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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - DONNERSTAG  30.04.2020 

Stundenplan 
DEUTSCH 
DEUTSCH 
RUMÄNISCH 
MATHE UND UMWELT 
KUNST UND WERKE 
 

Kommunikation auf Deutsch 

Deutschbuch 

Lesen: Samstag, Sonntag S. 12-13 

Sprache: Laute und Buchstaben S. 149/2.3.4. 

 

 

Sage einen der Zugenbrecher auf! Recită una dintre frământările de limbă! 

Samstag - S. 12 

Unsinnörter - Cuvinte fără sens 

Silabe de rumegat și de supt 

Se citesc cuvintele, se identifică forma corectă și se scrie în caiet: 

Banane, Melone, Marone, Aline, Lawine, Praline, Rosine, Kantine, Kanone, Helene, Zitrone, Sirene, 
Schablone, Simone, Chilene. 

die Marone - essbare Kastanie  

die Rosine - getrocknete Traube (auch Sultanine) 

die Karline - dumme Frau  

der Chilene - Mensch aus Chile (wie der Deutsche, der Franzose, usw.) 

Sonntag - S. 13 

A fost odată un iepure - Poezie fără sfârșit, de învățat pe de rost  

A fost odată un iepure, 
căruia îi curgea nasul tot timpul. 
Așa că s-a dus la doctorul Himmer 
și citea acolo în sala de așteptare 
din ziar această poezie: 
 
A fost odată un iepure,  
căruia îi curgea nasul tot timpul... 
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Laute und Buchstaben - S. 149/2.3.4. 

LAUTE = was wir hören (sunete = ceea ce auzim)  

 Selbstlaute: A, E, I, O, U   (vocalele) 

 Mitlaute: alle anderen, toate celelalte (consoanele) 

BUCHSTABEN = Zeichen, was wir schreiben (litere = semne, ceea ce scriem)  a b c  Ω  δ Щ   ԏ  ځ   ش  

2. Citește cuvintele și completează litera care lipsește (scrie în caiet!) 

3. Pronunță clar cuvintele. Numără sunetele pe care le auzi. Numără după aceea și literele pe care le-ai 
scris. Notează așa: Menschen: 6 sunete , 8 litere. 

4. Copiază propoziția de mai jos și încercuiește consoanele. 

BEI DEUTSCH MUSS MAN NICHT MEHR EXTRA KINDERLITERATUR LESEN!  

LA GERMANĂ NU MAI AVEM DE CITIT ÎN PLUS LITERATURĂ PENTRU COPII!  

 

Comunicare în limba română 

Jurnalul unui puști - Lectură interactivă 

https://jurnalulunuipusti.netlify.app/mobile/index.html?fbclid=IwAR0n1eQFBx5hELxUZ

BakycCefvNT3aC4x76HezyrH1fdjrYJjDcGeqkPJzo 

Material recomandat de consilierul școlii pentru clasele primare, d-na Gina Stanciu.  

Activitățile propuse sunt opționale, caietul de română poate fi folosit ca suport pentru scris, pentru a nu 

se printa materialul.  

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch1 

Der Schutz vor Krankheiten - Despre metode de prevenție și de tratare a unor boli  

Seite und Übungen:  

101/5-8 

Lies den Text aus dem Buch bei MERKE DIR! Citește cu atenție textul din carte de la NE INFORMĂM! 

Löse dann die Übungen ins Heft. Rezolvă după aceea exercițiile în caiet.  

 

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

https://jurnalulunuipusti.netlify.app/mobile/index.html?fbclid=IwAR0n1eQFBx5hELxUZBakycCefvNT3aC4x76HezyrH1fdjrYJjDcGeqkPJzo
https://jurnalulunuipusti.netlify.app/mobile/index.html?fbclid=IwAR0n1eQFBx5hELxUZBakycCefvNT3aC4x76HezyrH1fdjrYJjDcGeqkPJzo
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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Kunst und Werke  

Muttertag - Ziua mamelor 

Am 8. März ist Frauentag. Aber am ersten Sonntag aus dem Monat Mai, ist Muttertag. Zu diesem Anlass, 

aber auch sonst immer, kannst du deiner Mutter eine schöne Überraschung vorbereiten. Am nächsten 

Sonntag - am 3. Mai - ist also Muttertag. Hier ist ein Vorschlag für eine Rose aus Papier. Viel Spaß!  

În 8 martie este ziua femeilor. Dar în prima duminică a lunii mai, este ziua mamelor. Cu această ocazie, 

dar de fapt oricând, poți să-i faci mamei tale o surpriză frumoasă. În duminica care urmează, adică în 3 

mai, este deci ziua mamelor. Ai aici o propunere pentru un trandafir din hârtie. Succes! 
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Videokonferenz/videoconferințe online:  

9.00 Deutsch - Rumänisch 

10.00 Mathe - Kunst und Werke 

Link auf WhatsApp (Link transmis pe whatsApp). 


