7. razred – nemščina - NAVODILA ZA DELO DOMA
Dragi učenci, učenke!
Tokrat je pač tako, da se namesto srečanja pri uri nemščine beremo preko računalniškega ekrana. Je
kot v spisu Schule in der Zukunft.

Vam je všeč takšen način dela? V glavnem ste navodila in gradivo za delo pri nemščini dobili. Zadošča
za dva tedna, isto snov bi obravnavali tudi v razredu, žal mi je le, da ste prikrajšani za kakšno dodatno
razlago in oseben stik, tudi s sošolci. V nadaljevanju bom navodila podala še enkrat, če ste morda
pozabili, kaj in kako. Najprej pa bi vas še enkrat rada opozorila, da je prva in najpomembnejša stvar v
teh čudnih dneh, da poskrbite za svoje zdravje in s tem tudi za zdravje vaših najbližjih. Zato, ostanimo
doma! Ob vsej obilici dela in učenja, ki vam ga bomo učitelji naložili v teh dneh, nikar ne pozabite na
kakšen sprehod v naravi, pomoč staršem, druženje z njimi… Starši tako kot učitelji smo kdaj naporni,
a če malo pomislite, zna biti včasih prav zabavno, mar ne? Zdaj smo poleg šole na daljavo tudi še v
malo drugačni šoli. Reče se ji šola življenja. Od nas samih pa je odvisno, kakšna znanja bomo od nje
odnesli. Naj vam bodo kljub svoji zapletenosti prijetni ti malce drugačni dnevi. Ostanite zdravi.

UČNA ENOTA ŠT. 4: Bist du ein Tierfreund? (Živali)
Nadaljuj s prebiranjem besedil. UČBENIK, stran 75 – 96. Najprej ponovi, kar smo naredili do sedaj pri
tej učni enoti.
1. Naloga:
Začneš z besedilom št. 5.
Besedišče, ki naj bi ga usvojili, si dobil na kopiji na poli A3. Poišči jo nekje v šolski torbi od četrtka.
Preberi vsako posamezno besedilo. Naslov zapiši v zvezek. Zapiši besede, ki jih do sedaj nisi poznal,
pa tudi tiste besede iz besedila, ki jih ne razumeš, pa zanje nikjer ne najdeš prevoda. Bomo potem
skupaj iskali. V zvezek reši naloge, kot si si navodilo napisal v šoli.
Veliko zabave pri učenju!
2. Naloga: Oglej si dokumentarni film po lastni izbiri preko tv ali YouTube kanala o živalih v
nemščini.
Spletni slovar: https://sl.pons.com/prevod

