
Zaposlitev za predmet NEMŠČINA 8. RAZRED (NI2) 

2 šolski uri/tedensko 

Pozdravljeni, dragi moji! 

Upam, da s preverjanjem znanja niste imeli preveč težav. Rešitve najdete ponovno v spletni učilnici 

pod naslednjo ikono (REŠITVE). Napake popravite/pravilne rešitve dopišite . Tako boste vedeli, kaj se 

še morate dodatno naučiti. 

Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednjo nalogo: 

Spoznali smo že dele telesa ter pridevnike, ki opisujejo telesne in značajske lastnosti. V tem tednu se 

bomo lotili POČUTJA. Znali boste osebo vprašati po počutju in na vprašanja odgovoriti na več 

načinov. Poglej si razlago spodaj, prepiši novo snov in večkrat preberi napisane povedi ter poskusi 

rešiti spodnje naloge (vse rešitve najdete v razlagi). 

 

Wie fühlst du dich? KAKO SE POČUTIŠ? 

 

1. Wie geht´s[gets (ozek e)] (dir)?     Kako si?/Kako ti gre? 

2. Wie fühlst [fulst] du dich? Kako se počutiš? 

3. Was fehlt [felt (ozek e)] dir?   Kaj ti manjka? 

4. Was ist los (mit dir)? Kaj se dogaja (s tabo)? 

5. Was tut dir weh [ve (dolgi ozek e)]? Kaj te boli? 

6. Hast du Schmerzen [šmercen]? Imaš bolečine? 

…so vprašanja s katerimi osebo vprašamo po njenem POČUTJU. 

 

Možni odgovori: 

(Ne)počutim se dobro.  Ich fühle mich (nicht) gut. 

Slabo mi je.           Mir ist schlecht. 

Bolan sem.             Ich bin krank. 

 

Če me kaj boli povem na dva načina: 

 Ich habe : Fieber [fiber] VROČINA, Grippe, Schnupfen [šnupfen] PREHLAD, Husten 

KAŠELJ,  Kopfschmerzen GLAVOBOL, Zahnschmerzen ZOBOBOL, Bauchschmerzen 

BOLEČINE V TREBUHU, Halsschmerzen GRLO BOLI 

Ohrenschmerzen UHO BOLI (die Schmerzen [šmercen] – bolečine) 



 

 Mein Kopf/Zahn/Bauch/Bein/Finger…tut weh. Glava/zob/..me boli. 

Meine Nase/Hand … tut weh. Nos/roka..me boli. 

Meine Beine/Ohren/Arme…tun weh. Noge/ušesa/roke… me bolijo. 

*Osebni zaimek MEIN/E uporabimo glede na spol dela telesa. (MEIN za der, das; 

MEINE za die in množino) 

 

gesund [gezund] ZDRAV – krank BOLAN 

Ich bin gesund. Bist du krank? 

 

Razumljivo? Da vidimo… 

Ergänze! Dopolni kratek dialog. 
A 
 

 Ich ___________ mich heute nicht so gut.  

o Was ist _________ mit dir?  

 Mein Bauch __________ weh. 

o Ach, du hast _______________? 

B 

 Wie geht´s _______ heute Anja? 

o Ich fühle __________ schlecht. 

 __________ fehlt dir? 

o Ich ___________ Halsschmerzen. 

 

 

Übersetze. Prevedi. 

 

Je tvoja sestra bolna? 

Ja, ima gripo. 

Imam bolečine v ušesih. 

Bolijo me zobje. 

 



Je šlo? Upam. Naslednji teden se javim z rešitvami! 

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na  etika.zalec@gmail.com.   

Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste… 

 

Bodite zdravi in ostanite nasmejani! 

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja 
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