9. (MŠ, VG, Z, K) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 23. 11. 2020 – 27. 11. 2020
Pozdravljeni učenci in učenke 9. 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.

1. URA V TEDNU
Danes začnemo z delom v naših učbenikih, na strani 22, 9. naloga: Erkundigung auf
der Straße (Poizvedba na cesti). Preberite kratko besedilo v oblakih. Ker ni novih
besed, zagotovo vse razumete, kajne? 😊 Kar pa verjetno opazite, je to, da če
sprašujemo, kako pridemo do nekega objekta, uporabimo predlog ZU in dodamo
pravilni sklon (3. sklon): npr.:
Wie komme ich ZU DER Kirche? = Wie komme ich ZUR Kirche?
Wie komme ich ZU DEM Museum? = Wie komme ich ZUM Museum?
Pa smo bili ponovno ekonomični v jeziku 😉.
Sedaj pa naredimo nekaj nalog v delovnem zvezku. Odprite stran 14, 9. naloga.
Napišite besede v ustrezen stolpec! Rešitve najdete na koncu tega dokumenta.
Nadaljujte z 10. nalogo na isti strani. Razmislite ali poglejte v slovarju, kakšnega spola
je samostalnik, nato vozniku taksija dajte ustrezen ukaz! Rešitve najdete na koncu
tega dokumenta.

Vaše samostojno delo sedaj zaključite z 11. nalogo na isti strani. Izrazite se, h komu
bi radi šli! 😊 Zgledujte se po že rešenem primeru! Rešitve najdete na koncu tega
dokumenta.
Bodite dosledni 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! 😊

Delovni zvezek, stran 14, naloga 9
ZUM

ZUR

Volkstheater

St. Anna-Kirche

Cityhotel

Post

Stephansplatz

Commerzbank

Stadtmuseum

Pizzeria

Bahnhof
Parkhaus

Delovni zvezek, stran 14, naloga 10
1. Zur Frauenkirche, bitte!
2. Zum Stadtmuseum, bitte!
3. Zur Post, bitte!
4. Zum Bahnhof, bitte!
5. Zum Cityhotel, bitte!
6. Zur Eisdiele 'Venezia', bitte!
7. Zum Rathaus, bitte!
8. Zur Sprachschule, bitte!
9. Zum Stadttheater, bitte!

Delovni zvezek, stran 14, naloga 11
1. Zum Herrn Ohlsen, bitte!
2. Zur Frau Böhler, bitte!
3. Zur meinen Freundin, bitte!

