
20. 4. 2020, 9. c 

Navodila za ves pouk se nahajajo v spletni učilnici! 

0. NI3, Mojca Kacjan 

Pozdravljeni dragi »nemci«. 

V prejšnjih urah smo spoznali, kako delujejo nemški nepravilni glagoli, torej ne pozabi: 

 POMOŽNIK (haben ali sein) ………………………….. GE + GLAGOL + EN 

 Če se glagol začne na BE-, VER-, ER- ne dobi predpone GE- 

 Če se glagol začne na AUS, AN, EIN, … je deljiv in dobi predpono GE- na sredini. 

 NE POZABI NA POMOŽNIK, ki je odvisen od vsebine  

  

NASVET:  

 

Večina glagolov tvori preteklik z glagolom haben. 

 

S pomožnim glagolom sein tvorijo preteklik naslednji glagoli: 

 

♣ glagoli premikanja (od točke A do točke B) Ich bin nach Paris gefahren. 
 

kommen, gehen, schwimmen, fliegen, fahren...Er ist zur Arbeit gerannt. 

                  

 

♣ glagoli, ki opisujejo spremembo stanja Er ist aufgewacht.   
 

geschehen / passieren / vorkommen - zgoditi se / aufwachen - zbuditi se / einschlafen - 

zaspati / aufstehen - vstati / fallen - pasti / wachsen - rasti  

                 

                                           Er ist gewachsen. 

 

 

♣ glagol sein (biti)     Er ist zu Hause gewesen. 

♣ glagol werden (postati)    Sie ist Model geworden.  

♣ glagol bleiben (ostati)    Wir sind dort geblieben.  



 

 

S pomočjo aplikacije QUIZLET (glej navodila prejšnje ure) ste, upam da, ponovili prvi dve 

skupini nepravilnih glagolov: 

1. skupina: NOBENE SPREMEMBE (na primer: SEHEN – HAT GESEHEN) 

2. skupina: SPREMEMBA SAMOGLASNIKA (na primer: TRINKEN – HAT GETRUNKEN) 

 

 

Preostaneta nam še zadnji dve skupini.  

 

 

Ponovno pomagam nekoliko jaz. Tabelo dopolnite s prevodi glagolov (pomagajte si s 

spletnim PONS slovarjem), nato pa na podlagi pomena določite, ali ima glagol pomožnik 

HABEN ali SEIN. Seveda pri tem na glas preberite tudi obliko glagola, ki pa sem jo vpisala 

jaz.  

 

Nepravilni nemški glagoli – EI > IE, I (3. skupina) 

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

bleiben geblieben  

reiten geritten  

schneiden geschnitten  

schreiben geschrieben  

*glagol REITEN sem zapisala že pri prejšnji skupini, ker se EI spremeni v I, vseeno sem ga danes tukaj 

zapisala še enkrat.  

Nepravilni nemški glagoli – OSTALO (4. skupina)  

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

aufstehen aufgestanden  

stehen gestanden  

verstehen verstanden  

gehen gegangen  

sein gewesen  

sitzen gesessen  



ziehen gezogen  

**Ne pozabi, da je od vsebine odvisen POMOŽNIK. Kaj se zgodi pri glagolih aufstehen, stehen, verstehen? 

Imajo enak pomožnik, čeprav imajo vsi korenino STEHEN? 

!!Nekaj glagolov, ki sodijo še v zgoraj omenjeno skupino, pa izgledajo 

kot pravilni (imajo končnico T), ampak niso. Nemci jih imenujejo kar 

»Mischverben«. 

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

bringen gebracht  

verbringen verbracht  

denken gedacht  

haben gehabt  

kennen gekannt  

rennen gerannt  

wissen gewusst  

 

 Tabelice izpolnite in jih oddajte v spletno učilnico, na kanal ali na moj mail 

(mojca.2906@yahoo.de) do petka, 24. 4. 2020.  

 Kot vedno bom popravljene naloge oddajala na naš kanal, zato nikakor ne pozabi 

poiskati svoje popravljene naloge. Če ne veste, kaj ste delali narobe, boste naslednjič 

delali enake napake.  

 Nepravilne glagole ponavljajte sproti, namenite jim vsaki dan kakšnih 10 minut. 

Ponavljajte na glas, skupaj s pomožnikom in prevodom.  

 Naloge v aplikaciji QUIZLET bom danes tudi dopolnila in ti bodo z vsemi glagoli na 

voljo za ponavljanje.  

 Po praznikih utrjujemo vse glagole (na takšen in drugačen način ) 

Želim vam lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de


1. SLJ 1, 5, TJA 2, 4, MAT 3,  

 

2. TJA 1, 3, 5, MAT 2, 4 

 

3. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4 

SLOVENŠČINA: 

Navodilo je v spletni učilnici. 

 

MATEMATIKA 

V spletni učilnici te čaka navodilo za utrjevanje in ponavljanje snovi, ki smo jo obravnavali v 9. razredu. 

ANGLEŠČINA  

Pozdravljeni dragi 9-šolci.  

Bližamo se koncu meseca aprila, žal še vedno vsak na svoji strani strmimo v računalniški 

zaslon. Morda za začetek nekaj pozitivnega: LEP JE DAN. Oglej si, poslušaj in seveda zapleši.  

