Navodila za delo na daljavo
Nemščina - obvezni izbirni predmet
4. teden (od 6. 4. – 10. 4.)

NI2

Najprej obvestilo: VSI se prosim prijavite v spletno učilnico, NI2. Nekaj nalog bomo v
prihodnje opravljali tudi tam. V eAsistentu bom ustvarila tudi kanal, kjer se bomo lahko vsi
pogovarjali. Prav tako bodo v uporabi tudi sporočila. V kanalu boste lahko sporočali kako vam
gre in izpostavljali probleme, sporočali, če imate kakšne težave. Te objave boste lahko videli
vsi in se na njih tudi odzivali. Sporočila so bolj individualne narave in so namenjena vsakemu
posebej. Dnevno, prosim, spremljaj dogajanja v eAsistentu.
Za ta teden sem pripravila interaktivne naloge. Vse naloge rešujete po enakem postopku. Ko jo
rešiš, greš do konca strani, kjer te čaka gumbek FINISH. Klikneš in odpre se ti polje z dvema
opcijama, levo in desno. Klikneš desno EMAIL MY ANSWER TO MY TEACHER. Odpre se
ti obrazec. V zgornje okno, čisto na vrhu vpišeš svoje ime in priimek. V kvadratek pod njim,
vpišeš razred, torej 8. razred. Pod tem okencem vpišeš šolski predmet, torej NI2 in čisto na
koncu, spletni naslov učiteljice: bartolnadja@gmail.com. Nato klikneš SEND in že je tvoja
naloga pri meni. 
Naloge v naših dveh urah si bodo sledile po težavnosti, od lažje k težjim. Če ti ne gre, nikar ne
obupaj. TAKOJ pokličeš učiteljico in problem bomo rešili.
Rešene naloge, ki mi jih boste pošiljali, so tudi zame pomembne. Tako bom videla, kaj vam ne
gre in bom lažje pripravila naloge za nadaljnje delo. Lahko pa se oglasiš in poveš, kako so ti
bile naloge oz. ti niso bile všeč. Nič ni prepovedano 
Zdaj pa na delo:

1. ura (torek, 7. 4.)
1. Interaktivna naloga. Preteklik, vsakdanje. Ko rešiš, pošlješ učiteljici.
https://www.liveworksheets.com/vh96706ms
2. Interaktivna naloga. Preteklik, bralno razumevanje. Vstavi HABEN ali SEIN. Ko rešiš,
pošlješ učiteljici.
https://www.liveworksheets.com/ig96580jy
.

3. Interaktivna naloga. Preteklik. Nepravilni glagoli. Ko jo rešiš, je ne pozabiti poslati
učiteljici.
https://www.liveworksheets.com/kt95798ob

2. ura (petek, 10. 4.)
Tehniški dan – barvanje velikonočnih pirhov

Lepo bodite. Se srečamo v kanalu. 

