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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - MITTWOCH 29.04.2020 

Stundenplan 
DEUTSCH 
MATHE UND UMWELT 
SPORT 
RUMÄNISCH 
MUSIK  
 

Kommunikation auf Deutsch 

Deutschbuch 

Lesen: Donnerstag, Freitag, S. 10-11 

Sprache: Im Wörterbuch nachschlagen  S. 148/1-2 

 

 

Donnerstag - pg. 10 

Aici s-au ascuns denumirile fructelor. Trebuie căutate și transcrise în caiet.  

Freitag - pg. 11 

Frământări de limba  

Periile cu peri albi perie mai bine decât periile cu peri negri. 

O mie de picături picură trist. Trist picură o mie de picături. Tip, tip, tup. 

Între 22 de rădăcini fac rostogoliri 22 de pitici. 

Dieter cel gras îl duce pe Dieter cel slab prin satul întunecat. 

Copiii mici nu pot sparge sâmburi mici de cireșe. 

Foarfecile de croitori taie bine (în mod ascuțit).  

____ (lipsește cuvântul Scharf - în mod ascuțit) taie foarfecile croitorilor. 

6 vrăjitoare vrăjesc 6 biscuiți. 

ALLE SCHNELL LESEN LERNEN UND 1 AUSWENDIG!  

SE ÎNVAȚĂ SĂ SE CITEASCĂ FOARTE REPEDE TOATE, IAR UNA PE DE ROST! 
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Im Wörterbuch nachschlagen    (Căutăm cuvinte în dicționar) - pg. 148/1-2 

LA SFÂRȘITUL CĂRȚII, LA PG. 235 ESTE UN VOCABULAR, poate fi  folosit în loc de dicționar! 

Sonne, Juli, Berg -- Cum se scriu aceste cuvinte? Lista ta de cuvinte (vocabularul) sau dicționarul tău te 

pot ajuta. Acolo cuvintele sunt scrise în ordine alfabetică. 

Așa poți exersa: 

Pronunț (eu) cuvântul clar: SONNE 
Memorez litera de la început: S 
Îl pronunț încet: s-s-s 
Unde este litera în alfabet? 
La început? În mijloc? La sfârșit? 
Deschid dicționarul la pagina cu litera mea de început (S) și caut cuvântul. 
Citesc cuvântul: Sonne. 
La ce trebuie să fiu atent? Sonne 
Las dicționarul sau vocabularul deschis. 
Îmi notez cuvântul și îl compar după aceea cu ce este în dicționar/vocabular. 
 
1. Caută cuvintele în vocabular sau în dicționar: ... 

2. AUTODICTARE (1. Se citește tot textul. 2. Se citește câte o propoziție. 3. Se scrie propoziția - dacă nu 

merge cu propoziții, se iau câte 2-3 cuvinte și se notează. După fiecare propoziție se compară și se 

corectează. Textul poate fi acoperit cu o foaie de hârtie.) 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch1 

Das Fassungsvermögen - Măsurarea capacității vaselor  

Seite und Übungen:  

101/1-4 

 

Notăm în caiet: 

Die Länge 
Der Meter ist die Grundmaßeinheit für die Länge.  
 1m  =  100 cm = 1000 mm 
 

                                                           
1 Versiunea manualului în limba română: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-
a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
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Citim din carte în limba germană și în limba română textul din manual (rsp. manualul digital în lb. RO) de 

pe pg. 100 și notăm în caiet (fără desene sau tabel): 

Das Fassungsvermögen 
Der Liter ist die Grundmaßeinheit für das Fassungsvermögen.  
1 l  =  100 cl = 1000 ml 
 

MESSBECHER      KANISTER 

    

 

 

1/2   =  1 
  2 
 

Löse die Übungen/Rezolvă exercițiile: 1.2.3.4. 

 Bei Übung 2 ist ein Messbecher wo das Bild fehlt. (La ex. 2 este un vas gradat acolo unde lipsește 

imaginea.) 

l ml 

1 --1000 

 -    950 

 --  900 

 -    850 

 --  800 

 -    750 

 --  700 

 -    650 

 --  600 

 -    550 

1/2 --  500 

 -   450 

 --  400 

 -    350 

 --  300 

 -    250 

 --  200 

 -    150 

 --  100 

 -      50 

 0 
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Comunicare în limba română 

 

Manual  

Știu și rezolv (autoevaluare) 

p. 100/exercițiile 1-4 + opțional:   

 

Musik und Bewegung 

Lehrbuch 

Hoppe, hoppe Reiter  

Trage das Lied in der Videokonferenz vor (Cântă în videoconferință cântecul). 

Lerne den Zungenbrecher von Seite 61 schnell und rhytmisch zu lesen. (Învață să citești 

repede și cu ritm frământarea de limbă de la pg. 61) 

 

 

Videokonferenz/videoconferințe online: 

9.00 Deutsch - Rumänisch 

10.00 Mathe - Musik 

Link auf WhatsApp (Link transmis pe whatsApp). 

 