 

Tako, sedaj pa veselo na delo.  

Danes potrebuješ delovni zvezek, pisalo, za dodatne zapiske pa lahko tudi zvezek.  

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?  

- Would you take the dog out? 

- Will you open the door? 

- Can you clean your room? 

- Could I have some juice?  

Vse izražajo PROŠNJO – REQUEST in sicer z besedicami WOULD, WILL, CAN in COULD.  

Vse to so modalni glagoli, ki jih vi že poznate. Odprite delovni zvezek na strani 132 in z 

omenjenimi rešite nalogo 6.  

 

Z modalnimi glagoli SHALL, CAN in COULD lahko poleg tega PONUDIMO POMOČ – 

OFFERING TO HELP.  

- Shall I take your bag? 

- Can I help you? 

- I could take you to school.  

 

Z omenjenimi modalnimi glagoli reši nalogo 7 v delovnem zvezku na strani 133.  

https://www.youtube.com/watch?v=bwkZQ2rg0IA


Toda vi poznate besedi CAN in CAN'T najbolj po izražanju  

a) MOŽNOSTI/NEMOŽNOSTI – POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY  

- I can see you in the dark.  

- I can't travel without a passport.  

 

b) ZMOŽNOSTI/NEZMOŽNOSTI – ABILITY/NO ABILITY  

- I can speak Spanish. 

- I can't ski.  

Omenjena modalna glagola ponovite tako, da rešite naloge 8a, 8b in 9 v delovnem zvezku 

na strani 133 in 134.  

 

!! Na koncu si ne pozabi nalog s pomočjo rešitev tudi pregledati. Rešitve najdeš v eni izmed 

prejšnjih objav.  

 

*Na naslednji strani sledi možen zapis v zvezek, lahko pa si izdelaš tudi svojega). Med enim 

in drugim modalnim glagolom pusti nekaj prostora, saj bomo zapis še dopolnjevali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZAPIS V ZVEZEK 

MODAL VERBS – MODALNI GLAGOLI  

 

WOULD 

- prošnja/request: Would you take the dog out? 

 

 

WILL 

- prošnja/request: Will you open the door? 

 

 

SHALL 

- ponudimo pomoč/offering to help: Shall I take your bag? 

 

 

CAN 

- prošnja/request: Can you clean your room? 

- ponudimo pomoč/offering to help: Can I help you? 

- možnost/ possibility: I can see you in the dark.  

- nemožnost/impossibility: I can't travel without a passport.  

- zmožnost/ ability: I can speak Spanish. 

- nezmožnost/ no ability: I can't ski.  

 

COULD 

- prošnja/request: Could I have some juice?  

- ponudimo pomoč/offering to help: I could take you to school.  

 

  



4. GUM, Mija Novak 

SIMFONIČNI JAZZ IN GEORGE GERSHWIN Učb. Str. 51 RAPSODIJA V MODREM(RAPSODY IN BLUE)- skladba za klavir in 

orkester AMERIKANEC V PARIZU – skladba za orkester Opera PORGY IN BESS Mojster oblikovanja jazzovske glasbe z 

oblikami klasične glasbe – SIMFONIČNI JAZZ 

Poslušaj skladbo! Rapsodija v modrem https://www.youtube.com/watch?v=ie-TS-BitnQ   

Odgovori na vprašanje in ga pošlji v spletno učilnico! V čem se kaže skladateljeva pomembnost? 

 

5. FIZ, Jerica Rajšek 

MEŠANA VEZAVA  PORABNIKOV  IN VIROV 

Cilji današnjega dne:  

 določiš tok skozi mešane vezane porabnike,  

 določiš napetost skozi mešane vezane porabnike, 

 ugotoviš, kaj je z vezavo virov napetosti 
 

1. ZAPIŠI SNOV V ZVEZEK 

2. IZVEDI NALOGO V PROGRAMU PHNET 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN REŠITEV TABELE V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI 

POD ZAPISKE. 

 

PONOVITEV 

 

1. Kaj se zgodi z ostalimi porabniki, če en porabnik pri vzporedno vezanem električnem krogu pregori, 

ali ga odstranimo? 

2. V električni krog z virom 9V lahko vežemo poljubno število žarnic in bodo vseeno svetile. 

3. Pri vzporedni vezavi porabnikov se električni tok razdeli na tok skozi posamezne žarnice. 

 

ZAPOREDNA, VZPOREDNA VEZAVA VIROV NAPETOSTI 

 

 

 

ZAPOREDNA VEZAVA virov 

 

 Skupna napetost baterije je vsota napetosti posameznih členov. 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ie-TS-BitnQ


 

 

 

VZPOREDNA VEZAVA virov 

Vzporedna vezava členov omogoča povečanje toka celotne 

baterije. Tok celote je vsota tokov posameznih členov. 

 

 

 

 

Izvedi meritve, da preveriš zgornje trditve. 

Sestavi 

vezja po 

shemah in meri napetosti in tokove za žarnicah. S tem boš preveril svoje znanje, kaj se dogaja s tokom in 

napetostjo pri različnih vezavah. 

 

 
 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA v spletno učilnico pod zapiske. 

 

Dober tok ti želim.  

 

MERITVE PHNET Napetost na bateriji naj bo 9V 



6. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

 
 



 


