Hallo, meine Schüler/innen! Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr gesund seid.

GRADIVO ZA 8. RAZRED PRI IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA OD 30. 3. – 3. 4.
Upam, da ste prejšnji teden dane naloge uspešno rešili in ni bilo večjih težav. Da si boste rešene
naloge lahko pregledali, vam najprej pošiljam rešitve prejšnjega tedna.
V zvezek ste zapisali naslov Krankheiten (bolezni), zatem pa prepisali spodnjo razlago. Prevodi
se glasijo:
Kopfschmerzen - glavobol
Halsschmerzen – bolečine v grlu
Bauchschmerzen – bolečine v trebuhu
Zahnschmerzen - zobobol
Husten - kašelj
Fieber - vročina
Grippe - gripa
Schnupfen - nahod

Nato si v zvezek zapisal, v kakšnem bolezenskem stanju si in kaj te v tem primer boli. Rešitve
so tukaj:
Bauchschmerzen: Ich habe Bauchschmerzen. Mir tut der Bauch weh.
Zahnschmerzen: : Ich habe Zahnschmerzen. Mir tut der Zahn weh.
Husten: : Ich habe Husten. Mir tut der Hals weh.
Fieber: : Ich habe Fieber. Mir tut der z. B. (na primer) Kopf weh.
Grippe: : Ich habe Grippe. Mir tut z. B. (na primer) der Bauch weh.
Schnupfen: Ich habe Schnupfen. Mir tut die Nase weh.

Rešitve za nalogo v UČ str. 82/9: 1 – Zahnschmerzen, 2 – Fieber, 3 – Kopfschmerzen, 4 –
Grippe, 5 – Husten, 6 – Halsschmerzen, 7 – Schnupfen, 8 – Bauchschmerzen.

Zatem si rešil/a naloge v DZ str. 53/2,3,4, za katere prilagam rešitve:

Čisto za konec, pa si v zvezek prepisal/a stavke na priloženem delovnem listu in vstavil/a
manjkajoče besede iz okvirčka. Rešitve pa so:
1 - Bauchschmerzen, 2 - Grippe, 3 – Diabetes, 4 – Kopfschmerzen, 5 - Schnupfen

Za teden od 30. 3. – 3. 4. pa pošiljam naslednji nalogi.
Pri 1. nalogi ugotovi, kakšne težave imajo osebe in po primeru rešitve zapiši v zvezek:

Pri 2. nalogi pa reši priloženi DL za utrditev delov telesa. Če imaš možnost, si delovni list
lahko sprintaš, v nasprotnem primeru pa rešitve zapiši v zvezek.

Pa še prevod navodil:
1.
2.
3.
4.
5.

Katera slika ustreza h kateri besedi?
Najdi vsiljivca. Katera beseda ne spada zraven?
Kateri del telesa iščemo?
Najdi 10 delov telesa.
Koliko delov telesa imamo? Razdeli glede na število. (Če je katera beseda nova, si
pomagaj s slovarjem.)
6. Pravilno zapiši besede (npr. 1 – Taille: pas)

Rešitve tega tedna bom objavil naslednji teden. Pri reševanju nalog si pomagaj s slovarjem, v
primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko kontaktiraš na moj E-mail:
gregor.strnisa@osnhr.si. Seveda pa mi lahko rešitve nalog, takoj ko jih rešiš, pošlješ na moj
mail, da ti jih sprosti pregledam.

