
 

NEMŠČINA (8. razred)  

Dragi moj osmošolec, draga moja osmošolka. Pred teboj je tretji teden. DOBRO TI GRE! Ne obupaj, trudi se po 

najboljših močeh in zaupaj v svoje sposobnosti. Skupaj nam bo uspelo! Za vsa vprašanja sem ti na voljo: 

jasnaivanusic1981@gmail.com . ČE SE ŠE NISI, SE NUJNO PRIJAVI V SPLETNO UČILNICO ZA NEMŠČINO. Vabila 

ste prejeli vsi na elektronski naslov. 

Ostani zdrav/zdrava!  

Ta teden se bomo začeli ukvarjati s temo ČASI (sedanjik, enostavni in sestavljeni preteklik). S tem se bomo 
ukvarjali še kar nekaj časa, zato pogumno! Ne pozabi – potreboval boš TABELO nepravilnih glagolov, ki ste 
jo prejeli v šoli. 
Kaj vse bomo ponovili in se naučili?  

 Prepoznati v povedi glagol, samostalnik 
 Tvoriti povedi v sedanjiku in pretekliku (pravilni in nepravilni glagoli) 
 Oblike nepravilnih glagolov (tabela) 
 Tvoriti povedi, če je glagol ločljiv  
 Tvoriti povedi, če je v povedi še modalni glagol 
 Pretvarjati povedi iz sedanjika v preteklik ali obratno  

 
 

DAN:  VSEBINE:  

VSAK DAN SE NAUČI VSAJ 5 OBLIK NEPRAVILNIH GLAGOLOV! Vadi jih tudi pisno!  

TOREK, 31. 3. 2020 Wiederholung – ponavljanje  
Kaj je glagol? Kaj je samostalnik? Kako tvorimo povedi v sedanjiku?  
ZAPIS V ZVEZEK:  
Glagol nam pove, kaj kdo dela ali kaj se z njim dogaja. Glagole spregamo glede na osebo. 
V sedanjiku je glagol v povedi na 2. mestu. Primer:  
Martina trinkt einen Tee jeden Tag.  
Glagol TRINKT pišemo z malo začetnico in ga spregamo glede na osebo Martina. 
Kako že spregamo glagole v sedanjiku? Katere končnice rabimo?  
Spomni se pesmice: -e, -st, -t, -en, -t, -en 
Rešuj naloge na spletu – vadiš samo sedanjik. 6 povedi zapiši tudi v zvezek!  
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/grammatik/verben_prasens.html 
 

SREDA, 1. 4. 2020 Präsens – ponovimo 
Iz danih besed tvori povedi. Piši v zvezek. Rešitve bodo objavljene JUTRI v spletni učilnici  
NEMŠČINA 8.  
1. du / sein / in der 8. Klasse . 
2. Meine Mutter / essen / eine Pizza.  
3. ich / haben / einen großen Bruder.  
4. Matija / fahren / nach Ljubljana.  
5. wir / lernen / Deutsch  ?  
6. ich / anziehen / meine Jacke .  
7. Mojca / sprechen / Spanisch ?  

PETEK, 3. 4. 2020 
V spletno učilnico objavi 5 povedi v sedanjiku. Pazi na ločilo in na obliko glagola.  

Lep vikend ti želim!  
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