
NEMŠČINA-7.RAZRED 

TEMA: TIERE 

 

Pozdravljeni učenci, 

drugi teden učenja na daljavo je za nami. Sedaj stvari že obvladamo. 

V kolikor vam kakšna stvar ne gre, me mirno kontaktirajte po 

elektronski pošti. 

 

Postopoma se bomo naučili opisati živali. 

 

1.) PONOVITEV: za začetek prisluhnite izgovoru besed. 

https://youtu.be/xgdaQGaxKVI 

 

2.) V učbeniku na strani 60 rešite vajo 8. V zvezek zapišite, za 

katero žival gre. 

 

3.) Ponovimo še tožilnik/Akkusativ. 

Naučili smo se že, kako uporabljamo nedoločni člen v 4. sklonu. Če ste 

pozabili, si oglejte spodnjo razpredelnico. Lahko jo še enkrat 

prepišete v zvezek. 

NEDLOČNI ČLEN 

 1. SKLON 4. SKLON 

MOŠKI SPOL ein einen 

ŽENSKI SPOL eine eine 

SREDNJI SPOL ein ein 

MNOŽINA / / 

 

https://youtu.be/xgdaQGaxKVI


V 4. sklonu se nam torej spreminja samo MOŠKI SPOL. Na enak način 

spreminjamo nikalnico KEIN. 

 

 1. SKLON 4. SKLON 

MOŠKI SPOL kein keinen 

ŽENSKI SPOL keine keine 

SREDNJI SPOL kein kein 

MNOŽINA keine keine 

 

Sedaj pa napišimo povedi v zvezek. 

Prepišite vprašanje: 

ÜBUNG 

Hast du Haustiere? (Ali imaš hišnega ljubljenčka?) 

Ja, ich habe… (Glagol haben zahteva 4. sklon, ker se vprašamo KOGA 

ALI KAJ imamo.) 

Možna sta dva odgovora: 

a) Ja, ich habe einen Hund.  

b) Nein, ich habe keine Haustiere. 

Sedaj pa zapišimo povedi: 

PRIMER: 

(ich) Hund 

Ich habe einen Hund. 

Sedaj ste vi na vrsti: 

(Peter) Kaninchen 

(Maria) Pferd 

(Timo) Maus 



(Ana) Papagei 

(Klara) Kanarienvogel 

(Hans) Goldfisch 

(meine Mutter) Katze 

(mein Vater) Hamster 

(meine Eltern) Schildkröte 

(meine Tante) Goldfisch 

Ne pozabite uporabljati ustrezno obliko glagola HABEN. 

HABEN-imeti 

ich habe 

du hast 

er/sie/es hat 

wir haben 

ihr habt 

sie haben 

Sie haben 

 

4.) Ponovimo barve. UL ni potrebno printati, če te možnosti 

nimate. V zvezek lahko napišete samo rešitve. K vsaki živali 

napišite ustrezno številko. Napisati morate tdi določni člen: 

DER/DIE/DAS. 

Izgovor besed vedno lahko preverite na spletnem slovarju 

PONS. 

Izberite 5 živali in za njih napišite kakšne barve so. 

Primer: 

Der Hund ist weiß und schwarz. 

Besedi: dunkel-temen 

  hell-svetel 

Kombiniramo jih z barvami: dunkelblau, hellgrün, … 



 


