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

Hallo, meine Schüler! 

 

7. razred 

Upam, da ste si nabrali moči med počitnicami in da ste pripravljeni na nove izzive. V tem 

tednu zaključimo našo temo Meine Schule. 

 

1. Za začetek nekaj slušnih nalog, zato se kar prijavite v iUčbenik. V učb. najdete pogovor na 

str. 62, naloga 12. Poslušajte in rešite nalogi 12, 13. Nadaljujte s pogovorom v nalogi 14 in 

rešite nalogi 14, 15. Tukaj ponovite uporabo vikalne oblike.  

Se spomnite? Du bist mein Freund. (tikanje)   Sie sind meine Lehrerin. (vikanje) 

Zadnji krajši pogovor poslušate v nalogi 16. Tukaj se učimo ločevati vprašalnici: 

Wer unterrichtet Bio? (Kdo poučuje biologijo?)  Herr Weinelt./Frau Müller. 

Wen habt ihr in Bio? (Koga imate za biologijo?)  Herrn Weinelt./Frau Müller.     

Neznane pridevnike si poiščite v slovarčku. V zvezek za vajo zapišite 2 različna primera. 

 

2. V zadnjem delu tega poglavja v DZ rešite naloge str. 51/nal. 7, str. 52/nal. 8, str.53/nal. 10, 

str. 54/nal. 11, 12.  

Nalogi 12. b in 14 zapišite čitljivo in mi ju v vpogled pošljite do petka, 8. 5. 2020. Lahko kot 

fotografijo ali scan.  

Posamezne učence prosim, da priložite še rešene naloge četrtega tedna, ki mi jih še niste 

posredovali. 

Ostanite aktivni in zdravi. 

 

 

8. razred 

Upam, da ste si nabrali moči med počitnicami in da ste pripravljeni na nove izzive. Tokrat si 

natančneje pogledamo Berlin.  

V prvem delu preberite besedilo na str. 49, naloga 14, ki vam predstavi nekatere 

znamenitosti glavnega nemškega mesta. V zvezek si pod naslov Reiseführer durch Berlin 

zapišite slovarček neznanih besed. Če vseh besed ne najdete v slovarčku zadaj v učbeniku, si 

pomagajte še s spletnim slovarjem PONS. 

V nadaljevanju poslušajte in rešite nalogo 15, str. 50 in si oglejte krajši posnetek o 

znamenitostih mesta. https://www.youtube.com/watch?v=GzwUv1Zdm-0 

https://www.youtube.com/watch?v=GzwUv1Zdm-0


Ker smo pri koncu poglavja, boste v nadaljevanju rešili naloge (lahko zapisujete v Word 

dokument ali v zvezek) in mi na e-naslov vaše rešitve poslali do petka, 8. 5. 2020. 

 

1. Odgovori na vprašanja, vezana na besedilo Reiseführer in video predstavitev.  

 In welchen Jahren hatte Berlin zwei Teile? 

 Was bedeutet die DDR und was war die Hauptstadt? 

 Was bedeutet die BRD und was war die Hauptstadt? 

 Was kann man im DDR-Museum heute sehen? 

 Wohin gehen die Berliner gern schwimmen oder spazieren? 

 Wie kommt man zum Wannsee? 

 Welche Tiere gibt es im Zoo Berlin? 

 Nene mindestens 7 weitere Sehenswürdigkeiten (znamenitosti) Berlins. 

 

2. S pomočjo mestnega načrta v učb. str. 47 (lahko tudi iUčb., kjer sliko povečaš) 

dopolni vprašanji in ustrezno odgovori. 

A) Wie komme ich von dem Brandenburger Tor zum Potsdamer Platz? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

B) Wie komme ich ______________  Alexanderplatz ____________ Oranienplatz? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Predstavljaj si, kako počitnikuješ v nekem mestu, ki si ga sam/-a izbereš, in 

prijatelju ali prijateljici napiši razglednico (die Ansichtskarte). Glej primer str. 50, 

nal. 16.  

 



9. razred: 

 

Nov teden, nove moči, pridobljene med počitniškim oddihom. Upam, da vse to drži za 

vsakega izmed vas. 

V tem tednu malo ponovimo, se tudi v nemščini posvetimo ekološkim debatam in zaključimo 

z odvisniki. 

 

1. Ste prijavljeni v iUčbenik? Poslušajte pogovor na str. 64, naloga 10 in jo tudi rešite. 

Ker Lena dobi obisk, mora sestaviti nakupovalni listek (der Einkaufszettel) in iti po nakupih. 

Poslušajte besedilo naloge 11 vsaj dvakrat in dopolnite manjkajoče besede. Poleg sestavin 

spoznate tudi poimenovanje embalaže (die Verpackung). 

S krajšimi dialogi v nalogi 13, str. 66 ponovimo nekaj izrazov za trgovine in uporabo 3. ter 4. 

sklona. Nalogo naredite ustno. 

Sledi slušna naloga 14. Po slišanem rešite primere 14. b. 

2. Habt ihr zu Hause auch zu viel Verpackung? Wo kauft ihr ein?  

Najprej si preberite besedilo na str. 68, naloga 18. V zvezek izpišite embalažo (die 

Verpackung), ki je bila omenjena v besedilu. Večji naslov smo v preteklem tednu že zapisali: 

Anders einkaufen 

V besedilu najdete naslednje vezniške besede v odvisnih stavkih: weil - ker, denn-kajti, 

deshalb- zato/zaradi tega. 

Kako jih uporabljamo v stavkih? Zapišite v zvezek. Bodite pozorni na mesto glagola in rešite 

nalogo 18. b. 

weil:  Jans Eltern haben wenig Zeit, weil sie viel arbeiten.     

denn:  Jans Eltern haben wenig Zeit, denn sie arbeiten viel.  

deshalb: Jans Eltern arbeiten viel, deshalb haben sie wenig Zeit. 

 

3. Preverite svoje znanje z reševanjem nalog v DZ od strani 52 do 56 – naloge 6, 10, 14, 15, 

16. 

Tukaj zaključimo.  

Želim vam prijetne in zdrave dni. 

 

 

 

 


