NEMŠČINA
Sreda, 1. 4. 2020, 4. učna ura na daljavo

Četrtek, 2. 4. 2020, 5. učna ura na daljavo
Pozdravljen/a!
Prejšnjo uro si si moral v interakt. učb. (str. 54/11) pogledati kratek filmček in
nato rešiti nalogo. Glede na to, da si si moral izpisati nove besede, boš sedaj
nekaj teh besed ponovil v inter. učb., na str. 55/12.
Nekaj besed je novih zate, zato boš dodatne nove besede prepisal skupaj s členi
v zvezek ter zapisal njihov pomen.
V nadaljevanju boš naredil nalogi v inter. učb. na str. 55/13, 14.
Nalogo 13 najprej poslušaj in dopolni z ustreznimi besedami, 14. nalogo pa dobro
preglej in natančno vse preberi (klikni še na smileys).

V zvezek napiši naslov: »Wie findest du …?« (Kakšen se ti zdi ….?)
Nato izpiši pozitivne in negativne pridevnike (tudi v učb., str. 55/14) in jih
prevedi.
Podobno kot pri 13. nalogi naredi opis za sebe (Kateri predmet ti v šoli ni všeč in
zakaj ne? Kateri je tvoj najljubši predmet in kakšen se ti zdi?)
V povedih uporabi najmanj enkrat glagol »finden« (zdeti se).
Sedaj pa poskusi še ustno tvoriti sledeča vprašanja, povedi v nemščini:
-Kateri je tvoj najljubši predmet v šoli?
-Ti je nemščina všeč?
-Kakšna se ti zdi kemija?
-Računalništvo je težko, ampak zabavno
-Zgodovina se mi zdi zelo dolgočasna.
Kdor želi, mi povedi v nemščini lahko napiše v kanal.

V nadaljevanju se bomo naučili, kako se pove, da je npr. Tinin najljubši predmet
nemščina. Obstajata dva načina, ki si ju boš prepisal v zvezek.
V inter. učb., na str. 56 spodaj, klikni na oblaček (SO SAGT MAN'S/tako se
reče) in poslušaj vse 4 povedi, ki si jih boš izpisal v zvezek.
Nato boš na enak način napisal za svojega najboljšega prijatelja, kateri je njegov
najljubši predmet.

V učb., na str. 56, nal. 17. a, boš poskusil sam ugotoviti, kako se imenujejo
učitelji za različne predmete. V zvezek napiši naslov »Lehrerinnen und Lehrer«
ter preriši in izpolni spodnjo razpredelnico. (Če boš delal nalogo v inter. učb., ti
bo program sam javil, če si napisal pravo ustrezno besedo).
der Herr (gospod)
Herr Stein, Deutschlehrer

die Frau (gospa)
Frau Stegemann, Mathematiklehrerin

Za konec reši še nalogi v inter. učb. na str. 56. Najdeš ju spodaj pod zvezdicama.
Viel Spaß wünsche ich euch,
eure Deutschlehrerin Janja Zelnik

