Zaposlitev za predmet NEMŠČINA 6. RAZRED (N2N1, N2N2)
2 šolski uri tedensko
ZAPOSLITEV VELJA ZA ŠESTOŠOLCE V OBEH SKUPINAH
Pozdravljeni, dragi moji šestošolci!
Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednjo nalogo:
SKUPINA 1 (4. in 6. razred ZAČETNIKI):
Ta teden bomo nadaljevali s temo, s katero smo pričeli še v šoli in to je ŠOLA. Spoznali smo OSEBE V
ŠOLI, sedaj pa bomo nadaljevali s ŠOLSKIMI POTREBŠČINAMI – DIE SCHULSACHEN [ŠULZAHEN]. V
PRILOGI 1 imate učni list, nič zato, če ga nimate možnosti natiskati (še bolje, če sami prepišete in
prerišete šolske potrebščine na svoj list).
1. Najprej poskusite sami, brez pomoči slovarjev, sličice povezati s pravilno besedo. Vsaka
beseda ima v oglatem oklepaju tudi izgovorjavo, da jo boste znali prebrati.
2. Ko boste končali, odprete spletni slovar PONS (v google vtipkajte SLOVAR PONS) in nastavite
jezike ( iz NEM v SLO), potem vtipkate nemško besedo in dobili boste slovenski prevod in
rešili boste lahko učni list. V primeru, da nimate možnosti uporabe spletnega slovarja, besede
prepišite na list, naslednjič, ko boste dobili rešitve, boste zraven napisali prevode in narisali
predmete.
3. Vsekakor pa te besede preberite vsaj 2X in pri tem upoštevajte izgovorjavo v oklepajih. Pri
besedah, ki so označene z zvezdico gre za množinsko obliko.
4. Vse besede na nov list razporedite po spolu/členih. Dobili boste 4 stolpce DER, DIE, DAS in
DIE za množino.

SKUPINA 2 (5. in 6. razred):
Ta teden bomo nadaljevali s temo OBLAČILA – DIE KLEIDUNG. Nalogi v spletni učilnici ste rešili? Je
šlo? V PRILOGI 2 je učni list na to temo. Nekaj oblačil z lista že poznate, nekaj pa je novih. Lista ne
natisnite, nove izraze DOPIŠITE že starim (delali ste jih z go. Mihaelo) in oblačilo zraven narišite. Saj
veste kako izpisujemo nove besede, ne? Po navadi jih razdelimo po spolu/členih, tako, da dobimo 4
stolpce (DER, DIE, DAS in DIE za množino). Vsem besedam, ki se izgovorijo drugače kot se napišejo,
sem dopisala v oglate oklepaje izgovorjavo. Vse besede preberite 2x.
Pri novih besedah si boste pomagali s spletnim slovarjem PONS. V google vtipkajte SLOVAR PONS.
Nastaviti morate jezik (iz NEM v SLO), vtipkate nemško besedo in dobite slovenski prevod (pred vsako
besedo je zvočnik, če ga kliknete, boste slišali pravilno izgovorjavo besede). V kolikor nimate
možnosti uporabe slovarja, naredite vse ostalo, pomene boste pripisali naslednjič, ko vam pošljem
slovenske prevode novih besed.

Viel Spass!

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com
Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste…
Bodite zdravi in ostanite nasmejani!
Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

