
8. RAZRED 

Pozdravljeni, 

pred nami je tretji teden dela na daljavo. Ta teden se bomo učili o počutju, čustvih in lastnostih 

človeka. Vse tri stvari so med seboj povezane in opisujejo človeka. 

Upam, da ne bo pretežko. Veliko uspeha. 

Lep pozdrav, Barbara 

Najprej se bomo naučili, kako odgovoriti, če te nekdo vpraša po počutju. V šolski zvezek si napišite 

naslov: das Befinden (počutje). Nadaljnje besedilo prepišite v šolski zvezek. 

Po počutju lahko sprašujemo na naslednje načine: 

- Wie geht es dir? (krajše: Wie geht's?) 

- Wie fühlst du dich? (Kako se počutiš?) 

V teh dveh primerih lahko odgovorimo na različne načine (glej učbenik str. 88 primer A pri 

vaji 1.1. in zraven k tema vprašanjema prepiši odgovore in jih prevedi) 

Če pa sprašujemo na način spodaj, pa lahko odgovorimo, kot so primeri v učbeniku na str. 88, 

primer B, nal.1.1. 

- Was ist los mit dir? Gehts dir nicht gut? (Kaj je narobe s tabo? Si v redu?) 

Naučite se odgovarjati na vsa tri vprašanja. 

GEFÜHLE (ČUSTVA) 

Najprej razmislite, katera čustva poznate (npr. veselje, žalost,…) Nato si jih nekam zapišite, 

najbolje v slovenščini. Nato v šolski zvezek napišite naslov »Gefühle« in napišite tabelo čustev, na 

eni strani »positive Gefühle«, na drugi strani »negative Gefühle«. Nato vstavite v tabelo čustva, 

tako, da prevedete že prej našteta čustva v nemščino. Lahko si pomagate z učbenikom na str. 88. 

Vsak naj napiše vsaj 10 pozitivnih in 10 negativnih čustev.  

Nato v šolski zvezek rešite vajo 1.3. iz učbenika. Ravno tako v učbeniku na str. 89 rešite v šolski 

zvezek nalogo 1.4. Pri čustvih se lahko izražamo v obliki samostalnikov, največkrat pa lahko 

uporabljamo glagole, npr. die Liebe (ljubezen) - lieben (ljubiti), sich freuen (veseliti se) – die 

Freude (veselje). 

Pri nalogi 1.4. v učbeniku na str. 89 poiščite oz. iz danih desetih primerov izpišite v zvezek, kateri 

samostalnik in kateri glagol spadata skupaj, npr. Liebe (ljubezen) - lieben (ljubiti). 

 

 


