NEMŠČINA, torek, 31. 3. 2020, 5. učna ura na daljavo
Pozdravljen/a!
Na začetku današnje ure boš najprej ponovil gospodinjska opravila. Poskusi jih
našteti vsaj pet.
V nadaljevanju boš v interakt, učb. (str. 23/10) opravil slušno razumevanje. Tvoja
naloga bo, da si v zvezek najprej napišeš naslov: »Familie Köster plant die
Hausarbeit. Wer macht was?« (Družina Hoffmann načrtuje gospodinjska dela.
Kaj kdo počne?), nato pa si izpišeš vsa imena družinskih članov (glej učb., str.
23/10) in pod njih navedeš, katera dela v gospodinjstvu opravljajo.
Odgovore mi lahko pošlješ preko kanala, rešitve pa napišem pri naslednji uri.

Ker verjamem, da te dni doma zagotovo kaj pomagaš v gospodinjstvu ali pa moraš
nujno kaj postoriti, je sedaj idealen čas, da se to naučiš tudi v nemščini.
Spoznali bomo ti. »modalne glagole«, ki so ti verjetno znani že iz angleščine.
V zvezek boš napisal naslov »Modalverben« (modalni glagoli).
Današnjo uro boš spoznal dva modalna glagola. Bi ti ju uspelo prepoznati, če si
ponovno pogledaš besedilo na str. 22, nal. 6, v učbeniku.
Najdeš ju tudi na str. 23, v modrem okvirčku zgoraj. No, pa si poglejmo prva dva
modalna glagola.
To sta glagola »können« in »müssen«. Njun pomen najdi zadaj v slovarju.
Vsi modalni glagoli so nepravilni, zato se jih boš naučil na pamet. Zdaj pa si v
zvezek napiši za glagola können (moči, znati) ter müssen (morati), kako se
spregata.
Pravilen zapis boš našel v učb., na str. 38 spodaj, pri nal. 5.
Se ti zdi, da je spreganje modal. gl. v nekaterih osebah popolnoma enako.
Ugotovi, kje, in si to lepo označi v zvezku. Torej, če znaš spregati glagola v 1.
osebi, ga boš tudi v tretji. V množini pa so popolnoma tipične končnice pri
glagolih.

Da boš ta dva glagola še znal izgovoriti, si oglej kratka filmčka na spodnjih
povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=s3ky5c094AA&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=jCFOhNe1cJY
Za konec se pozabavaj še z nalogami v del. zvezku (str. 20/10, 11).
Schöne Grüße,
eure Lehrerin Janja Zelnik

