
NEMŠČINA-7.RAZRED 

TEMA: BESCHREIBUNG/OPIS ŽIVALI 

 

Pozdravljeni učenci, 

uspelo se nam je prebiti čez besedišče in slovnične zadeve. Danes 

lahko začnemo z opisovanjem živali. 

 

1.) Opis lahko naredite v zvezek ali pa na list papirja. Napišite 

naslov: Mein Hund/Meine Katze/… 

Izbrali si boste žival in jo narisali/nalepili sliko. Lahko 

opisujete hišnega ljubljenčka, ki ga imate doma ali pa si žival 

preprosto izmislite.  

Nič hudega, če niste dobri v risanju, slike ne bo nihče 

ocenjeval          . 

 

Svetujem vam, da izberete hišnega ljubljenčka, ker ga boste 

lažje opisali, saj boste uporabljali ime. 

 

2.) Sedaj pa sledite naslednjim KORAKOM: 

Napisali bomo osem povedi. 

 

1.KORAK 

Žival predstavimo: Das ist mein/e Hund/Pferd/Hamster/Fisch. 

Bodite pozorni na zaimek mein/meine. Se še spomnite: za moški 

in srednji spol samostalnika uporabimo mein, za ženski spol 

uporabimo meine. 

 

2.KORAK 

Izberete ime: Mein Hund heißt Rex. Uporabimo glagol heißen-

imenovati se. 

 



3.KORAK 

Napišete starost: Rex ist drei Jahre alt. Uporabite ime, da se 

ne boste motili v zaimkih: er/sie/es.  

 

4.KORAK 

Kakšne barve je vaš ljubljenček? Izberite barve. 

Mein Hund ist braun, schwarz und weiß. 

 

5.KORAK 

Kakšen pa je karakterno? Uporabite dva ali tri pridevnike, ki 

smo jih napisali prejšnje ure.  

Rex ist freundlich und lieb. 

 

6.KORAK 

Kako pa izgleda? Uporabite pridevnike, ki opisujejo zunanjost. 

Rex ist groß und stark. 

 

7.KORAK 

Kaj zna vaš ljubljenček? Uporabimo glagol können. Preglejte 

obravnavano besedišče in izberite dejanje (eno ali več), ki 

ustreza vaši živali. 

Rex kann bellen und schnell laufen. 

 

8.KORAK 

Kaj vaš ljubljenček je in pije ? Uporabimo glagol mögen/essen in 

glagol trinken. 

Mein Hund mag Fleisch and trinkt Wasser. 

ALI 

Mein Hund isst Fleisch und trinkt Wasser. 

 

DODATNO: Tisti, ki želite opis obogatiti lahko dodate, kje živi, 

katere dele telesa ima. 

 



PRIMER: 

Mein Hund wohnt/lebt in der Hundehütte. (wohnt-stanuje; lebt-

živi) 

Poiskati boste morali ustrezno besedišče: Käfig, Meer, Wasser, 

Aquarium, … 

 

PRIMER: 

Er hat einen Schwanz, vier Pfoten, einen Kopf und eine 

Schnauze. 

Pri naštevanju delov telesa pazite na 4. sklon (tožilnik) in 

pravilno rabo člena. 

 

DELI TELESA (za pomoč): 

 

die Beine-noge 

der Schwanz-rep 

die Schnauze-smrček 

die Flossen-plavuti 

der Schnabel-kljun 

die Hufe-kopita 

die Pfoten-tačke 

die Zähne-zobje 

die Ohren-ušesa 

die Flügel-krila 

der Kopf-glava 

die Krallen-kremplji 

 

PROSIM, DA MI OPISE POŠLJETE (besedilo, slika ni 

obvezna) PO ELEKTRONSKI POŠTI 

(nevenka.sustersic@gmail.com) DO PETKA 17.4.2020. 

 

 


