5. (MŠ, VG, Z, K) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
Pozdravljeni, učenci in učenke 5. 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
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
V tem tednu bomo spoznali šolske predmete! Za začetek odprite šolske zvezke in vanj
zapišite naslov ter prerišite/prepišite spodnji urnik:

DER STUNDENPLAN
(urnik)

Tako, urnik je prepisan v vaših zvezkih. Sedaj pa se bomo naučili, kako vprašamo po
tem, kdaj in kateri predmet imate na urniku. Ponovno vzemite vaša pisala in prepišite
sledečo snov:
WAS?
(Kaj?)

Was hat Karin am Montag?

Am Montag hat Karin Deutsch, Mathematik und Musik.

(Kaj ima Karin v ponedeljek?)

(V ponedeljek ima Karin nemščino, matematiko in glasbo).

WANN?
(Kdaj)

Wann hat Karin Sport?

Karin hat Sport am Dienstag und am Donnerstag.

(Kdaj ima Karin športno vzgojo?)

(Karin ima športno vzgojo v torek in v četrtek.)

Huh, danes smo pa že napisali kar veliko, mar ne? Še malo imamo. Zdržite. Boste zato
pa naslednjič pisalo manj, v redu? 😊 Zapisati moramo še šolske predmete. Napišite
naslov in prepišite predmete s prevodi v vaše zvezke.

SCHULFÄCHER
(šolski predmeti)


DEUTSCH (nemščina)



MATHEMATIK (matematika)



MUSIK (glasba)



SPORT (športna vzgoja)



NATURKUNDE (naravoslovje)



SOZIALKUNDE (družba)



ENGLISCH (angleščina)



SLOWENISCH (slovenščina)



KUNST (umetnost)



WAHLFACH (izbirni predmet)



HAUSWIRTSCHAFT (gospodinjstvo)



GEOGRAFIE, ERDKUNDE (geografija)

In za konec v zvezek zapiši poved, ter odgovori nanjo.
Vaše odgovore bomo preverili pri naši uri v živo.

Was hast du am Freitag?
(Kaj imaš v petek?)

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! 😊

