Spoštovani učenci 6. razreda,
trenutno smo lahko zaradi izrednih razmer žal v kontaktu le na ta način, da
komuniciramo na daljavo.
Vem, da boste vi tudi temu kos in da bo prišel spet trenutek, ko se bomo zbrali in
bomo lahko na način, ki nam je vsem bolj ljub, ponovili in utrdili učno snov, ki se
jo boste v teh težkih trenutkih učili samostojno doma.
V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me
lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu:
slavica.balek@guest.arnes.si
Sproti ali najkasneje do konca tedna 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, kaj ste naredili v redu oz. kje je potrebno dodatno utrjevanje
in ponavljanje ter predloge za izboljšanje vašega dela.
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui

NAVODILA ZA DELO: 23. in 24. marca 2020 (2 šolski uri)
1. ura (ponedeljek)
NASLOV v zvezek: Pfannkuchen (Palačinke)

MISELNI VZOREC (vodeni): V miselni vzorec vpišite vse besede, ki se vam
porodijo ob besedi Pfannkuchen. Lahko zalepimo tudi sliko palačink in okrog
zapišemo besede. Pri tem si zastavimo naslednja vprašanja:
Was brauche ich alles für Pfannkuchen?/ Welche Zutaten brauche ich? (Kaj vse
potrebujem za pripravo palačink?/ Katere sestavine potrebujem?
Wie sind die Pfannkuchen? (Kakšne so palačinke?)
Welches Geschirr brauchen wir? (Katero posodo rabimo za pripravo palačink?)
Welches Besteck brauchen wir? (Kateri jedilni/kuhinjski pribor rabimo za
pripravo?)
Wieviel Zeit brauche ich für die Zubereitung? (Koliko časa rabim za pripravo?)
Wie heißen Pfannkuchen auf Slowenisch?
Welche Füllungen nehme ich für Pfannkuchen? (Kaj dam v palačinke, katere
nadeve?)
Vprašanja zapišite v zvezek z modro barvo. Odgovori naj bodo kratki in
zapisani z drugo barvo.
MITJA zapiše v miselni vzorec vsaj 8 besed, ostali učenci vsaj 15.
2. ura (torek)
ZAPIS V ZVEZEK: Ein Rezept – Pfannkuchen
PRED BRANJEM: Ponovim ustno vse sestavine, ki jih rabim za pripravo
palačink.
BRANJE: V učbeniku na strani 71 pod naslovom EIN REZEPT:
PFANNKUCHEN preberite besedilo (sestavine in priprava palačink)
MED BRANJEM: Sproti, ko berete, s prstom pokažite ustrezno fotografijo.
PO BRANJU: Fotografije uredite v ustrezni vrstni red tako, da prepišete v
zvezek vseh 9 povedi in zraven pripišete številko sličice npr:
PRIMER: Eier, Salz, Milch und Mehl in eine Schüssel geben. - Bild
Nummer 7

Pri delu naj vam bodo v pomoč učbenik, delovni zvezek, vaši zapisi v zvezek in spletni slovar
PONS na naslednji povezavi - https://sl.pons.com/prevod. Lahko pa si naložite PONS kot
aplikacijo na telefon. Aplikacija je brezplačna in nam omogoča, da lahko v zelo kratkem času
najdemo več besed, kot če bi to počeli s slovarjem v fizični obliki.
Vse nove besede, ki jih poiščete v slovarju, v zvezek tudi zapišete in zraven slovenski prevod,
kot smo to počeli pri pouku.

IZPIS NEZNANIH BESED: Z modro barvo izpišete iz besedila neznane
besede, s črno/zeleno/s svinčnikom jih razložite v slovenščini. Besede
zapišete v zvezek v isti obliki, kot jih najdete v slovarju. Pri imenih
reči/stvari pazi na zapis z veliko začetnico in ne pozabi pripisati DER, DIE,
DAS.

