8. (MŠ, VG, Z, K) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 23. 11. 2020 – 27. 11. 2020
Pozdravljeni učenci in učenke 8. razreda. Kot ste že vajeni, učitelji nemščine objavljamo
po tej poti NAVODILA ZA DELO.
Za prvo uro po urniku bo delo za vas učence zmeraj objavljeno v spletnih
učilnicah. Delate samostojno. Tudi navodila za drugo uro so objavljena vnaprej v
tem dokumentu.
Druga ura po urniku bo vedno potekala v živo (MC Teams) in bo označena tako
v vašem urniku v Lopolisu kot tudi v koledarčku v MC Teamsu.
Če imate kakšno težavo, dilemo ali podobno, nas kontaktirajte na naše elektronske
naslove, v Teamsu ali v spletni učilnici pod imenom: Igor Rajner
igor.rajner@os-sticna.si
mateja.filipic@os-sticna.si
Vsak dan oziroma en dan pred našo uro po urniku bomo v MAPO, ustvarjeno za tisti
teden dodajali vaje in druge zanimivosti.
Ker pouk poteka na različnih lokacijah, sta tukaj navedeni 1. in 2. ura po urniku.
Druga ura vedno poteka po urniku in v živo.
1. URA V TEDNU
Ste prepisale zapiske s prejšnje ure (ločljivi in nepravilni glagoli) v vaše zvezke? Če jih
še niste, potem storite to zdaj.

Potem, ko imate snov prepisano v zvezku, se posvetimo utrjevanju snovi prejšnje ure.
Odprite vaše delovne zvezke na strani 10. Rešile boste nalogo 7. Najprej morate
sestaviti ustrezno vprašanje, nato pa nanj odgovoriti na dva možna načina; pri
prvem načinu stavek pričnete z navedbo ure (npr. Um zehn nach sieben steht…), pri
drugem načinu pa najprej navedete osebo (npr. Sie steht…) in nato ustrezno zaključite
stavek. Oglejte si že narejen primer in preostale primere rešite na isti način. Pazite tudi
na to, da čas zapišete z besedo (torej, zehn nach sieben in NE 7 Uhr 10)! Rešitve vas
čakajo na koncu tega dokumenta
Bodite dosledne tako pri reševanju kot pregledovanju nalog.
2. URA V TEDNU
Pri drugi uri bomo utrjevali zgoraj naučene slovnične strukture, poudarek bo predvsem
na slovnično pravilni komunikaciji. Kdaj bo potekala ura v živo je označeno v Teamsu
in Lopolisu.

Če v nalogah določenih besed NE razumete, njihove prevode poiščite v slovarju.
Priporočamo ONLINE slovarček: PONS SLOVAR
Viel Spaß beim Lernen! 😊

LÖSUNGEN
Delovni zvezek, stran 10, naloga 7


Wann frühstuckt Monika?
Um 20 nach 7 frühstückt sie.
Sie frühstückt um 20 nach 7.



Wann fängt Schule an?
Um 5 nach 8 fängt Schule an.
Schule fängt um 5 nach 8 an.



Wann ruft sie Judith an?
Um 10 nach 6 ruft sie Judith an.
Sie ruft Judith um 10 nach 6 an.



Wann sieht sie fern?
Von Viertel nach 6 bis 7 sieht sie fern.
Sie sieht von Viertel nach 6 bis 7 fern.

