Spoštovani starši in učenci 4. razreda,
pred nami je drugi teden izobraževanja na daljavo, zato vam pošiljam nova
navodila.
Sproti ali najkasneje do petka bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste delo
opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi
povratno informacijo.
V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me
lahko kadarkoli kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu:
slavica.balek@guest.arnes.si
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui

NAVODILA ZA DELO: 31. marca 2020 (1 šolska ura)

1. V uvodu natančno preverite s pomočjo spodnjih rešitev vaše delo s
prejšnjega tedna. Napake si popravite z drugo barvo, kot ste pisali kriterije in
odgovore. Na ta način boste točno videli, kaj je potrebno še utrditi in
ponoviti.
REŠITVE KRITERIJEV USPEŠNOSTI – s prejšnjega tedna:
1.
2.
3.
4.

Ja. /Nein.
Ich habe Hunger.
Ich habe Durst.
Guten Appetit!, Buon appetito! Bon appetit! Buen provecho! (v vsaj dveh
jezikih)
5. Wie spät ist es?
6. Es ist zwei Uhr. (primer)
7. Ja. / Nein.
8. Ja. / Nein.
9. Ich nehme Pizza Vier Jahreszeiten./ Ich möchte Pizza Vier Jahreszeiten
essen. (primer za pico »štirje letni časi«)
10. Ich möchte Cola trinken. / Ich nehme Cola. (primer za koka kolo)
11. Der Norden, der Osten, der Westen, der Süden

12. Wie spät ist es?
PRIMER: Es ist sieben Uhr. (am Morgen - zjutraj)
Es ist neunzehn Uhr. (am Abend – zvečer)
13. Ja. /Nein.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf,
dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn,
zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig

2. NASLOV V ZVEZEK: VERBESSERUNG (Poprava) – V zvezek napišite
popravo. V popravi še enkrat zapišete le tiste povedi, v katerih ste imeli
napake. Pri zadnjem kriteriju zapišite le številke, ki so bile narobe.

3. ZAPIS NA MOJ E-NASLOV: Prosila bi, da mi na zgornji e-naslov na
kratko zapišete, koliko napak ste imeli in pošljete poslikano popravo.
Nekateri od vas ste mi že poročali o napakah in poslali poslikano popravo.
Tistim tega ni treba še enkrat.
Ker ste nekateri učenci doslej pridno delali pri nemščini in ker bomo
naslednjič začeli z novo učno temo, lahko ponavljate in utrjujete že naučene
učne vsebine in sicer na tej spletni povezavi https://interaktivnevaje.si/02_osnova/predmeti_meni/nemscina_meni_4_9.html
Ponovite lahko naslednje učne vsebine: BARVE, ŠTEVILA, POZDRAVI, POGOVOR,
HRANA IN PIJAČA, PREVOZNA SREDSTVA, DNEVI – MESECI – LETNI ČASI,
KOLIKO JE URA, VREME .
Pri vsaki učni temi naredite vsaj dve interaktivni vaji, lahko pa seveda tudi več.

