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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - DIENSTAG  05.05.2020 

Stundenplan 
DEUTSCH 
RELIGION  
RUMÄNISCH 
MATHE UND UMWELT 
KUNST UND WERKE 
 

Kommunikation auf Deutsch 

Deutschbuch 

Lesen: Vom Riesen Timpetu, Mäusekrimi S. 16-17 

Sprache: Selbstlaute, Mitlaute, Buchstaben S. 151/1-3. 

Trage EIN Gedicht in der Videokonferenz vor. Recită UNA DINTRE poezii  în 
videoconferință. 

Vom Riesen Timpetu - Despre Uriașul Timpetu p. 15 

der Bursche - der Kerl, der Junge 

o Graus - o schrecklich! (vai, groaznic!) 

der Leib - der Rumpf, der Körper um die Brust und den Bauch (trunchi, piept și burtă, trup) 

 kneipen - kneifen   

 

 

 

drucken - drücken, stoßen 

Uriașul înghite în somn un șoricel. Merge la doctor pentru că îl deranjeză în burtă.Acesta îi propune să 
înghită și o pisicuță ca să rezolve problema. 

Mäusekrimi - (roman) polițist cu șoareci  p.16 

erleben - etwas durchmachen und dabei etwas fühlen und denken (a trece prin ceva, de ex. o întâmplare 
și a simți și a gândi ceva legat de această trăire) 

das Eck - die Ecke 

Poezie fără sfârșit: un șoricel vrea să aibă parte de o aventură și iese în lume. După primul colț dă de un 
motan care vrea să-l mănânce. Șoricelul fuge rapid acasă  și continuă să citească un roman polițist 
despre un șoricel care vroia să aibă parte de o aventură... 

1 STROPHE AUS DIESEN GEDICHTEN LERNEN! - SE ÎNVAȚĂ 1 STROFĂ LA ALEGERE DIN ACESTE POEZII! 
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Selbstlaute, Mitlaute, Buchstaben - Vocale, consoane, litere - p.151 

1. Se înlocuiesc vocalele lipsă în caiet. 

2. Se descifrează cuvintele conform codului secret. Mai întâi se scrie tot alfabetul în limba germană, cu 
câte un număr în dreptul fiecărei litere. După aceea se se transcriu cuvintele găsite în caiet. 

3. Autodictare! 

 

Comunicare în limba română 

Manual  

Somnoroase păsărele 

102/1-3 (oral)  + chenar (în caiet) 

De învățat primele două strofe! (pe mâine și ultimele două) 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch1 

Das Impfen  -Despre vaccinare   

Seite und Übungen:  

103/4-6 

Lies den Text aus dem Buch bei MERKE DIR! Citește cu atenție textul 

din carte de la NE INFORMĂM! Vizionează filmulețul din cartea digitală în limba română!  

Bei ÜBUNG 6! 

D.:  Mann .................................. 92 kg 
 Frau .................................... 85 kg 
 Kind .................................... 29 kg 
F.: ? Kind < Mann 
 ? Kind < Frau 
L.: 
 
A.: 
 

                                                           
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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Kunst und Werke    

Baue 2 Waagen. Zeichne diese ins Matheheft. Probiere sie aus: vergleiche die Masse verschiedener 
Dinge.  
 
Construiește 2 cântăre. Desenează-le în caietul de matematică. Încearcă-le: compară masa unor obiecte 
diferite.  
 

Beispiele/exemple: 

       

 

     

 

 Videokonferenz/videoconferințe online:  

 9.00 Deutsch - Rumänisch 

 10.00 Mathe - Musik und Bewegung 

 19.00 Abendtreffen - alle Fächer 

 Link auf WhatsApp (Link transmis pe whatsApp). 

 

Viel Spaß!  


