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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - MONTAG  11.05.2020 

Stundenplan 
DEUTSCH 
RUMÄNISCH 
MATHE UND UMWELT 
MUSIK UND BEWEGUNG 
ENGLISCH 
 

Kommunikation auf Deutsch 

Deutschbuch 

Lesen: Was denkt die Maus am Donnerstag, Mäuseträume, S. 32 -33 

Sprache: Silbentrennung - S. 157/1. 2. 3. 4. 

 

 

Lesen: 

Was denkt die Maus am Donnerstag - La ce se gândește șoricelul joia S. 32 

der Ochse, der Stier - der Mann von der Kuh 

tapfer - mutig 

der Held - jemand der mutige Taten macht wie ein Superheld, wie Supermann 

herrlich - toll, super, wunderbar, ausgezeichnet 

recht - gut, richtig 

1 MAL LAUT LESEN! De citit o datăcu voce tare!  

Mäuseträume - Vise de șoricel S. 33 

1 MAL LAUT LESEN und selbst einen Maustraum erfinden und schreiben! De citit o dată cu voce tare și 
de inventat și scris un vis de șoricel!  

 

Sprache:   

Silbentrennung - Despărțirea în silabe - S. 157/ 

1. Se potrivesc bucățile de puzzle și se notează în caiet (Drachen, Sonne, Birne, Blätter, Regen, Wolken). 

2.  Se pronunță cunvintele pe silabe și se aplaudă la fiecare silabă. 

3.  Se găsesc și se notează cuvintele care conțin silabele: .... 

4. Autodictare + Tabel cu nr. silabe:  
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Comunicare în limba română 

 

Manual 

Pinocchio în Țara Distracțiilor 

105/1.2.3. + chenare sus și  jos 

 

O lume minunata           https://www.youtube.com/watch?v=euYeX7TkfZE  

E-o lume minunată în care veți găsi,   https://www.youtube.com/watch?v=Ad1qM7aynEE 
Numai copii, 
O lume cu mult soare și multe jucării, 
Pentru copii, 
În lumea cu povești și flori veți întâlni, 
Numai copii, 
Și-o lume a inocenței păstrați-o orice ar fi, 
Pentru copii. 

Ieri am fost și noi copii, 
Dar timpul ne-a schimbat. 
În viață am pornit și vise am împlinit, 
Așa cum ne-am dorit, 
Gânduri bune câte-am strâns, 
Și tot ce-am învățat, 
Copiilor să dăm, iubirea ce-o purtăm 
E timpul să le arătăm. 

E-o lume minunată, 
Numai pentru copii, 
O lume minunată, 
Numai pentru copii! 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt 

Lehrbuch1 

Die Zeit - der Kalender   

Seite und Übungen:  

107/1.2.4.5.6.7. 

Lies den Text aus dem Buch bei MERKE DIR! Citește cu atenție textul din carte de la NE INFORMĂM!  
Löse dann schriftlich die Übungen. Rezolvă după aceea exercițiile în scris.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=euYeX7TkfZE
https://www.youtube.com/watch?v=Ad1qM7aynEE
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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Musik und Bewegung   

Lehrbuch - S. 99 

O lume minunata        

Lerne das Lied mit Hilfe des Videos.  

Trage das Lied În pădurea verde  oder Cucule, pasăre sură in der Videokonferenz vor.  

 
Englisch 

Aufgaben auf der Webseite der Schule. Temele sunt pe site-ul școlii. 

 

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). 


