5. (MŠ, VG, Z, K) RAZRED NEMŠČINA NIP
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO, 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021
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
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
Ta teden pričenjamo z novo zgodbico z naslovom 'Wohin gehst du denn?', kar v
slovenščini pomeni 'Kam pa greš?'. Super, mar ne? 😊
Zgodbica vas čaka na naslednji strani. Poskusite jo prebrati. Če česa ne razumete ali ne
veste, kako se izgovori, se nič ne obremenjujte. Zgodbico bomo skupaj prebrali in
prevedli pri naši učni uri v živo.
Zdaj pa na drugo stran! 😊

Tako, zgodbico ste prebrali, sedaj pa se bomo lotili novih besed in fraz, ki jih bomo pri
uri v živo ponovili in utrdili. Pojdite na naslednjo stran.

Odprite vaše šolske zvezke in napišite naslov ter prepišite spodnje besede ter stavke
skupaj s prevodi.

WOHIN GEHST DU DENN?
(Kam pa greš?)
die Schultasche (šolska torba)

das Federmäppchen (peresnica)

die Bücher (knjige)

die Hefte (zvezki)

gehen (iti)

wohin (kam)

heute (danes)

die Schule (šola)

die Klasse (razred)

der Zoo (živalski vrt)

Ich gehe mit. (Jaz grem zraven.)

Du bleibst zu Hause. (Ti ostaneš doma.)

nach Hause kommen (priti domov)

Du bist spitze! (Ti si super!)

Tako, delo za to uro je končano. Se vidimo v živo!

2. URA V TEDNU
Pri drugi uri, ki bo potekala v živo, bomo prebrali zgodbico, jo prevedli ter utrjevali
snov, zapisano zgoraj. Vadili bomo tudi izgovarjavo. 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! 😊

