
b Odgovori na označena vprašanja v nalogi 8b.
Pomagaj si z voznim redom. Odgovore napiši za
vprašanji v 8a.

12 Meine Wörter.
Katere besede so pomembne zate? Napiši pet besed.
str. 106

16 Finale
1 Wiederholungsspiel.
Na mizo položi zelo veliko figuric za igro. Naredi
naloge na poljih. Za vsako pravilno rešitev si vzemi eno
figurico. Koliko jih imaš na koncu? Primerjajte rezultate
v razredu.
str. 108
2 Feste und Feiern in D-A-CH.
a Kaj je ustrezno? Izraze razvrsti k fotografijam.
b Kaj spada skupaj? Poveži.
c Katero mesto je to? Poveži fotografije in mesta.
d Kaj je to? Fotografije razvrsti k besedam.
e To že veš. Označi pravilne odgovore.
str. 110
3 Die Kurs-Abschlussparty.
Kakšen se ti zdi učbenik Logisch? Kaj je bilo zabavno?
Koga imaš rad? …
Napiši stavke. Pomagaj si z okvirčkom.
a Koga imaš rad? Zakaj?
b Katera je tvoja najljubša zgodbica s Pio in njenimi
prijatelji? Kaj se zgodi v zgodbici?
c Katera je tvoja najljubša Dora? Zakaj? Kaj reče ali
pojasni?
d Katera je tvoja najljubša beseda iz učbenika Logisch?
Kdaj in kako pogosto jo uporabljaš?
e Kaj rad rečeš? Katere
pogosto uporabljaš?
f Katera je tvoja najljubša naloga iz portfolia? Zakaj?
g Česa si ne moreš zapomniti?
h Ali še veš? Označi in nato popravi napačne stavke.
str. 112

D Priprave na izpit
Slušno razumevanje
Slišal boš tri sporočila na telefonski tajnici.
Vsako sporočilo ima po dve nalogi.
Označi: a, b ali c.
Vsako sporočilo boš slišal dvakrat.

str. 105
9 Möbel und Zimmer.
a Označi pohištvo in sobe.
b Razvrsti besede iz naloge 9a. Napiši jih skupaj s
členom in množino.

Preberi nalogi 1 in 2.

10 Silbenrätsel.
Kaj spada skupaj? V zvezek nariši tabelo. Vanjo napiši
pravilne besede.

Preberi nalogi 3 in 4.

11 Mit der U-Bahn fahren.
Kaj se zgodi najprej, kaj potem …? Razvrsti stavke in jih
napiši v zvezek.

Sedaj boš slišal prvo sporočilo s telefonske tajnice.
Prvo sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 1 in 2.

str. 113
Sedaj boš slišal drugo sporočilo s telefonske tajnice.
Drugo sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 3 in 4.
Preberi nalogi 5 in 6.

Sedaj boš slišal tretje sporočilo s telefonske tajnice.
Tretje sporočilo boš slišal še enkrat.
Nato označi rešitev nalog 5 in 6.
str. 114
Bralno razumevanje
Preberi dva oglasa iz časopisa.
Vprašanja od 1 do 6: rešitev označi s križcem.
str. 115
Pisno sporočanje
Dobil si elektronsko sporočilo.
Odgovori nanj z vsaj 30-imi besedami.
Ne piši s svinčnikom.
Govorno sporočanje
Oblikovanje prošenj, zahtev ali vprašanj in odgovori ali
odzivi nanje.

str. 116

ABECEDNI SEZNAM BESED
Tako deluje:
V nadaljevanju so zbrane vse besede v poglavjih od 1 do 16 iz učbenika Logisch! A1.
Modre besede so še posebej pomembne. Potrebuješ jih za test »Fit in Deutsch 1«, zato se jih moraš dobro naučiti. Abend,
der, -e 5/38
Črta pod samoglasnikom pomeni, da je samoglasnik poudarjen in dolg. Asien 3/20
Pika pomeni, da je samoglasnik poudarjen in kratek. antworten
4/31
.
Pri nepravilnih in deljivih glagolih so na seznamu tudi oblike v 3. osebi ednine. Za puščico pa je naveden še nedoločnik.
fährt  fahren 4/28
Črtica za zlogom pomeni, da je glagol deljiv. ab | biegen 15/112
Nekatere besede imajo zraven primere. aber (Das Zimmer ist klein, aber schön.) 5/40
Na seznamu ni imen oseb, številk inter besed iz naslovov in navodil nalog.
Seznam z nepravilnimi glagoli iz učbenika Logisch! A1 je na strani 125.
Preglednica skupin besed pa je na straneh 126–127.
Tako so videti besede:
beseda

člen
Abend, der,

množina
-e

poglavje
5/38

besedni naglas

stran

Okrajšave:
Pl. = samo množina (pri samostalnikih)
Sg. = samo ednina (pri samostalnikih)

SLOVARČEK
A
abbiegen
15/112
.
Ab | end, der, -e 5/38

zaviti

Abendessen, das, - 14/108
aber (1) (Das Zimmer ist klein, aber schön.)
5/40
aber (2) (Das ist aber teuer!) 11/81

večerja

ab
. | fahren 15/113
ab
. | holen 5/40

odpeljati (se)

ab
. | sagen 15/115
Achtung!
2/15
.
Adresse,
die, -n 3/24
.

odpovedati

Afrika
3/20
.
AG, die, -s  Arbeitsgruppe
6/46
.

Afrika

Ahnung, die, -en 12/90

slutnja, védenjepojem (Nimam pojma!)

Akrobat, der, -en 6/46

akrobat

Aktivität, die, -en 5/43

dejavnost

Akzent,
. der, -e 5/41

poudarek, naglas

alle,
alles
5/40
.
.
allein, alleine 8/58

vsi, vse

večer
ampak, toda (1) (Soba je majhna, ampak lepa.)
pa (2) (To je pa drago!)
iti po, iti iskat
Pozor!
naslov
krožek, interesna dejavnost

sam, sama

Alles Gute! 10/75

Vse najboljše!

alles klar 14/105

vse jasno

Alpen,
die (Pl.) 7/50
.
Alphabet, das, -e 1/10

Alpe

Alphorn,
das, Alphörner
16/119
.
.
also
11/82
.

alpski rog

alt
. 1/11
Alter,
das, - 4/26
.

star

Altstadt,
die, Altstädte
13/100
.
.
am
. (Morgen) 5/38

stari del mesta

am längsten
 lang
.
. 16/120

najdaljši  dolg

Amerika 3/20

Amerika

Amische,
der, -n 8/58
.
an
. 13/98

amiš

anderer,
andere
10/77
.
.
Anfang,
der, Anfänge
9/71
.
.

drug, druga

an
. | fangen 7/52
Angst,
die, Ängste
14/106
.
.

začeti

Anhang,
der, Anhänge
15/112
.
.
an
. | kommen 15/113

priloga, dodatek (npr. v pošti), priponka

an
. | rufen 1/11
an
. | sehen 9/69

poklicati

Antwort,
die, -en 1/8
.
antworten
4/29
.

odgovor

an
. | ziehen 12/88
Apfel,
der, Äpfel 11/83
.

obleči, obuti, nadeti si

Apfelkuchen,
der, - 11/80
.
Apfelsaft,
der,
Apfelsäfte 11/85
.

jabolčni kolač

Apotheke, die, -n 14/104

lekarna

Apparat, der, -e 3/22

aparat

Appetit, der (Sg.) 11/82

tek

Apri. l, der (Sg.) 10/75

april

Arbeit,
die, -en 14/106
.
arbeiten
(Er arbeitet als Arzt.) 4/26
.

delo

Arbeitsgruppe,
die, -n 6/49
.
Arm,
der, -e 14/104
.

krožek, delovna skupina

Arti.kel, der, - 2/19
Arzt, der, Ärzte 4/26

člen

Ärztin, die, -nen 4/26

zdravnica

Asien 3/20

Azija

Athen 13/99

Atene

Aua! 1/10

Av!

auch 3/24

tudi

auf (1) (Sag es auf Deutsch.) 1/10

po (Povej po nemško.)

auf (2) (Er steht auf der Leiter.) 10/75

na (Stoji na lestvi.)

Auf Wiedersehen! 1/12

Nasvidenje!

Aufgabe, die, -n 4/30

naloga

auf | hängen 12/87

obesiti

Aufkleber, der, - 7/53

nalepka

abeceda
torej
starost
ob= an dem, najbolj, naj-… (zjutraj)

ob na
začetek
strah
priti, prispeti
gledati, pogledati
odgovoriti
jabolko
jabolčni sok

delati (Dela kot zdravnik.)
roka
zdravnik

auf | machen 7/54

odpreti

auf | passen 16/120

paziti

auf | räumen 7/51

pospraviti

auf | stehen 5/38

vstati

auf | wachen 9/72

zbuditi se

Auge, das, -n 14/104

oko

Augenshopping, das (Sg.) 12/88

ogledovanje stvari v trgovini, ne da bi res kaj kupili

August,
. der (Sg.) 10/75

avgust

aus 3/21

iz

aus sein 6/44

biti končan

aus | haben 6/44

končati

aus | sehen 8/58

biti videti, izgledati

außerdem 9/69

poleg tega

aus | steigen 15/113

izstopiti

Australien 3/20

Avstralija

Auto, das, -s 3/21

avto

Automat, der, -en 15/113

avtomat

B
Baby, das, -s 9/70

dojenček

Bäcker,
der, - 11/80
.

pek

Bad, das, Bäder 15/111

kopalnica

Badehose, die, -n 13/101

kopalke

Bahnhof, der, Bahnhöfe 13/100

železniška postaja, kolodvor

bald
. 13/101

kmalu

Balkonien 13/99

»Balkonija«

Ball,
. der, Bälle
. 3/22

žoga

Banane, die, -n 11/80

banana

Band, die, -s 2/16

glasbena skupina

basteln
7/53
.

