
 
Napotki za učenje na daljavo 
 
Predmet: iNI1 
Razred: 7. 
 
V zvezke si prepišite (kdor je še ni) oziroma dopolnite razpredelnico:  
 

 Moški spol/DER/EIN Ženski spol/ DIE/EINE Srednji spol/DAS/EIN 

1. sklon/ Nominativ/Imenovalnik 
Kdo ali kaj?  

DER/ EIN/ KEIN 
MARKER 

DIE/EINE/KEINE 
TASCHE 

DAS/EIN/KEIN  AUTO 

4 sklon / Akkusativ / Tožilnik / 
Koga ali kaj  

DEN/EINEN/ KEINEN 
MARKER 

DIE/EINE/KEINE 
TASCHE 

DAS/EIN/KEIN AUTO 

 
Razlaga razpredelnice:  
 
Četrti sklon, prav tako kot v slovenščini tudi pri nemščini uporabljamo, ko se vprašamo koga ali kaj?. Pri nemščini je to med drugimi ob 
glagolih najdti – finden, potrebovati – brauchen, imeti – haben, iskati – suchen. Če želimo povedati, da nečesa nimamo, uporabimo 
besedo kein. Primer: Ich habe einen Malkasten und ein Buch aber ich habe keine Schere.   
 
1.) Učbenik 60/8: poslušajte nalogo in dopolnite pogovor. Dostop do e-učbenika in e-delovnega zvezka je na strani www.irokusplus.si, 
kamor se prijavite s svojo aktivacijsko kodo (napisana je na prvi strani delovnega zvezka)  
 
2.) Učbenik 61/9: Preberite besedilo, označite nepoznane besede in jih s pomočjo slovarja Pons www.pons.si  prevedite in zapišite v 
zvezek. Nato označite množino (Plural) besed v besedilu.  
 
3.) V zvezek si napišite naslov Die Farben (barve) ter s pomočjo učbenika (62/11) napišite barve.  
 
4.) V zvezek si napišite naslov Wie ist das? Kakšno je to? Zapišite si pridevnike: groß – velik , klein – majhen, lang – dolg, kurz – 
kratek, neu – nov, alt – star, weich – mehek, voll – poln  
 
5.) Rešite naloge v delovnem zvezku str. 50,51/ 5 -7 

6.) Napišite odgovor na vprašanje Was hast du und was hast du nicht in der Schultasche (Kaj imaš v šolski torbi in česa nimaš?) ter mi ga 

pošljite na julija.kadunc(at)oslag.si  

 
*Dodatna vaja za utrjevanje: Izdelajte kartice iz papirja, na eno stran napišite besedo v nemščini s členom, na drugo v slovenščini (npr. Der 

Kugelschreiber – kemični svinčnik). Nato naj vas kdo od domačih besede sprašuje. Lahko si izdelate tudi spomin in se ga igrate doma. 

S čim si lahko pomagate, če besed ali slovnice ne razumete? 

- Slovar Pons, google prevajalnik 

- Slovar v učbeniku: 76 - 77 

- Strnjena slovnica v učbeniku na straneh: 76 - 77 

http://www.irokusplus.si/
http://www.pons.si/
mailto:julija.kadunc@oslag.si

