NEMŠČINA 7. – 9. razred – 4. teden
Hallo, meine Schüler!

7. razred
Upam, da pretekli teden niste imeli težav z nemščino. Danes se naučimo uporabljati vikalno obliko in
poimenovati učitelje ter povedati, kaj pri pouku delamo. Kasneje boste preverili svoje znanje.
1. V učbeniku na str. 56 nal. 17 se naučimo poimenovati učitelje za posamezne predmete.
Primer:

Herr Stein – der Deutschlehrer
Frau Stegemann – die Mathematiklehrerin

Ko dokončate nalogo, si preberite dialoge na str. 57. (Vse najdete tudi na iUčbeniku.)
Tukaj potrebujemo nekaj glagolov (prepišite):
unterrichten – poučevati, lernen – učiti se , reden – govoriti, pogovarjati se, sprechen – govoriti,
schreiben – pisati, rechnen – računati, singen – peti, malen – barvati , zeichnen – risati
Naredite tri primere ustno, enega zapišite za vajo v zvezek.
2. V nal. 19 preverite kratek pogovor in zapišite spodnjo razlago.
 Sind Sie Frau Stadler? Ste vi gospa Stadler? VIKALNA OBLIKA
 Wohnen Sie in Weimar? Stanujete v Weimarju?
Sie – ko vikamo, zaimek vedno pišemo z veliko začetnico in pomeni vi. Glagol ob njem spregamo
enako kot pri zaimku sie v množini (oni).
Ne zamenjujmo:
Das ist Petra. Sie ist meine Freundin .

To je Petra. Ona je moja prijateljica.

Hier sind meine Schüler. Sie sind alle nett.

Tukaj so moji učenci. (Oni) so vsi prijazni.

Herr Weinelt, woher kommen Sie?

Gospod Weinelt, od kod (vi) prihajate?

A. Rešite spodnje primere s spreganjem glagolov.
Ich __________________ mit meiner Freundin. (reden)
Du ___________________ aus Slowenien. (kommen)
Mein Bruder __________________ sehr gut. (rechnen)
Frau Fischer, was ___________________ Sie? (unterrichten)
Die Lehrer __________________ nett, aber streng. (sein)
Wir __________________ viel über Coronavirus. (reden)
Was __________________ ihr in Mathe? (machen)

B. Popravite pravopisne in slovnične napake v spodnjih povedih. V vsaki povedi sta dve napaki.
Geograffie finde ich interesant.
Am Deinstag und Donerstag haben wir Geschichte.
Unterricht ist am Montag bis Freytag.
Bist Sie Frrau Moser?
Am Mathe rechnet wir.

Rešeni nalogi A in B mi pošljite na moj e-naslov marjana.topors@guest.arnes.si do petka, 10. 4. 2020.
Ostanite zdravi in kmalu nasvidenje.
Bleibt gesund und bis bald!

8. razred
Ste dobro opravili z nalogami pretekli teden? Danes boste najprej poslušali pogovor na str. 35, naloga
16. V pogovoru, ki ste ga pravilno razporedili, ste zasledili vprašalnico WO (KJE), ki smo jo že
obravnavali. Torej poglejmo razlike med dvema vprašalnicama. Prepišite spodnjo razlago.
WO (KJE) – Dativ (3. sklon)

WOHIN (KAM) – Akkusativ (4. sklon)

Wir treffen uns in der Disco.

Wir gehen in die Disco.

Marko trifft sie vor dem Kino.

Sie gehen in das (ins) Kino.

Ich treffe dich neben dem Tennisklub.

Wir gehen in den Tennisklub.

Ugotovimo, da se člen samostalnika spreminja glede na vprašalnico, seveda pa moramo poznati spol
samostalnika.
Nadaljujte z nalogo 17, lahko le ustno.
Znanje boste utrdili s pisnim reševanjem nalog v DZ, str. 31, nal. 16, 17.
V drugem delu tega tedna pa boste opisali svoje običajne tedenske aktivnosti in obveznosti (10
povedi). Se jih še spominjate? Verjetno jih zelo pogrešate, ampak … ne bomo se dali.
Za pomoč so ti spodnja vprašanja. Besedilo mi do petka, 10. 4. 2020, pošljite na moj e-naslov
marjana.topors@guest.arnes.si

Mein Wochenplan
Wann stehst du auf? Um wie viel Uhr kommst du aus der Schule nach Hause? Was und wann isst
du zu Mittag? Was machst du nachmittags gern? Gehst du zum Training/zur Musikschule? Wie
oft/lange hast du Aktivitäten am Nachmittag? Was musst du im Haushalt machen? Darfst du oft
ausgehen, und mit wem? Was machst du gern abends? ….
Ostanite zdravi in kmalu nasvidenje.
Bleibt gesund und bis bald!

9. razred
Prejšnji teden ste se učili o pridevniški sklanjatvi, danes s tem nadaljujemo.
Za začetek si preberite dnevniški zapis v učbeniku str. 56. Pomagajte si s slovarčkom na koncu
učbenika ali na spletu. Naredite si slovarček novih besed v zvezek.
Pri natančnem branju ste opazili spodaj zapisana stavka. Kako bi se vprašali po podčrtanem? V
katerem sklonu sta uporabljena samostalnika? Premislite in prepišite v zvezek preglednico.
Jan ist ein stiller Typ.

Er hat einen guten Charakter.

Nominativ/1. sklon

Akkusativ/ 4. sklon

ein kleiner Bruder

einen kleinen Bruder

ein neues Leben

ein neues Leben

eine deutsche Familie

eine deutsche Familie

/ nette Gasteltern (Plural)

/ nette Gasteltern (Plural)

Ugotovili ste, da pri pridevniški sklanjatvi najprej določimo spol samostalnika, saj so od tega odvisne
pridevniške končnice pred njim.
Za vajo v zvezek naredite nalogo 11. b (5 povedi) ter ustno (ali najbolje v i učbeniku za takojšen
odgovor) nalogo 11. c.
V DZ večkrat poslušajte na str. 48 nalogo 12 in jo v celoti rešite.
Ostanite zdravi in kmalu nasvidenje.
Bleibt gesund und bis bald!

