4. (MŠ, VG, Z, K) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
Pozdravljeni, učenci in učenke 4. 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.
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
iris.kukanja@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
Danes pričenjamo z novo zgodbico z naslovom Alles Gute! (Vse najboljše!).
Kot ste že vajeni, za začetek zgodbico preberite sami. Če vam bo težko, se ne
obremenjujte, saj bomo zgodbico še večkrat prebrali skupaj pri uri v živo. V
nadaljevanju sledi branje. Zgodbica vas čaka na naslednji strani.

Ste prebrali zgodbico? Sedaj odprite šolske zvezke in napišite nov naslov:

ALLES GUTE!
(Vse najboljše!)
Za začetek pod naslov narišite rojstnodnevno darilo. Lahko je karkoli: igrača, žival,
oblačilo, torta…

Nato pod narisano darilo zapišite nove besede:


das Kind = otrok



die Kinder = otroci
(to besedo si boste najlažje zapomnili tako, da se spomnite na 'kinder jajček' = Kinderei 😊)



Herr Müller = gospod Müller (Müller je zelo pogost nemški priimek)



Frau Müller = gospa Müller



der Freund = prijatelj (izgovorjava: frojnd)



die Freundin = prijateljica (izgovorjava: frojndin)



die Freunde = prijatelji (izgovorjava: frojnde)



schon = že



Lass das! = Pusti to!



das Geschenk = darila



die Geschenke = darila (izgovorjava: gešenke)



die Torte = torta (to besedo že poznate, pa jo kljub temu zapišite)

Nato v zvezek prepišite še spodnjih pet stavkov.


Jörg, wo ist deine Freundin? = Jörg, kje je tvoja prijateljica?



Meine Freunde sind schon hier. = Moji prijatelji so že tukaj.



Alles Gute zum Geburtstag! = Vse najboljše za rojstni dan!



Kommt rein! = Vstopite!



Die Torte ist sehr gut. = Torta je zelo dobra.

2. URA V TEDNU
Pri drugi uri, ki bo potekala v živo, bomo poudarek dali utrjevanju snovi, zapisani zgoraj,
ter izgovarjavi in komunikacijskim veščinam. Datum in ura šolske ure v živo je objavljena
v Lopolisu in Teamsu. Se vidimo! 😊

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

