7. RAZRED (MŠ, VG, Z), NEMŠČINA IP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 19. 10. 2020 – 23. 10. 2020
Pozdravljeni učenci in učenke 7. razreda. Kot ste že vajeni, učitelji nemščine
objavljamo po tej poti NAVODILA ZA DELO.
Veseli bi bili, če nam pošljete kakšno povratno informacijo o delu doma. Če imate
kakšno težavo, dilemo ali podobno, nas kontaktirajte na naše elektronske naslove ali
v spletni učilnici pod imenom: Igor Rajner
igor.rajner@os-sticna.si
mateja.filipic@os-sticna.si
iris.kukanja@gmail.com
Vsak dan oziroma en dan pred našo uro po urniku pa bomo v MAPO, ustvarjeno za
tisti teden dodajali vaje in druge zanimivosti.
V tem tednu bomo s 7. razredom delali s pomočjo našega učnega lista.
Ker poteka pouk v 7. razredih na treh lokacijah, sta spodaj navedeni 1. ali 2. ura v
tednu.

1. URA V TEDNU:
7. RAZRED: odprite učni list št 1. List lahko natisnete in ga rešite ter prilepite v
šolski zvezek. V kolikor nimate tiskalnika, prepišite z lista naslov in povedi
napišite v šolski zvezek. Rešitve najdete spodaj tem listu.
Nato odprite učni list št. 2. List lahko natisnete in ga rešite ter prilepite v šolski
zvezek. V kolikor nimate tiskalnika, prepišite z lista naslov in povedi napišite v
šolski zvezek. Pri prvi nalogi samo povežite družinske člane med seboj! Za to
nalogo rešitve niso potrebne, kajne?
Pri 2. nalogi dopolnite povedi! Rešitve
najdete spodaj. Pri 3. nalogi dopolnite povedi zase. Rešitve bodo seveda
različne
.
Prosim, da prvo rešite sami in šele nato pogledate rešitve. Bodite dosledni!

Tudi tokrat si pomagaj z online slovarjem: https://de.pons.com/

Vsem skupaj želimo uspešen teden!

Viel Spaß beim Lernen!

Rešitve, 7. razred – uč. list 1 (1. ura v tednu)
Nummer 1 ist mein Großvater.
Nummer 2 ist meine Großmutter.
Nummer 3 ist meine Mutter.
Nummer 4 ist mein Vater.
Nummer 5 ist mein Onkel.
Nummer 6 ist mein Bruder.
Nummer 8 ist meine Schwester.

Rešitve, 7. razred – uč. list 2 (1. ura v tednu)
2. Ergänze! Dopolni!
Der Opa heißt Johann. Die Schwester heißt Lisa.
Der Bruder heißt Markus. Die Tochter heißt Lisa.
Der Papa heißt Karl. Die Mutter heißt Emma.
Das Baby heißt Otto. Die Katze heißt Mieze.
Der Hund heißt Bello.