ročno izdelovati (ročne spretnosti)

Bauch, der, Bäuche 14/104

trebuh

Bauchschmerz, der, -en 14/104

bolečine v trebuhu

Bauernhof, der, Bauernhöfe 8/58

kmetija

Baum, der, Bäume 9/70

drevo

bedeuten 3/23

pomeniti

beeilen (Beeil dich!) 7/54

pohiteti (Pohiti!)

begi.nnen 12/89
bei 6/46

začeti

beide 15/110

oba

beim  bei 6/46

pri

Bein, das, -e 14/104

noga

Beispiel, das, -e 2/19

primer

bekommen
10/74
.

dobiti

bellen
10/78
.

lajati

bequem 12/88

udobno

Berg,
. der, -e 13/98

gora, hrib

Berlin 3/24

Berlin

Bern
. 3/24

Bern

Beruf, der, -e 4/26

poklic

pri

Bescheid sagen 15/112

sporočiti odločitev, odgovor

beschreiben 9/73

opisati

besser
 gut 14/105
.

boljši  dober

Besserung,
die (Sg.) 14/105
.

izboljšanje, okrevanje

Beste,
der/die/das, -n 15/112
.

najboljši, najboljše

bestellen
11/85
.

naročiti

Besuch, der, -e 16/119

obisk

besuchen 5/38

obiskati

Betreff,
. der (Sg.) 15/112

zadeva

Bett,
. das, -en 14/106

postelja

Bewegung, die, -en 6/46

gibanje

bezahlen 11/81

plačati

biegt ab
15/112
.  abbiegen
.
Bi.ld, das, -er 1/10

on zavije  zaviti (npr. v križiščuna poti)

bi. llig 11/81
bi.n  sein 1/8

poceni

Bi.o  Biologie 6/45
Biologie 6/45

biologija

bi.s  von … bis 1/8
bi.s 5/40

do  od … do

Bis bald!
13/101
.

Se vidimo!/Kmalu, nasvidenje …!

Bis dann!
16/119
.

Se vidimo!/Kmalu nasvidenje …!

bi. sschen 9/68
bi.st  sein 1/8

malo, nekoliko

bi. tte 1/9
bi.tte schön 11/84

prosim

blau 12/89

moder

bleiben 13/99

ostati

Bleistift, der, -e 2/14

svinčnik

blöd 6/45

neumen, bedast

bloß 12/88

kaj neki, le

Blume, die, -e 9/70

cvetlica, roža

Bluse, die, -e 12/88

bluza

Bodensee, der (Sg.) 13/98

Bodensko jezero

Brasilien 3/20

Brazilija

brauchen 11/83

potrebovati

braun 12/89

rjav

Bri.lle, die, -n 2/14
bri. ngen 14/106

očala

bringt mi.t  mi.tbringen 14/107

on prinese s seboj  prinesti s seboj

Brot, das, -e 11/80

kruh

Brötchen, das, - 11/80

kruhek, žemljica

Bruder, der, Brüder 8/58

brat

Buch, das, Bücher 2/14

knjiga

Buchladen, der, Buchläden 11/80

knjigarna

buchstabieren 1/10

črkovati

Bude, die, -n 10/77

stanovanje, soba, lokal (pogovorno oz. slabšalno)

Bundestag,
der (Sg.) 16/119
.

zvezni parlament v Nemčiji

Büro, das, -s 5/40

pisarna

slika
biti
biologija
do

ti si  biti
lepo prosim

prinesti

Bus,
. der, -se 8/58

avtobus

Butter,
die (Sg.) 11/80
.

maslo

C
Café, das, -s 11/84

kavarna

Cafeteria, die, -s 12/91

(samopostrežna) okrepčevalnica

campen
13/99
.

kampirati

Campingplatz,
der, Campingplätze
13/101
.
.

kamp

CD, die, -s 2/14

CD, zgoščenka

Cent, der, -s 11/81

cent

Charts, die (Pl.) 9/72

lestvice hitov

Chat,
. der, -s 3/24

klepet

Chatname,
der, -n 3/24
.

(uporabniško) ime za klepetalnico

chatten
9/69
.

klepetati (v spletni klepetalnici)

Chemie 6/45

kemija

China 8/59

Kitajska

Chinesisch, das (Sg.) 8/59

kitajščina

Clown, der, -s 6/46

klovn

Cola, die, -s 11/80

kola

Comic,
der, -s 14/106
.

strip

Computer, der, - 2/14

računalnik

Computerspiel, das, -e 8/57

računalniška igrica

cool 2/17

kul, super

D
da 3/23

tu, tam

da sein 15/114

biti tam, prispeti

dabei sein 6/44

biti zraven

danach 5/40

potem

Dank,
der (Sg.) 11/81
.

zahvala

danke
4/29
.

hvala

danke
schön 11/81
.

lepa hvala

danken
10/75
.

zahvaliti se

dann
1/11
.

potem

darf
.  dürfen 16/120

on sme  sméti , lahko

das
. (1) (das Auto) 2/14

določni člen za srednji spol (das Auto)

das
. (2) (Das ist mein Freund.) 1/9

to (To je moj prijatelj.)

dauern 8/58

trajati

dazu 12/88

zraven

dein, deine 1/9

tvoj, tvoja

Dekoration, die, -en 12/86

okras, dekoracija

dekorieren 12/86

okrasiti

denken
14/108
.

misliti

denn
. (Wer ist denn das?) 1/10

pa, neki (Kdo neki je to?)

der 2/14

določni člen za moški spol

deshalb
8/57
.

zato, zaradi tega

deutsch 5/41

nemški

Deutsch, das (Sg.) 1/10

nemščina

Deutscharbeit, die, -en 14/104

kontrolna naloga iz nemščine

Deutschland 3/20

Nemčija

Deutschlehrerin, die, -nen 1/9

učiteljica nemščine

Deutschunterricht, der (Sg.) 5/39

pouk nemščine

Dezember,
der (Sg.) 10/75
.

december

Dialog, der, -e 4/30

dialog

di. ch 7/54
di. ck 14/108

tebe

die 1/9

določni člen za ženski spol

die meisten 16/120

največ, večina

Dienstag, der, -e 6/44

torek

Di.ng, das, -e 16/116
dir 10/75

stvar

direkt
. 13/101

neposreden

Di. sco, die, -s 7/52
DJ, der, -s 16/121

disko

doch
. (1) (Das ist doch kein Buch, das ist ein Heft!) 3/23

doch
. (3) (Sie macht Sport, doch er nicht.) 6/44

vendar, pa (To pa ni knjiga, to je zvezek!)
pač; o, da (Ali se ne počutiš dobro? – Pač. Dobro se
počutim.)
pa, ampak (Ona se ukvarja s športom, on pa ne.)

Donnerstag,
der, -e 6/44
.

četrtek

doof 6/45

trapast, brez veze

dort
. 8/58

tam

dran
. (Du bist dran.) 2/17

na vrsti (Ti si na vrsti.)

drauf (Ich bin gut drauf.) 16/119

biti dobre volje, sposoben (Dobro mi gre.)

dri.n 3/23
du 1/8

v nečem

dumm
9/70
.

neumen

dunkel
10/75
.

temen

dürfen
16/120
.

smeti, lahko

Durst,
der (Sg.) 11/82
.

žeja

duschen 5/39

prhati (se)

DVD, die, -s 11/80

DVD

doch
. (2) (Geht's dir nicht gut? – Doch.) 14/105

debel

tebi

DJ

ti

E
echt
(1) (Ich wohne auch in Zürich. – Echt?!) 3/24
.
echt
(2) (Sie hat echt keine Zeit.) 5/41
.

res (1) (Tudi jaz živim v Zürichu. – Res?)

Ei, das, -er 11/80

jajce

eigener, eigene 12/88

lasten, lastna

eigentlich 8/58

pravzaprav

ein paar 4/29

nekaj

ein, eine 3/22

nedoločni člen

einfach 9/69

preprosto, enostavno

einfach 9/72

preprosto, enostavno

ein | kaufen 5/40

nakupovati, kupiti

ein | laden 10/74

povabiti

Einladung, die, -en 15/112

vabilo

einmal (noch einmal) 1/8

enkrat (še enkrat)

ein | steigen 15/113

vstopiti (v vozilo)

einverstanden 11/84

razumem, strinjam se

Eis, das (Sg.) 7/51

sladoled

res (2) (Res nima časa.)

