
     

 

 

 Spoštovani starši in učenci 3. razreda, 

 
Spet se vam oglašam z novimi navodili. 

 

Sproti ali najkasneje do petka bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste delo 

opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi 

povratno informacijo.  

 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si  

 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.  

 

Lep pozdrav,  

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  
 

NAVODILA ZA DELO 

V zvezek napišete naslov HAST DU HAUSTIERE (Imate hišne ljubljenčke?).  

MOJI HIŠNI LJUBLJENČKI: V zvezek narišite svoje hišne ljubljenčke, ki jih 

imate doma. Tisti, ki ne rišete radi, lahko zalepite tudi sličice svojih živali ali s 

spletnih strani, revij, časopisov… 

PREDSTAVITEV ŽIVALI na način, kot smo predstavljali družino: pod sliko 

zapišite, kdo je na sliki in kakšne barve je žival. Pazite na pravilno uporabo mein – 

meine. Zapis naj bo v obliki, kot kaže spodnji primer: 

PRIMER za psa: Das ist mein Hund Rex.  

         Rex ist schwarz. 

PRIMER za mačko: Das ist meine Katze Minki. 

   Minki ist schwarz und weiß. 

PRIMER – če imamo več kot enega mačka ali več kot enega psa lahko zapišemo 

takole: Das sind meine Katzen Minki und Trixi. Minki ist schwarz und weiß. Trixi 

ist weiß mit schwarzen Flecken. Lahko pa seveda predstavimo vsakega posebej po 

zgornjem primeru. 
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Tisti, ki hišnih ljubljenčkov nimate, napišite v zvezek naslednjo poved: Ich habe 

keine Haustiere. (Nimam hišnih ljubljenčkov.)  

In tu še eno presenečenje za vas:  

1. IGRA - SCHNEEBALL (kepa): Za nagrado, ker ste doslej pridno 

naredili vse vaje, lahko na tej spletni povezavi 

https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/spiele/schneeball.php5, igrate igro, v 

kateri sta slon in račka povabila miško na kepanje. 

KRATKA NAVODILA:  

 

Pri igri uporabljamo naslednje 3 tipke: puščico v levo – miško 

usmerjamo na levo, puščico v desno – miško usmerjamo na desno in 

dolgo tipko (preslednico) – z njo mečemo kepe. 

 

IGRO ZAČNEMO Z UKAZOM: LOS GEHT’S 

  

VIEL SPAß! (Dosti zabave!) 
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