
NEMŠČINA-8.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-8.r in 

lahko vse priprave, gradiva, naloge vidite v programu.  

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

KODO ZA VPIS: rs62mtj 

 

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: 

1.) V učbeniku si na strani 82 oglejte nalogo 9. Navedene imate 

bolezni. V učbeniku povežite sliko z boleznijo. 

2.) Bolezni in pravila prepišite v zvezek: 

KRANKHEITEN/BOLEZNI 

 

krank-bolan 

gesund-zdrav 

 

a) 

Schmerzen-bolečine 



Kopfschmerzen-glavobol 

Halsschmerzen-boleče grlo 

Bauchschmerzen-bolečine v trebuhu 

Zahnschmerzen-zobobol 

Ruckenschmerzen-bolečine v križu/hrbtu 

Ohrenschmerzen-bolečine v ušesu 

 

Kot vidite gre za SESTAVLJANKE: del telesa + Schmerzen. 

Vendar to ni možno z vsakim delom telesa! 

Uporabljamo glagol: HABEN (imeti). 

Primer: Ich habe Kopfschmerzen. (Jaz imam glavobol.) 

 

b) 

Husten-kašelj 

Fieber-vročina 

Grippe-gripa 

Schnupfen-smrkanje 

 

Uporabimo glagol: HABEN. 

Primer: Ich habe Husten. 

 

c) Ich bin erkältet. (Jaz sem prehlajen.) 

 

d) Pri nekaterih delih telesa imamo tako DVE MOŽNOSTI: 

 

HABEN/WEH TUN 

der Kopf 

Ich habe Kopfschmerzen. Mir tut der Kopf weh. 

der Hals 

Ich habe Halsschmerzen. Mir tut der Hals weh. 

der Bauch 

Ich habe Bauchschmerzen. Mir tut der Bauch weh. 

der Zahn 



Ich habe Zahnschmerzen. Mir tut der Zahn weh. 

der Rücken 

Ich habe Rückenschmerzen. Mir tut der Rücken weh. 

die Ohren 

Ich habe Ohrenschmerzen. Mir tun die Ohren weh 

 

OPOZORILO: 

Ne pozabite, da ima glagol TUN WEH dve obliki: 

EDNINA: tut weh (če je del telesa v ednini) 

MNOŽINA: tun weh (če je del telesa v množini) 

 

3.) V učbeniku si na strani 83 oglejte zdravila. Povežite. Besede 

prepišite v zvezek: MEDIKAMENTE/ZDRAVILA 

Halstabletten-pastile za grlo 

Hustensaft-sirup proti kašlju 

Nasentropfen-kapljice za nos 

Schmerztabletten-tablete proti bolečini 

Kamillentee-kamilični čaj 

V zvezek zapišite RABO: 

UPORABIMO VELELNIK. 

Nimm Halstabletten!  Trink Kamillentee!  

VELELNIK: 

Nimm                    Nehmt                  Nehmen Sie 

Trink                    Trinkt                   Trinken Sie 

 

4.) Prilagam vam UL za vajo. Rešite jih. 

Razlaga: Was ist los? (Kaj je narobe?) 

Du solltest… (Ti naj bi…) 

Pri UL2 zapišite pri 2.nalogi velelnik: Iss Hühnersuppe! 



UL1 

 
 



UL2 

 
 



UL3 

 