Elektrizität, die (Sg.) 8/58

elektrika

Eltern,
die (Pl.) 10/77
.
E-Mail, die, -s 6/48

starši

E-Mail-Freund, der, -e 8/57

prijatelj za dopisovanje po elektronski pošti

E-Mail-Freundin, die, -nen 8/57

prijateljica za dopisovanje po elektronski pošti

Ende,
das, -n 9/71
.
Endhaltestelle,
die, -e 15/114
.

konec

endlich
7/54
.
England
3/20
.

končno

Englisch,
das (Sg.) 2/16
.
entschuldigen
4/29
.

angleščina

Entschuldigung
1/9
.

opravičilo, Oprostite!

er 1/9

on

ergänzen
5/43
.

dopolniti

erklären
5/41
.

razložiti, pojasniti

erst
. 7/53
erzählen 5/41

šele

es
. 5/39
es gi. bt 8/58

elektronsko sporočilo

končna postaja
Anglija
oprostiti, opravičiti

pripovedovati
ono; pomožna beseda namesto osebka v različnih
frazah
je/so, obstaja

essen
6/46
.
Essen,
das, - 7/54
.

jesti

Ethik 6/45

etika

etwas
16/120
.
euch 9/72

nekaj

euer 6/48

vaš

Euro, der, -s 11/81

evro

Europa 3/20

Evropa

hrana, jed, obed

vam, vas

F
Fach,
das, Fächer
6/45
.
.

predmet

Fahne, die, -n 16/119

zastava

fahren 4/28

peljati, voziti se

Fahrkarte, die, -n 15/113

vozovnica

Fahrrad, das, Fahrräder 3/22

kolo

Fahrradtour, die, -en 13/99

kolesarski izlet, tura

fährt  fahren 4/28

on se pelje  peljati, voziti se

fährt ab
15/113
.  abfahren
.
fährt los  losfahren 7/54

on se odpelje  odpeljati (se)

fährt weg
13/99
.  wegfahren
.

on se odpelje  odpeljati (se) stran

falsch
3/24
.

napačen

Familie, die, -en 8/58

družina

Familienname, der, -n 1/9

priimek

Fan, der, -s 9/72

navdušenec, navijač

fängt an
7/52
.  anfangen
.
Farbe,
die,
-n
12/86
.

on začne  začeti

Farmer,
der, - 8/58
.

kmet

Fasching,
der (Sg.) 16/118
.

pust

fast
. 8/57

skoraj

Fastfood-Restaurant,
das, -s 11/80
.

restavracija s hitro hrano

on se odpelje  odpeljati se, speljati

barva

Februar, der (Sg.) 10/75

februar

fehlen 14/104

manjkati

Fehler, der, - 16/120

napaka

Feier, die, -n 16/119

praznovanje

feiern 10/74

praznovati, slaviti

Fenster,
das, - 7/54
.

okno

Ferien, die (Pl.) 10/75

počitnice

Ferienende, das (Sg.) 13/102

konec počitnic

Ferienjob, der, -s 13/99

počitniška služba, zaposlitev

Ferienziel, das, -e 13/103

cilj, kraj počitnikovanja

fern
. | sehen 7/50

gledati televizijo

Fernsehen,
das (Sg.) 8/57
.

gledanje televizije

fertig
7/51
.

končan, gotov

Fest,
. das, -e 13/100

praznovanje

Fi. lm, der, -e 6/46
Fi.lmprojekt, das, -e 6/46

film

fi. nden (Ich finde Mathe doof.) 6/49
Fi.nger, der, - 14/104

najdi, zdeti se (Matematika se mi zdi brez veze.)

Fi.nnland 3/20

Finska

Fi. sch, der, -e 10/77
Flasche,
die, -n 3/22
.

riba

Fleisch, das (Sg.) 10/78

meso

fliegen 10/78

leteti

Fluch, der, Flüche 11/81

prekletstvo

Flughafen, der, Flughäfen 15/112

letališče

Flugzeug, das, -e 7/53

letalo

Flur, der, -e 15/111

hodnik

Foto, das, -s 4/26

fotografija

Fotoapparat, der, -e 3/22

fotoaparat

Frage, die, -n 4/29

vprašanje

fragen 3/24

vprašati

Frankreich
3/20
.

Francija

Französisch, das (Sg.) 6/45

francoščina

Französisch-Prüfung, die, -en 8/59

test francoščine

Frau (1) (Guten Tag, Frau Müller.) 1/12

gospa (Dober dan, gospa Müller.)

Frau, die, -en (2) (Wer ist die Frau?) 9/70

žena, ženska (Kdo je ta ženska?)

Frauenfußball, der (Sg.) 9/72

ženski nogomet

frei 6/44

prost, svoboden

frei | haben 6/44

imeti prosto

Freitag, der, -e 6/44

petek

Freizeit, die (Sg.) 6/44

prosti čas

fressen
10/78
.

žreti

Freund, der, -e 1/9

prijatelj

Freundin, die, -nen 1/9

prijateljica

freundlich 7/54

prijazen, ljubezniv

fri.sch 10/77
fri.sst  fressen
10/78
.

svež

froh 10/75

vesel

Frohe Ostern! 16/119

Veselo veliko noč!

filmski projekt
prst

steklenica

on žre  žreti

Frohe Weihnachten! 10/75

Srečen božič!

Frohes Fest!
. 16/119

Veselo praznovanje!

Frohsinn 10/75

vedrina, radost

früh 6/44

zgodaj

früher  früh 6/44

bolj zgodaj  zgodaj

Frühling, der (Sg.) 10/75

pomlad

Frühstück, das (Sg.) 13/101

zajtrk

frühstücken 5/38

zajtrkovati

Frühstücksbrötchen, das, - 14/104

žemljica za zajtrk

für 6/47

za

Fuß, der, Füße 8/58

noga

Fußball, der, Fußbälle 3/22

nogomet

Fußballfreund, der, -e 9/72

ljubitelj nogometa

Fußballschuh, der, -e 3/22

nogometni copat

Fußballspiel, das, -e 10/76

nogometna igra

G
ganz,
ganze
5/42
.
.

cel, zelo

gar (gar nicht) 13/101

celo, sploh (sploh ne)

Garten, der, Gärten
13/100
.

vrt

Gast,
15/112
. der, Gäste
.

gost

geben 4/30

dati

Geburtstag, der, -e 5/40

rojstni dan

Geburtstagskind, das, -er 10/74

slavljenec

Geburtstagslied, das, -er 10/74

pesem, ki jo zapojemo za rojstni dan

Geburtstagsparty, die, -s 16/117

rojstnodnevna zabava

gefallen 12/87

ugajati, biti všeč

gefällt
12/87
.  gefallen
.

on ugaja/on je všeč  ugajati, biti všeč

gehen 2/18

iti

geht raus  rausgehen 15/112

iti ven

geht spazieren  spazieren gehen 6/44

on gre na sprehod  iti na sprehod

geht weg
12/87
.  weggehen
.

iti stran, oditi

gelb
. 12/89

rumen

Gemüse, das (Sg.) 10/78

zelenjava

Gemüsesuppe, die, -n 11/82

zelenjavna juha

gemütlich 13/101

udoben, domačen

genau 1/11

točno

genial 9/72

genialen

genug 11/82

dovolj

Geografie, Geo 6/45

geografija

Gepäck,
das (Sg.) 13/101
.

prtljaga

geradeaus 13/100

naravnost

gern
. 4/29

rad

gern
. | haben 6/48

imeti rad

Geschäft,
. das, -e 11/80

trgovina

Geschenk,
das, -e 10/74
.

darilo

Geschi. chte 6/45
Geschwi. ster, die (Pl.) 8/58

zgodovina, zgodba

gestern
13/102
.

včeraj

sestre in bratje

gesund
. 6/46

zdrav

Gesundheit,
die (Sg.) 10/75
.

zdravje

Getränk,
das, -e 12/86
.

pijača

gewi. nnen 16/116
gi.bt  geben 4/30

zmagati

Gitarre,
die, -n 4/28
.

kitara

Glas, das, Gläser 3/22

steklo, kozarec

glauben 2/14

verjeti

gleich (1) (Ich komme gleich.) 12/89

takoj (Takoj pridem.)

gleich (2) (Ist der Satz gleich wie am Anfang?) 16/121

enak (Je ta stavek enak kot na začetku?)

Gleis, das, -e 15/113

tir

Glück,
das (Sg.) 10/75
.

sreča

glücklich
9/69
.

srečen

Glückwunsch,
der, Glückwünsche
10/75
.
.

čestitka, voščilo

Gramm
(g) 11/83
.

gram (g)

Gras, das, Gräser 10/78

trava

gratulieren 10/74

čestitati

grau 12/89

siv

Griechenland 3/20

Grčija

Griechisch, das (Sg.) 8/56

grščina

groß 6/48

velik

Großeltern, die (Pl.) 10/77

stari starši

Großmutter, die, Großmütter 10/79

stara mama, babica

Großvater, der, Großväter 10/79

stari oče, dedek

grün 12/89

zelen

Gruppe,
die, -n 9/72
.

skupina

Gruß, der, Grüße 8/57

pozdrav

gut 1/8

dober

Gute Besserung!
14/105
.

Dobro okrevanje!

Gute Nacht!
1/12
.

Lahko noč!

Guten Abend! 1/12

Dober večer!

Guten Appetit! 11/82

Dober tek!

Guten Morgen!
1/12
.

Dobro jutro!

Guten Tag! 1/8

Dober dan!

Gutes neues Jahr! 10/75

Srečno novo leto!

Gymnasium, das 4/24

gimnazija

on da  dati

H
Haar, das, -e 14/104

las

habe  haben 2/16

jaz imam  imeti

haben 2/16

imeti

halb
. 5/39

pol

hallo
1/8
.

živijo, zdravo

hallöchen 9/72

živijo, hojla

Hals,
. der, Hälse 14/104

vrat, grlo

Halsschmerz,
der, -en 14/105
.

bolečine v grlu

hält  halten 16/120

drži  držati

Halt!
. 15/113

Stoj!

halten
16/120
.

držati

Haltestelle,
die, -n 15/112
.

postajališče, postaja

Hamburg
3/24
.

Hamburg

Hamburger,
der, - 6/47
.

hamburger

Hamster,
der, - 10/78
.

hrček

Hand,
die, Hände
14/104
.
.

roka

Handy,
das, -s 2/14
.

prenosni mobilni telefon

hängt auf  aufhängen 12/87

on obesi  obesiti

Happy End,
das, -s 12/90
.

srečen konec

hast
.  haben 2/16

ti imaš  imeti

hat
.  haben 2/16

on ima  imeti

hat aus aushaben 6/44

on konča  končati

hat frei  freihaben 6/44

on ima prosto  imeti prosto

hat gern
6/48
.  gernhaben
.

on ima rad  imeti rad

hat recht
 recht
haben 13/101
.
.

on ima prav  imeti prav

hat. te  haben 2/16

on je imel  imeti

Haus, das, Häuser 12/89

hiša

Hausaufgabe, die, -n 4/30

domača naloga

Hausmeister, der, - 6/48

hišnik

Hausnummer, die, -n 15/112

hišna številka

Haustier, das, -e 10/79

domača žival, ljubljenček

Heft,
. das, -e 2/14

zvezek

heißt 13/101

imenuje se

heißen 1/8

imenovati se

helfen
11/81
.

pomagati

Herbst,
der 10/77
.

jesen

Herr
. 1/8

gospod

herzlich
1/8
.

prisrčen

Herzlich willkommen!
1/8
.

