Zaposlitev za predmet NEMŠČINA 6. RAZRED (N2N1, N2N2)
2 šolski uri tedensko
ZAPOSLITEV VELJA ZA ŠESTOŠOLCE V OBEH SKUPINAH
Pozdravljeni, dragi moji šestošolci!
Upam, da ste imeli lepe počitnice, da ste jih izkoristili za tiste stvari, ki jih radi počnete in si nabrali
novih moči za zadnja dva meseca pouka.
SKUPINA 1 (4. in 6. razred ZAČETNIKI):
V PRILOGI 1 vam pošiljam rešen učni list, preglejte ga in popravite morebitne napake.
Ta teden bomo zaključili s temo ŠOLA. Šolske potrebščine ste že dodobra utrdili, zato boste izdelali
igro SPOMIN /MEMORY ; tokrat na temo ŠOLSKIH POTREBŠČIN. Potrudite se, besede (s
členom!)napišite na lističe, na druge lističe pa te stvari narišite. Igro uporabite in videli boste, če
poznate vse besede.
SKUPINA 2 (5. in 6. razred):
Spodaj najdete primere za povedi , ki ste jih tvorili z oblačili različnih spolov. Ne brišite svojih, če ste
izbrali druga oblačila in barve, bodite samo pozorni, če so členi pravilni.
MOŠKI SPOL Das ist ein Mantel. Der Mantel ist dunkel braun.
ŽENSKI SPOL Das ist eine Jacke. Die Jacke ist schwarz.
SREDNJI SPOL Das ist ein T-Shirt. Das T-Shirt ist gelb.
MNOŽINA

Das sind Sandalen. Die Sandalen sind grau.

Ta teden boste imeli naslednje naloge:
1. Poglejmo zgornji primer.
Das ist ein Mantel. Der Mantel ist dunkel braun. Krepko označeni besedi boste obkrožili in zgoraj
napisali ustrezen osebni zaimek – torej, v našem primeru ER (on). Tako dobite novo, krajšo poved,
kjer besede Mantel ne ponavljamo. Das ist ein Mantel. Er ist dunkel braun.
Enako boste storili pri ostalih povedih. Poznate osebne zaimke?
er –on
sie – ona
es – ono
sie – oni/one

2. Barve (Farben) že poznate (hitro še ponovite kako se reče RUMENA, SIVA, ČRNA, BELA…).
Dodajam pa še nekaj besed, ki opisujejo vzorce blaga (Muster). Besede si prepišite in narišite
vzorec ter jih uporabite v povedih. Npr. Der Schal ist gestreift. Šal je črtast.
gestreift [geštrajft] črtast
kariert [karirt]

karirast

geblümt

cvetličen/rožast

gepunktet

pikčast

3. Spraševali se bomo čigavo je oblačilo. Spoznali bomo svojilna zaimka MEIN/-E (moj)in DEIN/E (tvoj).
Ist das deine Jacke? Ja, das ist meine Jacke. (Je to tvoja jakna? Ja, to je moja jakna.)
Ist das dein Pullover? Ja, das ist mein Pullover. (Je to tvoj pulover? Ja, to je moj pulover.)
Zaimek MEIN uporabimo pri besedah MOŠKEGA in SREDNJEGA spola.
Zaimek MEINE uporabimo pri besedah ŽENSKEGA SPOLA in pri MNOŽINI.
Če poved zanikamo, dodamo besedo NICHT! Nein, das ist nicht meine Jacke/mein Pullover.
POZOR pri množini! Tu se spremeni še glagol. Sind das deine Sandalen? Ja, das sind meine
Sandalen. Nein, das sind nicht meine Sandalen.
Je bilo to razumljivo? Snov prepišite in dopišite še svoje primere za vse zaimke (mein, meine,
dein, deine).

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com
Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste…

Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

