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Pozdravljeni, drage učenke in učenci!
Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler!

Za ta teden sem vam pripravila »orodje«, s pomočjo katerega se boste lahko pogovarjali o
sošolcih in pa tudi o učiteljih in učiteljicah.

Pausengespräche / Pogovori med odmorom
1. Delo z učbenikom stran 64 nal. 16: Pausengespräche

Prvo orodje, ki ga potrebujete, so besede. Na spodnji povezavi najdeš izgovorjavo besed.
Poslušaj, ponovi, preberi spodnje besede. Poslušaj večkrat.
https://translate.google.com/?hl=sl#view=home&op=translate&sl=de&tl=sl&text=freundlich.....nett..
...sympatisch.....fair.....lustig.....gemein.....streng.....altmodisch.....unfair.....langweilig

freundlich – prijazen

gemein – nesramen

nett – prijazen

streng – strog

sympatisch – simpatičen

altmodisch – staromoden

fair – pravičen

unfair – krivičen

lustig – zabaven, vesel

langweilig – dolgočasen

Te besede prepiši v zvezek.

Drugo orodje so stavki, s katerimi vprašaš. To pa lahko na več načinov.
Danes boste spoznali dva načina: 1. način: Wer unterrichtet Bio? Kdo poučuje biologijo?
Herr Weinelt / Frau Schmidt.
2. način: Wen habt ihr in Bio? Koga imate pri biolgiji?
Herrn Weinelt / Frau Schmidt.

2. Delo z učbenikom str. 64 nal. 17, Aussprache /Izgovorjava (samo naloga a)

3. Delo z učbenikom str. 65, nal. 18: Welche Nachrichten passen zusammen? Ordne zu.
Katera sporočila spadajo skupaj? Razvrsti.
So ti takšna sporočila kaj znana? Vem, da ne smete imeti telefonov v času pouka pri
sebi, zato tudi ne morete izmenjavati sporočil tekom časa v šoli. Me pa zanima, kaj
sporočaš sošolcu / ki ali vprašaš sošolca / ko v svojem prostem času.
Kaj pa, če bi danes napisal / a kakšno sporočilo sošolcu / ki v nemščini?
Kaj bi pa meni želeli sporočiti?
Pošljite mi sporočila na moj e- naslov: fani.henokl@guest.arnes.si
Ich freue mich sehr darauf! Veselim se vaših sporočil! Zelo!

4. Delo z DZ str. 53 nal. 10 a,b,c

Želim vam uspešno delo.
Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi!
Ganz liebe Grüße und bleibt gesund!

vaša učiteljica nemščine Fani Henökl
Eure Deutschlehrerin Fani Henökl

PS:

Zanima me, kako vam gre samostojno delo. Ali znate uporabljati učbenik in
delovni zvezek v elektronski obliki? Kje imate težave? Kaj vam gre dobro? Kaj
vam je všeč pri pouku na daljavo? Vse to in še več mi lahko sporočite na moj
zgoraj navedeni elektronski naslov.

