Neobvezni izbirni predmet

NEMŠČINA
5. razred
Navodilo za delo: SREDA, 1. 4. 2020 in ČETRTEK, 2. 4. 2020

Dragi učenci!
Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Opazila sem, da vas je kar nekaj
vstopilo tudi že v spletno učilnico, spet drugi ste se oglasili v našem KANALU.
Super. Vsakega vašega sporočila sem zelo vesela.
Sedaj pa sledi navodilo za ta teden. Za to nalogo imate 1 teden časa, to je do
TORKA, 7. 4. 2020.

POMEMBNO!
V kolikor boš imel/a tehnične težave pri delu, javi
prosim na KANAL ali na moj mail mojca.2906ahoo.de.
S tem orodjem bomo najbrž delali še večkrat, zato je
nujno, da ga vsi poznate in znate delati z njim.

Že v šoli smo skupaj delali oblačila, kako jih opišemo po barvi in kako povemo,
kaj ima kdo oblečeno. Spoznali smo tudi nekaj drugih besed, s katerimi lahko
opišemo oblačila. V naslednjih dveh urah bomo to še enkrat
Za vas sem sestavila interaktivni delovni list. Kaj to pomeni?

ponovili.

Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.
Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in
rešitev vpišeš.
Navodila na delovnem listu so v slovenščini.
Bodi pozoren/pozorna na naše 4 barve:

DIE

DER

DAS

DIE

die Frau

der Mann

das Baby

ŽENSKA
(ženski spol)

MOŠKI
(moški spol)

DOJENČEK
(srednji spol)

die
Familienmitglieder
DRUŽINSKI ČLANI
(množina)

Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH!
Program ti bo ponudil tole okno:

Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.
Nato izpolni obrazec:

1. Tvoje ime in priimek.
2. Tvoj razred.
3. Tvoj predmet, to je DEUTSCH.
4.
5.
6.
7.

mojca.2906@yahoo.de

Moj elektronski naslov, to je
.
Klikneš SEND.
Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 7. 4. 2020.
Ko nato okno zapreš, se tudi tebi pokažejo napake, ki si jih
naredil/a.
8. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost in sicer tako,
da z desnim klikom na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem
primeru list tudi prilepi v zvezek.

ŠE NEKAJ NAMIGOV ,
ZA USPEŠNO REŠEVANJE.

 Znak ß narediš tako, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT in nato Ć (tam bi
moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak ß).
 Preglase Ä, Ö in Ü narediš podobno in sicer, da naenkrat držiš tipki CTRL in
ALT ter stisneš ?. Najprej se ti ne pokaže nič, če pa nato stisneš še A, O ali
U, bi le ta moral imeti pikice.
 Znak @ narediš na enak način in sicer da naenkrat držiš CTRL in ALT in nato
V (tam bi moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak @).

Zdaj pa veselo na delo.

Aja, delovni list še potrebuješ 
Tukaj ga najdeš:

https://www.liveworksheets.com/lv94018vq
Lep pozdrav,

Mojca Kacjan
učiteljica nemščine