Prisrčno dobrodošli!

Herzliche Grüße! 13/101

Prisrčne pozdrave!

Herzlichen Glückwunsch!
10/75
.

Prisrčne čestitke!

heute 4/26

danes

heute 5/40

danes

hey 16/119

hej

hi. 15/112
hier 3/24

hej, živijo

hi.lft helfen
11/81
.
hi.n 8/58

on pomaga  pomagati

hin und zurück
. 8/58

tja in nazaj

Hi.p-Hop, der (Sg.) 10/77

hip hop

Hobby,
das, -s 7/53
.

konjiček, hobi

Hof, der, Höfe 9/70

dvorišče

hoffen
15/112
.

upati

hoffentlich
14/105
.

upam, da …

holt ab
5/40
.  abholen
.
hören 5/42

on gre iskat  iti po, iti iskat

Hose, die, -n 12/88

hlače

Hotel,
. das, -s 13/101

hotel

hübsch
12/87
.

ljubek, čeden

Hund,
der, -e 1/10
.

pes

tu
tja

slišati, poslušati

Hunger,
der (Sg.) 11/82
.

lakota

Hut, der, Hüte 12/88

klobuk

I
i. ch 1/8
Idee, die, -n 10/76

jaz

Igi.tt! 11/82
ihm 12/87

Fu!

ihn 14/106

njega

ihr (1) (Wie heißt ihr?) 4/29

vi, 2. os. mn. (Kako vam je ime?)

ihr, ihre (2) (Pia besucht ihre Oma.) 5/38

njen, njena (svoj) (Pia obišče svojo babico.)

Ihr, Ihre 13/101

vaš, vaša (vikanje)

i. m 4/28
i. mmer 2/15

v

I. mperativ-Satz 16/116
i. n 3/24

velelna poved

Indianer, der, - 16/119

Iindijanec

Informatik 6/45

informatika

Information, die, -en 4/29

informacija

I. nsel, die, -n 13/102
interessant
. 6/45

otok

international 8/57

mednaroden

I. nternet, das (Sg.) 4/28
i.sst  essen
6/46
.

internet

i.st sein 1/8
ist aus  aus sein 6/44

on je  biti

ist da  da sein 15/114

on je tam  biti tam, prispeti

ist dabei  dabei sein 6/44

on je zraven  biti zraven

ist raus  raus sein 16/120

on je izpadel  izpasti

Italien 3/20

Italija

Italienisch, das (Sg.) 8/56

italijanščina

ideja
njemu

vedno
v

zanimiv

on jé  jesti
to je končano  biti končan

J
ja 1/11

da

Jacke,
die, -n 12/88
.

jopa, jakna

Jahr, das, -e 1/11

leto

Jahreszeit, die, -en 10/79

letni čas

Januar,
der (Sg.) 10/75
.

januar

Japan 3/20

Japonska

Japanisch, das (Sg.) 8/56

japonščina

je 7/55

po

Jeans, die, - 12/88

džins, kavbojke

jeder, jede 6/46

vsak, vsaka

jetzt
6/47
.

sedaj

Job,
. der, -s 13/99

služba

jobben
13/99
.

priložnostno delati

Jugendmagazin, das, -e 12/88

mladinska revija

Juli, der (Sg.) 10/75

julij

jung
6/46
.

mlad

Junge,
der, -n 2/18
.

mladenič, fant

Juni, der (Sg.) 10/75

junij

K
Kaffee,
der (Sg.) 10/74
.

kava

Kakao,
. der (Sg.) 7/53

kakav

Kalender,
der, - 10/76
.

koledar

kalt
. 13/101

mrzel

Kamera,
die, -s 6/46
.

kamera, fotoaparat

Kanada
8/56
.

Kanada

kann
.  können 4/28

on zna/zmore – znati, moči

Kantine, die -n 6/46

menza

kapieren 16/119

razumeti, dojeti

Kapuzen-Sweatshirt, das, -s 12/88

športni pulover s kapuco

Karibik, die (Sg.) 11/81

Karibski otoki

Karneval,
der (Sg.) 16/118
.

karneval

Karte,
die, -n (Karten spielen) 5/42
.

karta (igranje kart, kartanje)

Kartoffel,
die, -n 11/80
.

krompir

Käse, der (Sg.) 11/83

sir

Käsefondue, das, -s 13/101

sirov fondi

Kasse,
die, -n 11/81
.

blagajna

Katze,
die, -n 2/17
.

mačka

kaufen 9/71

kupiti

Kaufhaus, das, Kaufhäuser 11/80

blagovnica

kauft ein  einkaufen 5/40

nakupovati, kupiti

kein, keine 3/23

nikalni člen, nikalnica

kein … mehr, keine … mehr 11/82

nobenega … več, nobene … več

Kein Problem! 3/23

Ni problema!

Keine Ahnung! 12/90

Nimam pojma!

Kenia 3/20

Kenija

kennen
2/16
.

poznati

Ketchup,
das (Sg.) 11/82
.

kečap

Kilo  Kilogramm 11/83

kila  kilogram

Kilogramm (kg) 11/83

kilogram (kg)

Ki. nd, das, -er 1/12

otrok

Ki.ndergarten, der, Ki.ndergärten 5/40
Kino, das, -s 7/50

vrtec

klar 2/16

jasen

Klasse,
die, -n 2/18
.

razred

Klassenarbeit,
die, -en 14/106
.

šolska naloga, delo v šoli

Klassenzimmer,
das 6/48
.

učilnica

Klavier, das, -n 5/40

klavir

Kleid, das, -er 12/88
Kleider, die (Pl.) (Die Kleider von Robbie sind modern.)
8/58
Kleidung, die (Sg.) 12/88

obleka

klein 6/48

majhen

kli.ngen 10/75
Knochen,
der, - 9/71
.

zveneti

Koch-AG,
die, -s 6/46
.

kuharski krožek

kino

obleke (Robbiejeve obleke so moderne.)
oblačilo

kost

kochen
4/28
.

kuhati

Koffer,
der, - 16/120
.

kovček

Köln
. 3/24

Köln

Kolosseum, das (Sg.) 13/101

kolosej

kommen
3/21
.

priti

kommt an
15/113
.  ankommen
.
kommt mi.t  mi.tkommen 6/47

on prispe  prispeti

können
4/28
.

znati, moči

Kontinent,
der, -e 3/25
.

celina

Konzert, das, -e 7/52

koncert

Kopf,
der, Köpfe
14/104
.
.

glava

Kopfschmerz,
der, -en 14/105
.

glavobol

Körperteil,
der, -e 14/109
.

del telesa

korrekt
. 13/101

pravilen, brezhiben

kosten
11/81
.

stati (koliko nekaj stane)

Kostüm, das, -e 16/119

kostum

krank
14/107
.

bolan

Krankenhaus,
das, Krankenhäuser
13/100
.
.

bolnišnica

Kreis, der, -e 16/121

krog

kriegen 10/77

dobiti

Küche,
die, -n 15/111
.

kuhinja

Kuchen, der, - 10/74

kolač

Kugelschreiber, der, - 14/104

kemični svinčnik

Kühlschrank, der, Kühlschränke 5/40

hladilnik

Kunst
6/45
.

umetnost

Kunstlehrer,
der, - 6/48
.

učitelj umetnosti

Kurs,
. der, -e 16/120

tečaj

kurz
. 6/47

kratek

on gre zraven  iti zraven

L
lachen
13/101
.

smejati se

lädt ein  einladen 10/74

on povabi  povabiti

Lampe,
die, -n 15/110
.

svetilka, luč

Land,
das, Länder
3/20
.
.

država, dežela

lang
5/42
.

dolg

lange
 lang
.
. 5/42

dolgo

langsam
9/70
.

počasi

längsten
 lang 16/120
.

najdaljši

langweilig
6/45
.

dolgočasen

Latein 6/45

latinščina

Lateinlehrerin, die, -nen 6/48

učiteljica latinščine

laufen 6/46

teči

Laufen, das (Sg.) 6/46

tek

läuft  laufen 6/46

teči

laut 5/42

glasen, na glas

leben 8/58

živeti

Leben, das, - 8/59

življenje

Lebensmittel, das, - 11/85

živilo

lecker
11/82
.

slasten

Lehrer, der, - 2/18

učitelj

Lehrerin, die, -nen 2/15

učiteljica

leicht 6/45

lahek

leider 6/44

žal

leidtun 7/52

biti žal, smiliti se

leise 16/121

tih

Leiter, die, -n 12/87

lestev

lernen
2/16
.

učiti se

lesen 4/30

brati

Lesen, das (Sg.) 13/101

branje

Letzte,
der/das/die, -n 16/121
.

zadnji

Leute, die (Pl.) 9/70

ljudje

Liebe, die (Sg.) 7/51

ljubezen

lieben 9/69

ljubiti

lieber  gern
. 9/69

raje

lieber, liebe (Liebe Nadja, …) 5/40

dragi, draga (Draga Nadja, …)

Lieblings- 6/45

najljubši …

Lieblingsfach, das, Lieblingsfächer 6/45

najljubši predmet

Lieblingsgruppe, die, -n 9/72

najljubša skupina

Lieblingslehrer, der, - 14/104

najljubši učitelj

Lieblingsmoderatorin, die, -nen 9/72

najljubša voditeljica

Lieblingssänger, der, - 9/72

najljubši pevec

Lieblingssängerin, die, -nen 9/72

najljubša pevka

Lieblingssportler, der, - 9/72

najljubši športnik

Lieblingssportlerin, die, -en 9/72

najljubša športnica

das Lied, -er 4/30

pesem

liegen 13/99

ležati

liest  lesen 4/30

on bere  brati

die Linie, -n 15/114

proga, linija

li. nks 13/100
Liter (l) 11/83

levo

los (Was ist los?) 14/105

(Kaj pa je, kaj se je zgodilo/se dogaja?)

losfahren 7/54

odpeljati se

Luftballon,
der, -s 16/120
.

balon

Luftballon-Tanz,
der, Luftballon-Tänze 16/120
.

ples z baloni

Lust,
. die (Sg.) 6/46

veselje, zadovoljstvo

lustig
4/30
.

vesel, šaljiv, smešen

liter (l)

M
m  Meter 15/112

m  meter

machen
4/30
.

delati, storiti

macht auf  aufmachen 7/54

on odpre  odpreti

macht mi.t  mi.tmachen 6/46

on sodeluje  sodelovati

Macht
nichts! 9/68
.

