
NEMŠČINA 7. - 9. razred – 10. teden  marjana.topors@guest.arnes.si 

Hallo, meine Schüler! 

 

7. razred: 

1. šolska ura 

Ste danes že kaj okusnega jedli? Kako vam hrana tekne? Koliko kaj stane? Naučimo se to 

povedati po nemško. 

 

V iUčbeniku str. 70, naloga 13 se naučite odgovoriti na vprašanje Wie schmeckt der Fisch? 

Kako tekne riba? Pomagajte si z besedami desno. Pomen poiščite v slovarčku in ustno 

naredite nekaj primerov. 

Jan objavi svoje mnenje v forumu. Preberite 14. nalogo in dopolnite povedi.  

Nove besede, ki izražajo pogostnost:   

 immer (vedno)  -  oft (pogosto) -  manchmal  (včasih) -  selten  (redko) -  nie (nikoli) 

Nadaljujte s 16. nalogo na str. 72. Za začetek uporabite svoje znanje matematike in 

izračunajte ceno pijač. Nato sledi vprašanje, koliko kaj stane. 

Was kostet ein Mineralwasser? (Koliko stane …) Za navajanje cene obvezno poslušajte 

razlago, ki jo dobite v ikoni So sagt man's. (oranžen oblaček spodaj levo). Ustno naredite 

nekaj primerov. 

 

2. šolska ura 

Naučite se še naročiti hrano in pijačo v kavarni. Oglejte si jedilni list in poiščite neznane 

besede. V spodnjem kotu levo kliknite na ikono Film in si ga po potrebi večkrat oglejte. 

Povedi, iz katerih tvorite pogovor, so zapisane v okvirčkih. 

Današnje znanje utrdite z nalogami v DZ str. 62/15, 16, 17 in str. 63/18. 

Posamezne učence, ki mi nalog iz 4. in 7. tedna še niste poslali, prosim, da to uredite do 

petka, 29. 5. 2020. Preostalim ta teden ni potrebno pošiljati nalog. 

 



8. razred: 

 

Se spomnite, kaj je moto Aliciine zabave za rojstni dan?  

1. ura 

Odprite učbenike na str. 54 in se prijavite v iUčbenik. Poslušajte 8. nalogo večkrat in ustno 

odgovorite na vprašanja. Naslov današnje teme so oblačila (die Kleidungstücke), ki jih 

fanta izbirata za na zabavo. Preberite in rešite 9. a in b nalogo. V 10. nalogi preberite dialoga 

in  se naučite vprašati, kako ti nekaj ugaja in podati ustrezen odgovor. 

Kaj je novega? Zapišite v zvezek. 

Vprašalnica s pomenom kateri/o/a/e:  Welcher/es/e/e ….   Der / Das / Die / Die     
Končnica vprašalnice WELCH- je odvisna od spola in sklona samostalnika, ki sledi.  

Wörterbuch: 

gefallen (es gefällt) - ugajati 

Das T-Shirt gefällt mir. (Majica mi ugaja.)  Die Hose gefällt dir nicht. (Hlače ti ne ugajajo.) 

passen (er passt) – pristajati 

steht mir/dir gut – mi/tebi dobro pristaja 

tragen (er trägt) – nositi 

anprobieren (er probiert an) – pomeriti 

V zvezek zapišite dva samostojna dialoga kot kaže primer 10. naloge. 

 

2. šolska ura 

V iUčbeniku si oglejte video na strani 56 in rešite nalogi 11, 12. Odgovore zapišite v zvezek. 

Sledi le še utrjevanje v DZ na str. 53/9. a in b, str. 54/11 in 12. 

 

9. razred: 

Zadnjo skupno šolsko uro bomo v tem tednu opravili preko Zooma. Vabilo dobite po 

elektronski pošti. 

 

Prijetne dni do prihodnjič. 

Alles nur 

rot! 


