NEMŠČINA na daljavo, 2. teden
4. in 5. razred
Pozdravljeni, učenci/-ke.
Verjamem, da ste čas dobro izkoristili in nadoknadili vse, kar ste pogrešali, predvsem gledanje
in poslušanje televizijskih vsebin ipd.
Najprej boste ponovno ponovili, kar ste se že naučili, saj je to osnovno in zelo pomembno
znanje.

50. ura: Plural (Wiederholung)
1. naloga: V zvezek narišite razpredelnico z dvema stolpcema. Vanjo vpišite imena živali iz
naloge 7 na strani 48 v množini in jim dopišite poimenovanje v ednini. Poimenovanjem v
množini s pisalom druge barve označite tisti del besede, ki se razlikuje od besede v ednini.
Na primer:
SINGULAR
Pferd

PLURAL
Pferde

2. naloga: Vsako besedo (poimenovanje) iz tabele uporabite v povedi. Na primer:
Das ist ein Pferd.

Das sind Pferde.

Zapomnite si razliko v glagolu ist/sind in da ob prvi omembi pred samostalnikom v množini ni
člena.
Za boljšo predstavo lahko živali tudi narišete.
3. naloga: Živali v množini boste tudi opisali.
Kakšne so živali? – Wie sind die Tiere?
velike – groß, majhne – klein, lepe – schön, strašne – schrecklich, schwarz – črne, braun –
rjave …
Na primer:
Die Pferde sind elegant. (Konji so elegantni.)
4. naloga:

Oglejte si kakšen posnetek o živalih v nemščini na Youtubu (vtipkajte Tiere) in prisluhnite,
opazujte ali pa pobrskajte po spominu in se spomnite še kakšne že poznane besede, s katero bi
bolje predstavili posamezno žival. Besede tudi uporabite.
Ne pozabite: Ko besedo ali poimenovanje (žival) v istem pogovoru ali zapisu omenimo drugič,
tretjič … (ne prvič) ali ko jo takoj bolj natančno določimo, opišemo, pred besedo v množini (ne
glede na spol) zapišemo (izrečemo) člen DIE.
Domača naloga: Enako lahko pripravite zapis za vse živali, ki smo jih omenili. Nekatere boste
našli v zvezku, druge v učbeniku ali na učnih karticah, ki smo jih izdelovali.
Predlagam, da vsak dan raziskujete 15 minut in nato urejeno zapišete ter predstavite največ 5
živali na dan.
Vaših izdelkov bom vesela na e-naslovu: marija.kolenc1@guest.arnes.si

51. ura: Welche Tiere magst/hast du?
1. naloga : Löst im Arbeitsbuch die Aufgabe 9 auf der Seite 50 (Rešite v delovnem zvezku
nalogo 9 na stran 50).
2. naloga: Schreibt in das Heft auf, welche Haustiere habt ihr. (Napišite v zvezek, katere
domače živali imate).
3. naloga: Löst die Aufgabe 11 auf der Seite 52 (Rešite nalogo 11 na strani 52).
4. naloga: Beantwortet die Fragen (Odgovorite na vprašanja).
Magst du Tiere?
Welche Tiere magst du? (Katere živali imaš rad?)
Wer mag keine Tiere?

5. naloga: Schreibt 10 Tiere im Plural auf und verbindet sie mit der erwählten Behauptung
(Napišite 10 živali v množini in jih s črtami povežite z izbrano ugotovitvijo):
Ich mag … / Ich mag keine …
Na primer:

Pferde

Ich mag

Zebras

Krokodile

Ich mag keine

Hunde

Domača naloga: Povezane dele povedi zapišite v celih povedih (Hausaufgabe: Schreibt es in
ganzen Sätzen).
Fotografiert und sendet es per E-Mail, bitte (Slikajte in pošljite na moj e-naslov).