Nič ne de!

macht weiter  weitermachen 16/121

on nadaljuje  nadaljevati

Mädchen, das, - 2/18

dekle, deklica

mag  mögen 2/16

on imeti radmara  marati

Mai, der (Sg.) 10/75

maj

mal (Hör mal!) 9/68

no (Poslušaj no!)

Mal, das, -e 6/44

krat

malen 12/86

slikati, barvati

Mama,
die, -s 1/12
.

mama

man
. 1/10

neosebni zaimek

manchmal
9/69
.

včasih

Mann,
der, Männer
9/70
.
.

moški, mož

Mantel,
der, Mäntel
12/88
.
.

plašč

Markt,
der, Märkte
11/80
.
.

tržnica

Marktplatz,
der, Marktplätze
13/100
.
.

trg

Marmelade, die, -n 11/83

marmelada

März,
. der (Sg.) 10/75

marec

Maschine, die, -n 8/58

stroj

Maß, das, -e 11/83

mera

Mathe
 Mathematik 6/45
.

matematika

Mathebuch,
das, Mathebücher
14/107
.
.

učbenik matematike

Mathelehrer
, der, - 14/107
.

učitelj matematike

Mathematik 6/45

matematika

Meer, das, -e 13/98

morje

Mehl, das (Sg.) 11/83

moka

mehr (Sie geht nicht mehr in die Koch-AG.) 6/47

več (Ona ne hodi več na kuharski krožek.)

mein, meine 1/8

moj, moja

meisten  die meisten 16/120

večina

Mensch,
der, -en 16/119
.

človek

Meter (m) 15/112

meter (m)

mi. ch 6/47
Mi. lch, die (Sg.) 11/80

mene

Min.  Minute 14/108

minuta

Mineralwasser, das (Sg.) 11/82

mineralna voda

Mi.nidialog, der, -e 16/116
Minute, die, -n 8/58

mini dialog

mi. r 7/52
mi. t 5/40

meni

mi. t | bringen 14/107
mi. t | kommen 6/47

prinesti s sabo

mi. t | machen 6/46
mi. t | nehmen 5/40

sodelovati

Mi. ttag, der, -e 5/40
Mi.ttagessen, das, - 14/108

poldne

Mi.ttelmeer, das (Sg.) 13/99
Mi. ttwoch, der, -e 6/44

Sredozemsko morje

möchte
 möchten
6/44
.
.

on bi rad/želi  želeti

möchten
6/44
.

rad bi, želeti

moderieren 9/72

voditi, moderirati

modern
. 8/58

sodoben, moderen

modisch 12/88

moden

mögen 2/16

imeti rad, marati

möglichst 2/19

po možnosti, čim bolj …

Moment,
. der, -e 11/81

trenutek

Monat, der, -e 10/79

mesec

mleko

minuta
s/z
iti zraven
vzeti s sabo
kosilo
sreda

Montag, der, -e 6/44

ponedeljek

Montagsmaler 16/120

igra ugibanja iz skic (Pictionary)

morgen
6/46
.

jutri

Morgen,
der, - 5/38
.

jutro

Moskau
8/56
.

Moskva

Motorrad, das, Motorräder 5/41

motorno kolo, motor

MP3-Player, der, - 13/99

MP3-predvajalnik

müde 14/106

utrujen

Mund,
der, Münder
14/104
.
.

usta

Murten
13/98
.

Murten

Museum, das, Museen 13/100

muzej

Musik, die (Sg.) 2/16

glasba

Musikanlage, die, -n 16/121

glasbena oprema

Musiker, der, - 9/70

glasbenik

Musikfernsehen, das (Sg.) 9/72

gledanje glasbenih oddaj in spotov po televiziji

Musikschule, die, -n 8/57

glasbena šola

muss
6/44
.  müssen
.

on mora  morati

müssen
6/44
.

morati

Mutter,
die, Mütter
7/51
.
.

mati

N
Na dann!
11/82
.

No, pa dajmo!

Na klar! 2/16

Seveda! Jasno!

nach (1) (Es ist Viertel nach sieben.) 5/39

po, čez (Ura je četrt čez sedem.)

nach (2) (Wir fahren nach Italien.) 13/98

v, na (Gremo v Italijo.)

nach Hause 6/44

domov

Nachbar,
der, -n 9/71
.

sosed

Nachmittag, der, -e 5/38

popoldan

Nacht,
die, Nächte 5/41
.

noč

Name, der, -n 1/8

ime

Namenstag, der, -e 16/119

god

Nase, die, -n 14/104

nos

Nationalfeiertag, der, -e 16/118

državni praznik

natürlich 8/58

seveda

Naxos
13/99
.

Naksos

nehmen 11/81

vzeti

nein 1/11

ne

nennen
2/19
.

imenovati

nett
. 6/48

prijazen

Netz,
. das (Sg.) (= Internet) 16/119

omrežje (= internet)

neu 3/24

nov

Neusiedler See, der (Sg.) 13/99

Nežidersko jezero

New York
. 13/98

New York

ni. cht 2/16
ni.cht mehr 6/47

ne

ni. chts 9/68
nie 6/47

nič

niemand 9/69

nihče

ni.mmt  nehmen 11/81

on vzame  vzeti

ne več
nikoli

ni.mmt mit  mi.tnehmen 5/40
noch
. 1/13

on vzame s seboj  vzeti s seboj

Nordamerika
3/20
.

Severna Amerika

Nordsee,
die (Sg.) 13/98
.

Severno morje

notieren 13/103

napisati, zabeležiti

November,
der (Sg.) 10/75
.

november

Nummer,
die, - n 3/22
.

številka

nur 6/44

samo

še

O
o.k.  okay 2/17

ok, v redu

Obst, das (Sg.) 11/85

sadje

Obstsalat, der, -e 11/83

sadna solata

oder 3/22

ali

oft
. 5/41
ohne 8/58

pogosto

Ohr, das, -en 14/104

uho

okay (o.k.) 2/17

v redu

Oktober, der (Sg.) 10/75

oktober

Oma, die, -s 5/38

babica

Onkel,
der, - 10/77
.
Opa, der, -s 7/50

stric

Orange, die, -n 11/83

pomaranča

Orangensaft, der (Sg.) 11/83

pomarančni sok

organisieren 12/86

organizirati, prirediti

Ostern, das (Sg.) 16/118

velika noč

Österreich 3/20

Avstrija

brez

dedek

P
paar  ein paar 4/29

nekaj

Paar, das, -e 16/120

par

packen
16/120
.

pakirati, pripravljati prtljago

Paket, das, -e 14/107

paket

Pantomime, die, -n 16/120

pantomima

Papa,
der, -s 1/12
.

oči, ati

Papagei, der, -en 10/78

papagaj

Papier, das, -e 12/86

papir

Park,
der, -s 9/69
.

park

Partner,
der, - 4/29
.

partner

Partnerin,
die, -nen 4/29
.

partnerka

Party,
die, -s 10/74
.

zabava

passen
(zu) 5/38
.

spadati k, ujemati se z

passieren 11/83

zgoditi se

passt auf  aufpassen 16/120
passt zusammen

.
zusammen
| passen 4/26
.
Person, die, -en 4/26

on pazi  paziti

Pfannkuchen,
der, - 11/83
.

palačinka

Pferd, das, -e 10/77

konj

Physik 6/45

fizika

to spada skupaj  spadati skupaj, ujemati se
oseba

Pi. zza, die, -s 3/22
Pi.zzastand, der, Pi.zzastände 12/90

pica

Pizzeria, die, -s 11/83

picerija

Plakat, das, -e 12/86

plakat

Plan, der, Pläne 15/112

načrt

Platz,
6/45
. der, Plätze
.

mesto

Plural, der (Sg.) 16/117

množina

Polen 3/20

Poljska

Polnisch,
das (Sg.) 8/56
.

poljščina

Pommes,
die (Pl.) 11/82
.

ocvrt krompirček, pomfrit

Post,
. die (Sg.) 13/100

pošta

Poster, das, - 15/110

poster, plakat

Postkarte,
die, -n 13/101
.

razglednica

Preis, der, -e 11/81

cena

prima 13/101

odličen

pro (pro Woche) 2/18

na (na teden)

proben 13/99

vaditi

probieren 12/88

poskusiti

Problem, das, -e 3/23

težava, problem

Projekt,
. das, -e 6746

projekt

Prost Neujahr! 16/119

Srečno novo leto!

Prüfung, die, en 8/57

test, izpit

Pullover, der, - 12/88

pulover

Punkt,
der, -e 16/120
.

točka

pünktlich
15/113
.

točen

putzen
(Ich putze die Zähne.) 15/111
.

