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VORWORT

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
auf den folgenden Seiten findest du Wochenpläne deiner wichtigsten
Fächer. Bitte bearbeite die Aufgaben in der kommenden Zeit. Mit
der Bearbeitung bereitest du dich gleichzeitig auf die kommenden
Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen vor. Viel Erfolg und Spaß
dabei!
Wir hoffen und freuen uns darauf dich schon bald wieder in der
Schule begrüßen zu können!
Deine Lehrerinnen und Lehrer der Städtischen Adolf-ReichweinGesamtschule Lüdenscheid

Lüdenscheid, 16.03.2020

WOCHENPLÄNE
GRIECHISCH 5
Klasse/ 5 Lehrkraft:
Itsou
Kurs:
4η – 5η
εβδομάδα
https://www.dropbox.com/s/b0rpowvcjcc9697/5%CE%9AL.%2
Βιβλίο
0%CE%92%CE%9C.%206.pdf?dl=0
Μαθητή:
Aufgaben:
• Να διαβάσεις τους διαλόγους στη σ.32.
• Διάβασε το κείμενο στη σ.33, και απάντησε στις
ερωτήσεις.
• Δες τη συνταγή στη σ.34 και προσπάθησε να γράψεις
και εσύ μια συνταγή από το φαγητό που σου αρέσει.
Ζήτησε βοήθεια από ένα μέλος της οικογένειας σου, για
να σου πει τι υλικά χρειάζεσαι και πώς θα το φτιάξεις.
• Κάνε ανάγνωση το κείμενο στη σ.35.
• Απάντησε γραπτά τις ερωτήσεις της σ. 36
• Α+Ο: Το λεξιλόγιο σ.36
Τετράδιο
εργασιών:
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https://www.dropbox.com/s/9kx3r5wb25smi9r/5KL.%20TE.%2
06.pdf?dl=0
Aufgaben:
• Κάνε τις ακόλουθες ασκήσεις:
▪ σ. 43 ασκ.1
▪ σ. 44 ασκ.2-3
▪ σ. 47 ασκ.4
▪ σ.49 ασκ.5-6
▪ σ.51 ασκ.8

WOCHENPLÄNE
GRIECHISCH 6
Klasse/K 6 Lehrkraft:
Itsou
urs:
4η – 5η
εβδομάδα
https://www.dropbox.com/s/9wlsvgpcmgaualk/6KL.%20BM.
Βιβλίο
%2020.pdf?dl=0
Μαθητή:
Aufgaben:
• Να διαβάσεις τα κείμενα σ.σ. 106-108 και να
απαντήσεις γραπτά στις ερωτήσεις κατανόησης.
• Να κάνεις ανάγνωση το κείμενο στη σ.108.
• Να μάθεις το λεξιλόγιο (Α+Ο) στη σ. 109.
Τετράδιο
εργασιών:
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https://www.dropbox.com/s/asukypihuagywei/6KL.%20TE.%
2020.pdf?dl=0
Aufgaben:
• Κάνε τις ακόλουθες ασκήσεις:
▪ σ. 185-190 ασκ. από 1 έως 10

WOCHENPLÄNE
GRIECHISCH 10
4η – 5η
εβδομάδα
Βιβλίο
Μαθητή:

Τετράδιο
εργασιών:

Περιγραφή
εικόνων +
έκεση:

https://www.dropbox.com/s/nkurz7j8k7uuqtg/10KL.BM._4156.pdf?dl=0
Aufgaben:
• Να περιγράψεις τις εικόνες και να απαντήσεις γραπτά στις
ερωτήσεις της σ.41.
• Να διαβάσεις τα κείμενα, να σημειώσεις άγνωστες λέξεις και
να τις ψάξεις στο λεξικό.
• Να απαντήσεις γραπτά σε όσα από τα κείμενα έχουν
ερωτήσεις κατανόησης.
https://www.dropbox.com/s/ig5wz7uw8sfn5fh/10KL.TD_2333.pdf?dl=0
Aufgaben:
• σ.σ. 23-27, ασκ.2,3,4,5,7,8,9
• σ.σ.30-31, ασκ.11 και 13
• σ.34, ασκ.14

https://www.dropbox.com/s/xfcui95g2o4jpo9/_%CE%95%CF%80%
CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%20%CE%AE%20%
CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7_.pdf?dl=0
Aufgaben:
• Να περιγράψεις τις εικόνες και να γράψεις μια έκθεση. Η
έκθεση σου μαζί με τη περιγραφή των εικόνων πρέπει να
φτάνουν τουλάχιστον στις 270 λέξεις συνολικά. Μη ξεχάσεις
να κρατήσεις χρόνο, υπολόγισε 90΄ λεπτά και για τις δύο
δραστηριότητες.
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WOCHENPLAN
MATHEMATIK EK
7 HERR NOLTE
Klasse/Kurs

M7-E1

Wochenplan
(20.04-24.04)
Wochenplan
(27.04 – 30.04)

Lehrkraft:

Nolte

S.178-179 sorgfältig lesen und beide Aufgaben lösen
S.80: Ü1 –Ü3
Wer die Aufgaben vollständig erledigt hat, bekommt ein
Sternchen.
S. 182-183 sorgfältig durchlesen.
S. 183 Ü2, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7

S.184 Ü8 (alles rechnen)

Ihr braucht bei allen Aufgaben nicht die Pfeile aus den Beispielen
zu zeichnen.

Wer die Aufgaben vollständig erledigt hat, bekommt ein
Sternchen.
Die Skypetermine für die nächste Woche:
(1) Am Montag, den 27.4.2020 um 15 Uhr (Besprechung
der mathematischen Verfahren)
(2) Am Mittwoch, den 29.4.2020 um 9 Uhr (Besprechung
der Hausaufgaben)
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