
NEMŠČINA-7.RAZRED 

6. TEDEN 

 

Pozdravljeni učenci! 

 

Ker se šolanje na daljavo podaljšuje, prehajamo na nov sistem oz. 

program: Microsoft Teams.  

Tisti, ki ste se že vpisali, ste bili že dodani skupini NEMŠČINA-7.r in 

lahko vse priprave, gradiva, naloge vidite v programu.  

Tisti, ki se še niste uspeli vpisati, pa vam pošiljam  

KODO ZA VPIS: 5j1lns6 

 

Gradiva ne bomo več objavljali po dnevih, prav tako se z današnjim 

dnem končuje objavljanje na šolski spletni strani.  

Spodnje gradivo je pripravljeno za cel teden. Razporedite si ga lahko 

sami in si s tem olajšate delo in organizacijo. 

 

Navodila: 

Začeli bomo z novo lekcijo: Die Nachbarn von Familie Weigel (Modul 

2/Lekcija 4) 

 

1.) Učbenik, str. 66 

Preberite si besedilo. 

Prilagam vam slovarček, ki ga prepišete v zvezek.  

Naslov je: LÄNDER-države. 

 

 



Slovarček: 

 

der Nachbar-sosed 

die Nachbarin-soseda 

kommen-priti/prihajati 

zwar-sicer 

arbeiten-delati 

schon-že 

sprechen-govoriti 

perfekt-perfektno 

machen-delati 

verkaufen-prodajati 

spanisch-španski 

die Spezialität-specialiteta 

das Restaurant-restavracija 

das Zentrum-center 

das Leben-življenje 

gefallen-ugajati 

recht-res 

lieber-raje 

leben-živeti 

 

Besedilo govori o sosedu družine Weigel. Ime mu je Rafael 

Martinez, prihaja iz Španije, ima dva otroka in restavracijo. 

Živi v Nemčiji in tu mu je všeč. Njegova žena pa bi raje 

živela v Španiji. 

 

2.) Rešite vajo 1.a Označite trditve, ki držijo. 

3.) Rešite vajo 1.b Dopolnite besedilo z besedami in ga prepišite 

v zvezek. 

4.) Rešite vajo 1.d. (Poskusite odgovoriti v povedih. Če ne bo šlo, 

napišite kratke odgovore. Rešitve vam pošljem kasneje.) 

 



5.) V zvezek si zapišite glagol: KOMMEN 

Prepišite oblike: 

EDNINA      MNOŽINA 

1.) ich komme    1.) wir kommen 

2.) du kommst    2.) ihr kommt 

3.) er/sie/es kommt   3.) sie/Sie kommen 

kommen AUS 

Glagol kommen zahteva ob sebi predlog AUS. 

Primer: 

Ich komme aus Slowenien. 

Petra kommt aus Deutschland. 

Wir kommen aus Japan. 

 

6.) Prepišite si tabelo. 

 

LAND-država SPRACHE-jezik 

Slowenien Slowenisch 

Spanien Spanisch 

England Englisch 

Polen Polnisch 

Italien Italienisch 

Portugal Portugiesisch 

Kroatien Kroatisch 

Albanien Albanisch 

Serbien erbisch 

Mazedonien Mazedonisch 

Bosnien Bosnisch 

Frankreich Französisch 

die Türkei Türkisch 



die Schweiz Italienisch, 

Französisch, Deutsch 

Östrerreich Deutsch 

Japan Japanisch 

China Chinesisch 

 

V zvezek zapišite PRAVILO: 

Woher kommt er/sie? Er/sie kommt aus Italien. 

 

Pri večini držav člena ni.  

IZJEMA pa sta državi Švica in Turčija, ki sta ženskega spola. 

 

Woher kommt er/sie? Er/sie kommt aus der Schweiz/Türkei. 

 

7.) Rešite vajo 3 (učbenik, str.68). 