čistiti (Čistim si zobe.)

stojnica s picami

Q
Quatsch!
2/17
.

Neumnost!

R
Rad, das, Räder 6/46

kolo

Radfahren, das (Sg.) 14/108

kolesarjenje

Radiergummi, der, -s 2/14

radirka

Radio, das, -s 16/120

radio

rät  raten 16/119

on ugiba  ugibati

raten 16/119

ugibati

Raum, der, Räume 6/46

prostor

räumt auf  aufräumen 7/51

on pospravi  pospraviti

raus 6/44

ven

raus sein 16/120

izpasti

raus | gehen 15/112

iti ven

recht
haben 13/101
.

imeti prav

rechts
13/100
.

desno

Regal, das, -e 15/110

regal, polica

Regen, der (Sg.) 13/102

dež

regnen (Es regnet.) 13/101

deževati (Dežuje.)

Reihenfolge, die (Sg.) 5/41

zaporedje, vrstni red

Reise, die, -n 13/99

potovanje

reiten 7/53

jahati

Reiten, das (Sg.) 7/53

ježa

Religion, Reli 6/45

pouk religije, verouk,

reparieren 7/52

popraviti

Restaurant,
. das, -s 11/80

restavracija

ri. chtig 3/24
Ri.chtung, die, -en 15/112

pravilno

Rom 13/98

Rim

romantisch
9/70
.

romantičen

rot 12/89

rdeč

Rucksack,
der, Rucksäcke
2/14
.
.

nahrbtnik

rufen 12/87

klicati

ruft an
1/11
.  anrufen
.
Russisch,
das (Sg.) 8/56
.

on pokliče  poklicati

Russland
8/56
.

Rusija

smer

ruščina

S
Sache,
die, -n 5/40
.

stvar

Sachertorte,
die, -n 3/21
.

torta Sacher

Saft,
. der, Säfte 11/85

sok

sagen 2/19

reči, povedati

sagt ab
15/115
.  absagen
.
sagt Bescheid  Bescheid sagen 15/112

on odpove  odpovedati

sagt zu  zusagen 15/115

on potrdi  potrditi, sprejeti povabilo

Salat, der, -e 10/78

solata

Salz,
. das (Sg.) 11/83

sol

Salzburg
3/24
.

Salzburg

sammeln
7/53
.

zbirati

Samstag,
der, -e 6/44
.

sobota

Sänger,
der, - 9/68
.

pevec

Satz,
. der, Sätze 3/24

stavek, poved

sauer (1) (Die Zitrone ist sauer.) 11/83

kisel (Limona je kisla.)

sauer (2) (Ich bin sauer.) 12/87

slabe volje, jezen (Jezen sem.)

S-Bahn, die, -en 15/112

mestna železnica

S-Bahn-Linie, die, -n 15/112

proga mestne železnice

schade 7/52

škoda

Schatz
. (Hallo, mein Schatz.) 1/12

zaklad; ljubček/ljubica (Živijo, ljubica!)

schenken
10/76
.

podariti

Schere, die, -n 3/22

škarje

Scherz,
. der, -e 10/77

šala

Schi. ff, das, -e 13/99
Schi.ld, das, -er 3/23

ladja

schlafen 5/39

spati

Schlafsack, der, Schlafsäcke 15/112

spalna vreča

schläft  schlafen 5/39

spati

Schlafzimmer, das, - 15/111

spalnica

schlecht
13/101
.

slab, zloben

Schluss,
13/101
. der, Schlüsse
.

konec, zaključek

schmecken
11/82
.

tekniti

on sporoči  sporočiti odločitev, odgovor

tabla, plošča

Schmerz,
. der, -en 14/104

bolečina

schnell
. 9/70

hiter

Schokolade, die (Sg.) 3/21

čokolada

Schokoladeneis, das (Sg.) 11/83

čokoladni sladoled

Schokoladenkuchen, der, - 7/53

čokoladni kolač

schon 2/16

že

schön 6/45

lep

schon lange
8/58
.

že dolgo

schon wieder 6/44

že spet

Schöne Ferien! 10/75

Lepe počitnice!

Schrank,
der, Schränke
15/110
.
.

omara

Schrei, der, -e 11/81

krik, klic

schreiben 4/30

pisati

Schuh, der, -e 2/17

čevelj

Schulband, die, -s 9/68

šolska glasbena skupina

Schulcafé, das, -s 7/53

šolska kavarna

Schuldirektorin, die, -nen 6/48

ravnateljica

Schule, die, -n 2/18

šola

Schüler, der, - 2/15

učenec

Schülerin, die, -nen 16/120

učenka

Schulfach, das, Schulfächer 6/45

šolski predmet

Schulfest, das, -e 12/88

šolsko praznovanje

Schulfreund, der, -e 10/74

sošolec, prijatelj iz šole

Schulhof, der, Schulhöfe 12/90

šolsko dvorišče

Schulklasse, die, -n 9/70

šolski razred

Schulsachen, die (Pl.) 2/14

šolske stvari, potrebščine

Schultasche, die, -n 2/16

šolska torba

Schüssel,
die, - n 11/83
.

skleda

schwarz
. 10/78

črn

Schweiz, die 3/20

Švica

schwer 2/16

težek

Schwester,
die, -n 8/58
.
Schwi. mmbad, das,
Schwi.mmbäder 7/50
schwimmen 4/28

sestra

Schwi.mmen, das (Sg.) 7/53
See, der, -n 13/101

plavanje

Segen, der (Sg.) 10/75

blagoslov

sehen 6/44

gledati, videti

sehr 9/70

zelo

seid  sein 1/8

vi ste  biti

sein (1) (Das ist Pia.) 1/8

biti (1) (To je Pia.)

sein, seine (2) (Paul sucht sein Handy.) 7/52

njegov, njegova (svoj) (2) (Paul išče svoj mobilni telefon.)

seit 8/58

od (časovno)

Sekretär, der, -e 4/31

tajnik

Sekretärin, die, -nen 4/26

tajnica

selbst
9/72
.

sam

September,
der (Sg.) 10/75
.

september

Shopping,
das (Sg.) 12/88
.

nakupovanje

si. ch 10/77

se

bazen
plavati
morje

sie (1) (Sie heißt Hanna.) 1/8

ona (Ona se imenuje Hanna.)

sie (2) (Sie gehen nach Hause.) 4/28

oni (Oni gredo domov.)

Sie (Wie heißen Sie?) 4/29

vi (vikanje) (Kako vam je ime?)

sieben 11/83

sedem

sieht  sehen 6/44

on vidi  videti, gledati

sieht an
9/69
.  ansehen
.
sieht aus  aussehen 8/58

on gleda/pogleda  gledati, pogledati

sieht fern
7/50
.  fernsehen
.

gleda televizijo  gledati televizijo

Si.lbe, die, -n 5/41
Silvester,
das (Sg.) 16/118
.

zlog

si.nd  sein 1/8
si.ngen 4/28

mi smo/oni so  biti

si.tzen 15/111
Skateboard, das, -s 5/39

sedeti

Skaten, das (Sg.) 6/46

rolkati

Ski, der, - 8/57

smučka

SMS, die, - 6/47

SMS

Snowboard,
das, -s 13/99
.

deska za deskanje na snegu, snowboard

so 9/68

tako

sofort
. 7/54

takoj

Söke
. 8/57

Söke

Sommer,
der, - 10/75
.

poletje

Sommerferien,
die (Pl.) 13/99
.

poletne počitnice

Song,
der, -s 9/68
.

pesem

Sonne,
die, -n 15/111
.

sonce

Sonntag,
der, -e 5/41
.

nedelja

Sonstige,
das (Sg.) 14/108
.

razno

Sound-Check, der, -s 12/87

tonski preizkus

Spaghetti,
. die (Pl.) 5/38

špageti

Spanien 3/20

Španija

Spaß, der, Späße 4/30

zabava, šala

spät 5/38

pozno

später 16/119

kasneje

spazieren gehen 6/44

iti na sprehod

Spiel, das, -e 9/72

igra

spielen 4/28

igrati (se)

Spielplatz, der, Spielplätze 13/102

igrišče

spielt vor  vorspielen 16/120

on zaigra  zaigrati

spi.tze 12/90
Sport,
. der (Sg.) 2/17

odličen

Sport-AG,
die, -s 6/46
.

športna dejavnost, krožek

Sporthalle,
die, -n 6/46
.

športna dvorana, telovadnica

Sportler,
der, - 4/31
.

športnik

Sportlerin,
die, -nen 4/26
.

športnica

sportlich
6/46
.

športen

Sportplatz,
der, Sportplätze 6/48
.

športno igrišče

Sportschuh,
der, -e 2/17
.

