
9.c, 22. 4. 2020 

 

1. – 5. ura:  NARAVOSLOVNI DAN: EKOLOGIJA 

6., 7., OGL, Andreja Špajzer 

OBDELAVA GRADIV LES – obisk Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri na daljavo 

 

Na priloženi povezavi si poglej, katere stroje, orodja in izdelke so postavi na ogled v TMS  

https://www.tms.si/digitalne-zbirke/obdelava-lesa/ 

 

Ob ogledu si na list zapiši imena vseh ogledanih fotografij in zbirk. 

 

6., 7. POK, Nevenka Jerin 

7. 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. 
 

https://www.tms.si/digitalne-zbirke/obdelava-lesa/


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

