
NEMŠČINA 7. – 9. razred – 9. teden  marjana.topors@guest.arnes.si 

Hallo, meine Schüler! 

 

7. razred: 

V 1. šolski uri boste s pomočjo iUčbenika str. 69 poslušali pogovor v šolski jedilnici. Pogovor 

je zapisan v učb. str. 69, naloga 10, in ima številne napake, ki jih odpravite. Poslušajte 

pogovor večkrat ter celoten popravljen dialog prepišite v zvezek pod naslov Wir bestellen 

Essen und Getränke (naročimo hrano in pijačo).  

Naučimo se torej naročiti: 

Was nimmst du? (Kaj boš vzel?)   Ich nehme den Fisch.   

Was möchtest du? (Kaj želiš?)   Ich möchte die Suppe. 

Was isst und trinkst du? (Kaj boš jedel in pil?) Ich esse Würstchen. 

  

Glagola nehmen (vzeti) in essen (jesti) sta nepravilna. Spregatev zapišite v zvezek. 

ich   nehme    esse 

du   nimmst   isst 

er/sie/es/man  nimmt    isst 

wir   nehmen   essen     

ihr   nehmt    esst 

sie/Sie   nehmen   essen 

 

Ustno naredite vaje 12. naloge (v učb. na str. 70). Nato v iUčbeniku pod isto nalogo kliknite 

na obe ikoni Zvezdica čisto spodaj in rešite tudi ti dve nalogi. Prilagam v vpogled, kje najdete 

ikoni. 

 



V 2. uri vadite spreganje glagolov. V DZ od str. 58 do 60 rešite naloge 5, 7, 8, 9, 10. Naloge 

preverite z iUčbenikom. 

Za tiste, ki želijo več vaje, prilagam povezavo za interaktivne vaje na temo spreganje 

glagolov. Lahko tudi vaje po lastni izbiri. 

https://german.net/exercises/tenses/present/ ali 

https://interaktivne-

vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/prima_plus_gradiva/sedanjik/sedanjik_1.htm 

 

Srečno do prihodnjič. 

 

 

8. razred: 

 

Danes se v 1. uri posvetimo novi temi   Ich habe Geburtstag (Rojstni dan imam).  

 

Odprite učbenik str. 52 in se prijavite v iUčbenik. Preberite 1. nalogo, v kateri Alicia povabi 

prijatelje na zabavo za njen rojstni dan (die Einladung - vabilo), ustno odgovorite na 

vprašanja. Nadaljujte z 2. nalogo in dopolnite povedi.  

Nove besede zapišite v zvezek pod naš naslov in v slovarčku poiščite prevod: 

die Einladung, -en –    einladen –  (ich lade dich ein.) 

feiern –     es geht los –  

die Klamotte, -n –    das Geschenk, -e –  

mitbringen –     werden –  (sie wird) 

 

 Spoznamo osebne zaimke v tožilniku (Personalpronomen im Akkusativ). Prepišite. 

ich – mich (mene)   wir – uns (nas) 

du – dich (tebe)   ihr – euch (vas) 

er – ihn (njega)   sie – sie (njih) 

https://german.net/exercises/tenses/present/
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/prima_plus_gradiva/sedanjik/sedanjik_1.htm
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/prima_plus_gradiva/sedanjik/sedanjik_1.htm


sie – sie (njo) 

es - es (ono)  

 

 Naučimo se še mesece (Monate) v letu in povedati, kdaj imamo rojstni dan.  

Poslušajte 4. in 5. nalogo na str. 53, nato zapišite vseh 12 mesecev v zvezek.  

 Odgovorimo na vprašanje Wann hast du Geburtstag? (Kdaj imaš rojstni dan?) 

Uporabimo vrstilne števnike kot kaže tabela v učb. na str. 53.  

Pravilo je: 

Števila od 1 do 19 dobijo končnico – ten;   torej am 5. 6. – am fünften sechsten 

Števila od 20 dalje dobijo končnico – sten;   torej am 21. 7. - am einundzwanzigsten siebten 

Ustno vadite primere  v 6. nalogi na str. 54. 

 Tukaj se naučimo spreganje in uporabo glagola werden (postati). 

ich werde   wir werden 

du  wirst   ihr werdet 

er/sie/es/man wird  sie/Sie werden 

 

2. šolsko uro utrjujte znanje v DZ. Na straneh 50 in 51 rešite naloge 2, 3, 4, 5. Naloge 

preverite z iUčbenikom. 

 

9. razred: 

 

Zadnje oglašanje na daljavo, prihodnjič pa od blizu. Se kaj veselite? Prinesite vse svoje 

zapiske k pouku. 

1. šolska ura 

Za dobro poznavanje odvisnih stavkov še nekaj interaktivne vaje. Kliknite in uspešno 

reševanje: 

Dass ali weil veznik: https://german.net/exercises/conjunctions/dass-weil/ 

Tvorba dass stavkov https://learningapps.org/view3438937 

 

https://german.net/exercises/conjunctions/dass-weil/
https://learningapps.org/view3438937


Sedaj odprite učbenik str. 70 in se prijavite v iUčbenik. Preberite 1. nalogo. Naslov naše teme 

je Glück im Unglück (Sreča v nesreči).  

Bi znali ta dogodek opisati v preteklem času? Pomagajte si z 2. nalogo na isti strani. Kot vidite 

imamo opravka z ločljivo sestavljenimi glagoli, ki jih tokrat uporabljamo v pretekliku.  

Hitro ponovimo strukture stavkov. 

NEDOLOČNIK  SEDANJIK   PRETEKLIK (Perfekt) 

aufmachen      Wer macht die Tür auf? Wer hat die Tür aufgemacht? 

anrufen  Lena ruft Vincent an.  Lena hat Vincent angerufen. 

 

Pri ločljivo sestavljenih glagolih  v preteklem času (Perfekt) se  ge  vrine med predpono in 

sam glagol.  

Nalogo 3 na str. 71 napišite v zvezek , 4. nalogo naredite ustno. 

 

2. šolska ura 

Poslušajte na str. 72 nalogo 7, ko se je Vincent poškodoval. Rešite 7. a in b.  

Naučimo še uporabe glagolov wollen (hoteti) in können (moči, znati) v enostavnem 

pretekliku (Präteritum). 

ich wollte   ich konnte 

du wolltest   du konntest 

er/sie/es/man wollte  er/sie/es/man konnte 

wir wollten   wir konnten 

ihr wolltet   ihr konntet 

sie/Sie wollten  sie/Sie konnten 

  

Sledi kratka ponovitev v DZ na str. 58. Rešite nalogi 1 in 2. 

 

Končali smo. Se vidimo.   

Man sieht sich!  