športni copatčevelj

Sprache, die, -n 2/18

jezik

sprechen
8/56
.

govoriti

on izgleda  izgledati

silvestrovo
peti
rolka

šport

spri.cht  sprechen
8/56
.
Stadt,
die, Städte
4/30
.
.

on govori  govoriti

Stadtpark,
der, -s 15/114
.

mestni park

Star, der, -s 6/46

zvezda, zvezdnik/zvezdnica

Start,
. der, -s 13/103

začetek, start

Steckbrief,
der, -e 4/30
.

opis osebe, tiralica

stehen (1) (Das steht dir gut.) 12/89

stati (1) (To ti dobro pristoji.)

stehen (2) (Er steht auf der Leiter.) 12/87

stati (2) (Stoji na lestvi.)

steht auf  aufstehen 5/38

on vstane  vstati

steigt aus  aussteigen 15/113

on izstopi  izstopiti

steigt ein  einsteigen 15/113

on vstopi  vstopiti (v vozilo)

steigt um
15/114
.  umsteigen
.

on prestopi  prestopiti

stellen
(eine Frage stellen) 6/49
.

postaviti (postaviti vprašanje)

Sti.ft, der, -e 3/23
sti.ll 16/121

svinčnik, pisalo

sti.mmen 5/40
Strand,
der, Strände
13/102
.
.

ujemati se, držati

Straße, die, -n 3/24

cesta

Stück,
das, -e 11/82
.

kos

Stuhl, der, Stühle 15/110

stol

Stunde,
die 2/18
.

ura

Style, der, -s 12/88

stil

suchen 6/46

iskati

Südamerika 3/20

Južna Amerika

Süddeutschland 8/58

Južna Nemčija

super 5/42

super, odličen

Supermarkt, der, Supermärkte 5/40

supermarket

Superparty, die, -s 13/102

velika super zabava

Suppe,
die, -n 5/40
.

juha

surfen
(im Internet) 4/28
.

brskati po internetu

süß 9/68

sladek, ljubek

Swe.atshirt, das, -s 12/88
sympathisch 9/72

športni pulover

mesto

tih, miren
plaža

simpatičen

T
Tablette,
die, -n 14/106
.

tableta

Tafel, die, -n 1/8

tabla

Tag (Tag Paul, …) 15/112

dan ((dober) dan, Paul, …)

Tag, der, -e 5/42

dan

Tagebuch, das, Tagebücher 9/69

dnevnik

Tageszeit, die, -en 5/42

čas, del dneva

Talent,
. das, -e 6/46

talent

Tante,
die, -n 10/77
.

teta

tanzen
4/28
.

plesati

Tasche,
die, -e 3/23
.

torba

Taschengeld,
das (Sg.) 11/81
.

žepnina

Tasse,
die, -s 11/82
.

skodelica

Tatze,
die, -n 10/77
.

taca, šapa

Tee, der, -s 7/53

čaj

Tel. (= Telefon) 5/40

tel. (= telefon)

Telefon, das, -e 7/54

telefon

telefonieren 5/42

telefonirati

Telefonnummer, die, -n 1/11

telefonska številka

Tennis,
das (Sg.) 7/52
.

tenis

Tennisball,
der, Tennisbälle
3/22
.
.

teniška žoga

Tennisschuh,
der, -e 3/22
.

teniški copat

teuer 11/81

drag

Text,
. der, -e 4/30

besedilo

Theater, das, - 5/41

gledališče

Tier, das, -e 13/101

žival

Ti.pp, der, -s 13/101

namig, nasvet

Ti. sch, der, -e 15/110
Tochter,
die, Töchter 5/41
.

miza

Toilette,
die, -n 15/111
.

stranišče

Tokio 8/57

Tokio

toll
. 7/52

odlično, super

Tomate, die, -n 11/83

paradižnik

Tomatensaft, der (Sg.) 11/82

paradižnikov sok

Torte,
die, -n 3/21
.

torta

total 6/48

popolnoma, zelo

tragen 12/88

nositi

trägt  tragen 12/88

on nosi  nositi

trainieren 7/50

trenirati

traurig 9/69

žalosten

treffen
6/46
.

srečati

trennbar
5/40
.

deljiv

tri.fft  treffen
6/46
.
tri. nken 10/74

srečati

Tri.nken, das (Sg.) 16/121
Tschüs! 1/11

pijača

T-Shirt, das, -s 12/88

majica s kratkimi rokavi

Tür, die, -en 15/110

vrata

Türkei, die 3/20

Turčija

Türkisch,
das (Sg.) 8/56
.

turščina

Turnhalle,
die, -n 12/86
.

telovadnica

Tut mir leid.  leidtun 7/52

Žal mi je.  biti žal

tut weh  wehtun 14/104

boli  boleti

typisch 16/119

tipičen

hči

piti
Adijo!

U
U-Bahn, die, -en 8/58

podzemna železnica

U-Bahn-Linie, die, -n 15/114

proga podzemne železnice

üben 5/40

vaditi

überall
. 16/119

povsod, vsepovsod

Überraschung,
die, -en 14/107
.

presenečenje

Übung, die, -en 7/51

vaja

Uhr, die, -en 3/21

ura

Uhrzeit, die, -en 5/42

čas (Koliko je ura?)

Ukraine, die 3/20

Ukrajina

um
. 5/39
um wie viel Uhr 7/52

okoli, ob

um
. | steigen 15/114
und
1/8
.

prestopiti

und
so weiter (usw.) 14/108
.
ungefähr
8/58
.

in tako dalje (itd.)

ungesund
14/108
.
Universität, die, -en 15/114

nezdrav

unromantisch
13/102
.
uns
. 12/87

neromantičen

unser,
unsere
6/45
.
.
Unterricht,
der (Sg.) 2/18
.

naš, naša

Urlaub,
der, -e 13/103
.
USA, die 3/20

dopust

usw.  und so weiter 14/108

itd.  in tako dalje

ob kateri uri
in
približno
univerza
nas, nam
pouk
ZDA

V
Vancouver 8/57

Vancouver

Vater, der, Väter 7/51

oče

Verabredung,
die, -en 7/52
.

dogovor, zmenek

Verb,
. das, -en 5/40

glagol

verbi.nden 8/61
vergessen
5/40
.

povezati

vergi.sst  vergessen
5/40
.
verheiratet 4/29

on pozabi  pozabiti

verliebt 9/69

zaljubljen

verrückt
14/107
.

zmešan, nor

verstehen 4/30

razumeti

Verwandte,
der, -n 10/77
.

sorodnik

Video, das, -s 6/46

video

Video-AG, die, -s 6/46

filmski krožek, video krožek

Videoclip, der, -s 12/86

videoposnetek

Viel Glück!
10/75
.

Veliko sreče!

Viel Spaß! 15/112

Veliko zabave!

viel, viele 7/53

veliko, številni

Viele Grüße! 8/57

Veliko pozdravov!

Vielen Dank!
11/81
.

Lepa hvala!

vielleicht 7/52

morda, mogoče

Vi.ertel nach 5/39
Vi.ertel vor 5/39

četrt čez

Volkstheater,
das, - 15/114
.

ljudsko gledališče

voll
. 10/77

poln

Volleyball
(Sg.) 6/46
.

odbojka

von
. (Das ist das Buch von Pia.) 2/14

od (To je knjiga od Pie.)

von
. … bis 1/8

od … do

von Beruf (Sie ist Ärztin von Beruf.) 4/26

po poklicu (Ona je zdravnica po poklicu.)

vor 5/39

pred

Vormittag, der, -e 5/39

dopoldan

pozabiti
poročen

četrt do

Vorname, der, -n 1/9

ime

vor | spielen 16/120

zaigrati

W
wacht auf  aufwachen 9/72

on se zbudi  zbuditi se

wählen 16/121

izbrati

wahr 10/77

res

Wald,
13/100
. der, Wälder
.

gozd

wandern
7/50
.

pešačiti, prehoditi

wann
5/38
.

kdaj

war  sein 1/8

je bil  biti

warm
7/54
.

topel

warten
15/113
.

čakati

warum
. 7/52

zakaj

was
. (1) (Was ist das?) 2/17

kaj (Kaj je to?)

was
. (2) (Ich mache, was ich will.) 10/77

kar (Delam, kar želim.)

waschen
7/50
.

umiti, prati

wäscht
 waschen 7/50
.

on umiva  umiti, prati

Wasser,
das (Sg.) 11/82
.

voda

weg
. 8/59

proč, stran

der Weg, -e 10/75

pot

weg
. | fahren 13/99

odpeljati

weg
. | gehen 12/87

oditi

weh  wehtun 14/104

boleč  boleti

weh | tun 14/104

boleti

Weihnachten, das (Sg.) 10/75

božič

weiß (1) (Der Pullover ist weiß.) 12/89

bel (Pulover je bel.)

weiß (2)  wi.ssen (Ich weiß nicht.) 2/16

vem  vedeti (Ne vem.)

weit 8/59

daleč; širok, obširen

weit weg
. 8/59

daleč stran

weiter | machen 16/121

nadaljevati

welcher,
welche
12/89
.
.

kateri, katera

wenig 14/108

malo

wer (1) (Wer bist du?) 1/8

kdo (Kdo si?)

wer (2) (Wer einen Fehler macht, ist raus.) 16/120

kdor (Kdor naredi napako, izpade.)

werden 14/107

postati

Wetter,
das, - 13/101
.

vreme

wi. chtig 2/15
wie (1) (Wie heißt du?) 1/8

pomemben

wie (2) (sauer wie Zitronen) 10/75

kakor, kot (kisel kot limone)

wie alt
. 1/11
Wie bitte! 1/10

kako star

wie i.mmer 12/88

kakor vedno

wie spät 5/39

kako pozno

wie viel Uhr 6/47

koliko je ura

wie viel, wie viele 11/81

koliko

wieder 6/44

spet, ponovno

wiederholen 4/30

ponoviti

Wien 3/24

Dunaj

kako (Kako se imenuješ?)

Kako, prosim?

wi.ll  wollen
7/50
.
willkommen
1/8
.

on hoče  hoteti

Wi. nter, der (Sg.) 10/75
wir 2/18

zima

wi.rd  werden 14/107
wi. rklich 13/101

on postane  postati

wi. ssen 2/16
Wi.tz, der, -e 10/77

vedeti

wo (1) (Wo bist du?) 3/24

kje (1) (Kje si?)

wo (2) (Ich weiß nicht, wo sie ist.) 12/90

kje (2) (Ne vem, kje je.)

