7. (Z, MŠ) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 21. 12. 2020 – 24. 12. 2020
Pozdravljeni, učenci in učenke 7. razreda. Kot ste že vajeni, učitelji nemščine objavljamo
po tej poti NAVODILA ZA DELO.
POZOR: ta teden imate ponovno navodila le za eno uro, saj imate v času, ko bi za
nemščino opravljali samostojno delo, dan dejavnosti.
Če imate kakšno težavo, dilemo ali podobno, me kontaktirajte preko elektronskega
naslova ali pa zasebnega sporočila v naši Teams skupini.
mateja.filipic@os-sticna.si

1. URA V TEDNU - URA V ŽIVO
Danes začenjamo z novo enoto. Učili se bomo o hiši, stanovanju in o bivalnih prostorih.
Za začetek odprimo učbenik na straneh 44 in 45 ter preberimo informacije o hiši in
bivalnih prostorih družine Weigel. 😉
Na strani 45 si sedaj oglejte 3. nalogo. S pomočjo besedil na modri podlagi ob
posameznih fotografijah povežite številke s črkami! Rešitve najdete na zadnji strani
tega dokumenta.

POZOR! Pri primeru g) je manjša tipkarska napaka. 😉

Sedaj pa odprite šolske zvezke in napišite naslov in nato celotno snov!

DAS HAUS VON FAMILIE WEIGEL
(hiša družine Weigel)
Jedes Haus oder jede Wohnung hat viele Räume.
Vsaka hiša ali vsako stanovanje ima veliko prostorov.

das Zimmer (-) = soba
der Raum (-¨e) = prostor
das Schlafzimmer (-) = spalnica
das Arbeitszimmer (-) = delovna soba
das Wohnzimmer (-) = dnevna soba
das Kinderzimmer (-) = otroška soba
das Badezimmer (-) / das Bad (-¨er) = kopalnica
der Abstellraum (-¨e) = shramba
die Toilette (-n) = stranišče
das Sportzimmer (-) / der Sportraum (-¨e) = soba/prostor za šport
der Computerraum (-¨e) = računalniški prostor
die Küche (-n) = kuhinja
der Keller (-) = klet
der Garten (-¨) = vrt
die Terrasse (-n) = terasa
der Balkon (-s) = balkon
Beispiele (Primeri):


Omas Garten ist sehr schön. (Babičin vrt je zelo lep.)



Der Computerraum ist groß. (Računalniški prostor je velik.)



Die Küche ist klein, aber nützlich. (Kuhinja je majhna, toda uporabna.)



Das Bad ist praktisch. (Kopalnica je praktična.)



Mein Zimmer ist gemütlich. (Moja soba je udobna.)

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

REŠITVE
Učbenik, stran 45, naloga 3
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2a
3f
4 g (pri tej rešitvi je 'tiskarski škrat' v učbeniku)
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6b
7d

