
8. RAZRED – NEMŠČINA 

 

Guten Morgen, liebe Sorgen, 

tako, naslednjih 14 dni se ne bomo srečevali, zato sem vam pripravila manjši 

»paket« nalog, katere v tem času opravite. Saj veste, moto se glasi: ARBEIT 

MACHT FREI! 

No, pa začnimo! 

 

1. teden (16.03. – 20.03.2020) 

PONEDELJEK 

- v učbeniku na str. 50 preberete »Berufe von A – Z«; 

- v zvezek narišete razpredelnico s tremi stolpci: 

Beruf – männlich  Beruf – weiblich Übersetzung 

der Agrartechniker die Agrartechnikerin kmetijski tehnik 

der Angestellte die Angestellte Zaposleni, uslužbenec 

der Apotheker die Apothekerin farmacevt 
 

- tako nadaljuješ z vsemi napisanimi poklici (pomagaš si s slovarjem v delovnem 

  zvezku na str. 140); 

- nato narišeš še eno razpredelnico, tokrat s 4 stolpci in vse omenjene poklice 

  razvrstiš v 4 skupine. Skupine poimenuješ: das Gewerbe, die Technik, das 

  Büro, bleibt übrig: 

das Gewerbe 
(obrtnik) 

die Technik das Büro bleibt übrig 

der Bäcker  der Architekt der Artist 

  die Angestellte der 
Agrartechniker 

    

 

  



TOREK 

- v učbeniku na str. 51 prebereš »Eine Schnapsidee« (najmanj 3 krat); 

- naslov napišeš v zvezek; 

- izpišeš nove, neznane besede (pomagaš si z delovnim zvezkom str. 141 – 1.9; 

  PREPIŠEŠ VSE BESEDE!!!!); 

- v učbeniku na str. 52 rešiš nalogo 1.10 (povežeš povedi in rešitve zapišeš v svoj 

   zvezek); 

- v učbeniku na str. 52 rešiš nalogo 1.11 (prepišeš vprašanja v zvezek in na njih 

   odgovoriš); 

- v delovnem zvezku na str. 57 rešiš nalogi 10 in 11. 

 

SREDA 

- v učbeniku na str. 52 prebereš besedilo »Der richtige Beruf für Christian:  

  Feinmechaniker« (najmanj 3 krat); 

- naslov napišeš v zvezek; 

- izpišeš nove, neznane besede (pomagaš si z delovnim zvezkom str. 141 – 1.12; 

  PREPIŠEŠ VSE BESEDE!!!!); 

- prepišeš izpiske na str. 53 (na vrhu strani); 

- s pomočjo izpiskov obnoviš zgodbo (tvori povedi, kot smo se naučili); 

- v delovnem zvezku na str. 58 rešiš nalogi 12 in 13. 

 

  



2. teden (23.03. – 27.03.2020) 

PONEDELJEK 

- prebereš in prepišeš elektronsko prosojnico »DIE VIER FÄLLE«; 

- rešiš tudi nalogo, ki se skriva na zadnji šesti prosojnici (tvori povedi kot je to 

  prikazana na prosojnici 4 in 5. Pazi na razliko med živaljo in človekom. Seveda 

  moraš paziti tudi na spol samostalnika); 

- v delovnem zvezku na str. 58 in 59 rešiš nalogi 14 in 15. 

 

TOREK 

- v zvezek napišeš naslov »GENITIV« in iz učbenika na str. 53 prepišeš rumeno 

   razpredelnico (Wessen Werkstatt ist das?); 

- v delovnem zvezku na str. 59 in 60 rešiš nalogi 16 in 17. 

 

SREDA 

- za ponavljanje in utrjevanje rešiš delovni list »GENITIV«; 

- za ponavljanje in utrjevanje rešiš delovni list »Berufe_Perfekt«. 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila sem vam na voljo: 

strelka1974@gmail.com  

 

mailto:strelka1974@gmail.com