Woche,
die, -n 2/18
.

teden

Wochenende,
das, -n 6/44
.

konec tedna, vikend

Wochentag,
der, -e 6/44
.

dan v tednu

woher 3/21

od kod

wohi. n 13/99
wohnen 3/24

kam

Wohnort, der, -e 8/57

kraj bivanja, bivališče

Wohnung, die, -en 15/111

stanovanje

Wohnzimmer, das 15/111

dnevna soba

wollen
7/50
.

hoteti

Wort,
. das, Wörter 2/19

beseda

Wortende,
das, -n 10/75
.

končnica

Wörterbuch,
das, Wörterbücher
11/80
.
.

slovar

wunderbar
5/42
.

čudovit

wünschen
10/77
.

želeti

Wurst,
die, Würste
11/82
.
.

klobasa

Würstchen, das, - 11/82

klobasica, hrenovka

dobrodošel
mi
resnično, res
šala

stanovati

Z
z. B.  zum Beispiel 16/120

npr.  na primer

Zahl,
. die, -en 1/11

število

zahlen
11/84
.

plačati

zählen
16/116
.

šteti

Zahn,
der Zähne
14/104
.
.

zob

Zahnschmerz,
der, -en 14/105
.

zobobol

za. ubern
12/86
.

čarati

ze. i. gen 8/57

pokazati, kazati

Ze. i. t, die, -en 5/41

čas

Zeitung, die, -en 13/99

časopis

Zelt,
. das, -e 13/101

šotor

zieht an
12/88
.  anziehen
.
Ziel, das, -e 13/103

on obleče/obuje  obleči, obuti, nadeti si

Zi. mmer, das, - 7/51
Zi.rkus, der, -se 6/46

soba

Zi.rkus-AG, die, -s 6/46
Zitrone, die, -n 11/83

cirkuški krožek

zu (1) (Ich gehe zu Nadja.) 5/41

k/h (Grem k Nadji.)

zu (2) (Die Musik war zu laut.) 14/105

preveč, pre- (Glasba je bila preglasna.)

zu Besuch 16/119

na obisku

cilj
cirkus
limona

zu Fuß 8/58

peš

zu Hause 4/30

doma

zu spät 5/38

prepozno

Zucker,
der (Sg.) 11/83
.

sladkor

zuerst 5/41

najprej

Zug, der, Züge 8/58

vlak

zum Beispiel 9/69

na primer

Zürich 3/24

Zürich

zurück
. 8/58

nazaj

zu | sagen 15/115

potrditi, sprejeti povabilo

zusammen
2/15
.

skupaj

zusammen | passen 2/15

spadati skupaj, ujemati se

zweimal 6/47

dvakrat

zwi.schen 16/120

vmes
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Nepravilni in deljivi glagoli
abbiegen
.
abfahren
.

er biegt ab

15/112

zavijati/zaviti

er fährt ab

15/113

odpeljati (se)

abholen
.
absagen
.

er holt ab

5/40

iti po

er sagt ab

15/115

zavrniti

anfangen
.
ankommen
.

er fängt an

7/52

začeti

er kommt an

15/113

priti

anrufen
.
ansehen
.

er ruft an

1/11

poklicati

er sieht an

9/69

pogledati

anziehen
.
aufhängen

er zieht an

12/88

oblačiti

er hängt auf

12/87

obesiti

aufmachen

er macht auf

7/54

odpirati

aufpassen

er passt auf

16/120

paziti

aufräumen

er räumt auf

7/51

pospravljati

aufstehen

er steht auf

5/38

vstati

aufwachen

er wacht auf

9/72

zbujati (se)

aus sein

er ist aus

6/44

biti iz

aushaben

er hat aus

6/44

končati

aussehen

er sieht aus

8/58

izgledati

aussteigen

er steigt aus

15/113

izstopati

da sein

es ist da

15/114

biti tu

dabei sein

er ist dabei

6/44

biti zraven

dürfen
.

er darf

16/120

smeti

einkaufen

er kauft ein

5/40

nakupovati

einladen

er lädt ein

10/74

povabiti

einsteigen

er steigt ein

15/113

vstopiti

essen
.
fahren

er isst

6/46

jesti

er fährt

4/28

voziti

fernsehen
.

er sieht fern

7/50

gledati televizijo

freihaben

er hat frei

6/44

imeti prosto

fressen
.

er frisst

10/78

žreti

geben

er gibt

4/30

dajati
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gefallen
.

er gefällt

12/87

ugajati

gernhaben
.

er hat gern

6/48

imeti rad

haben

er hat

2/16

imeti

halten
.

er hält

16/120

ustavljati se

helfen
.

er hilft

11/81

pomagati

können
.

er kann

4/28

moči

laufen

er läuft

6/46

teči

leidtun

er tut leid

7/52

zasmiliti se

lesen

er liest

4/30

brati

losfahren

er fährt los

7/54

speljati

mi.tbringen

er bringt mit

14/107

prinesti s seboj

mi.tkommen

er kommt mit

6/47

iti zraven

mi.tmachen

er macht mit

6/46

sodelovati

mi.tnehmen

er nimmt mit

5/40

vzeti s seboj

möchten
.

er möchte

6/44

rad bi (želja)

mögen

er mag

2/16

imeti rad/marati

müssen
.

er muss

6/44

morati

nehmen

er nimmt

11/81

vzeti

raten

er rät

16/119

svetovati

raus sein

er ist raus

16/120

biti zunaj, izpasti

rausgehen

er geht raus

15/112

iti ven

recht
haben
.

er hat recht

13/101

imeti prav

schlafen

er schläft

5/39

spati

sehen

er sieht

6/44

gledati

sprechen
.

er spricht

8/56

govoriti

tragen

er trägt

12/88

nositi

treffen
.
umsteigen
.
vergessen
.

er trifft

6/46

srečati

er steigt um

15/114

prestopiti

er vergisst

5/40

pozabiti

vorspielen

er spielt vor

16/120

zaigrati

waschen
.

er wäscht

7/50

prati

wegfahren
.

er fährt weg

13/99

odpeljati (se)

weggehen
.

er geht weg

12/87

oditi

wehtun

er tut weh

14/104

boleti

weitermachen

er macht weiter

16/121

nadaljevati

werden

er wird

14/107

postati

wi.ssen

er weiß

2/16

vedeti

wollen
.

er will

7/50

želeti

zusagen

er sagt zu

15/115

pritrditi

zusammenpassen
.

es passt zusammen

4/26

ujemati se

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
101
200
1000
2001

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert
(ein)hunderteins
zweihundert
(ein)tausend
zweitausendeins

ena
dva
tri
štiri
pet
šest
sedem
osem
devet
deset
enajst
dvanajst
trinajst
štirinajst
petnajst
šestnajst
sedemnajst
osemnajst
devetnajst
dvajset
einindvajset
dvaindvajset
trideset
štirideset
petdeset
šestdeset
sedemdeset
osemdeset
devetdeset
sto
sto ena
dvesto
tisoč
dva tisoč ena

halb …
Viertel nach …
Viertel vor …
um …

pol …
četrt čez …
četrt predna …
ob …

m = der Meter
km = der Kilometer
l = der Liter
g = das Gramm
kg = das Kilogramm

meter
kilometer
liter
gram
kilogram
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Brasilien
China
Dänemark
Deutschland
England
Finnland
Frankreich
Griechenland
Italien
Japan
Kanada
Kenia
Österreich
Polen
Russland
Schweden
die Schweiz
Spanien
die Türkei
die Ukraine
die USA

Brazilija
Kitajska
Danska
Nemčija
Anglija
Finska
Francija
Grčija
Italija
Japonska
Kanada
Kenija
Avstrija
Poljska
Rusija
Švedska
Švica
Španija
Turčija
Ukrajina
ZDA (Združene države Amerike)

Chinesisch
Deutsch
English
Französisch
Griechisch
Italienisch
Japanisch
Polnisch
Russisch
Spanisch
Türkisch

kitajščina
nemščina
angleščina
francoščina
grščina
italijanščina
japonščina
poljščina
ruščina
španščina
turščina
Atene
Berlin
Bern
Hamburg
Köln
Moskva
Murten
New York
Rim
Salzburg
Söke
Tokio
Vancouver
Dunaj
Zürich

der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

der Frühling
der Sommer
der Herbst
der Winter

pomlad
poletje
jesen
zima

der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag
der Morgen

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
jutro

Athen
Berlin
Bern
Hamburg
Köln
Moskau
Murten
New York
Rom
Salzburg
Söke
Tokio
Vancouver
Wien
Zürich

der Vormittag
der Mittag
der Nachmittag
der Abend
die Nacht

dopoldan
poldan
popoldan
večer
noč

Afrika
Amerika
Asien
Australien
Europa

Afrika
Amerika
Azija
Avstralija
Evropa

die Minute
die Stunde
der Tag
die Woche
der Monat
das Jahr

minuta
ura
dan
teden
mesec
leto

… Uhr

ura

der/die Verwandte
der Vater/der Papa
die Mutter/die Mama
die Eltern (Pl.)
das Kind
der Sohn
die Tochter
der Bruder

sorodnik/sorodnica
oče
mati
starši
otrok
sin
hči
brat

die Schwester
die Geschwister (Pl.)
der Onkel
die Tante
der Großvater/der Opa
die Großmutter /die Oma
die Großeltern (Pl.)

sestra
sorojenci/bratje in sestre
stric
teta
stari oče/dedek
stara mati/babica
stari starši

blau
braun
gelb
grau
grün
rot
schwarz
weiß

moder
rjav
rumen
siv
zelen
rdeč
črn
bel

Biologie (Bio)
Chemie
Deutsch
English
Ethik
Geografie (Geo)
Informatik
Kunst
Latein
Mathematik (Mathe)
Musik
Physik
Religion (Reli)
Sport

biologija
kemija
nemščina
angleščina
etika
geografija
informatika
umetnost/likovna vzgoja
latinščina
matematika
glasba
fizika
verouk
šport/športna vzgoja

