
  

Hallo,  herzliche Grússe fúr euch,

 Moc vás obdivuju.  S němčinou jste začali teprve v září a za půl roku jste byli hozeni do 
situace, kdy jste nuceni pokračovat dál sami, jen podle mých zadání. Hodně těžká pozice. 
Dáváte to skvěle!!!!!!!! Nejlépe ze všech tří ročníků. Perfektní spolupráce, přístup, vytrvalost, 
snaha, poctivost, upřímnost, trpělivost.... To jsou jednotlivé kousky, které když se složí 
dohromady, vytvoří nádherný obraz. A já si vážím toho, že se na něj můžu dívat. :-)))

Za spolupráci děkuju i rodičům a těm, kteří vám pomáhají. Zkuste ale co nejvíce sami. Získáte 
znalosti a zkušenosti, které vám nikdo nevezme. 

Pokud v učebnici nebo v pracovním sešitě narazíte na něco, co byste potřebovali dovysvětlit, 
znova projít, napište si to, označte.. Tyto učebnice odevzdáte, dostanete nový díl. Vaše 
poznámky a postřehy nám hodně usnadní a pomůžou na začátku šk. roku.

A  dostáváme se do finále  :-)))  poslední lekce a pěkné téma -  jídlo  :-)))

Když se s dětmi učím lekci o jídle a oni vidí krásné barevné obrázky, vždycky říkají, že 
dostanou hlad nebo chuť. Samozřejmě, v tu chvíli jako na potvoru už nic nemají.  :-))
Vy máte nyní příležitost si něco dobrého dopřát a pořádně se nacpat  :-)))

Úkoly stále posílejte, za měsíc se uzavírají známky......ať jsou co nejlepší :-))



  

Úkoly na tento týden  :

1. nová slovíčka  - str. 78 – pouze levý sloupek (pro str. 70,71)

   Dodatek ke slovíčkům :   -  dopište si  slovíčko :  der Hunger  -  hlad
                                                                                   Ich habe Hunger .   -  Mám hlad.

   Pozor na rozdíl !!!     der Appetit  =  chuť  na jídlo
                                    Die Lust     = chuť, nálada k něčemu, na něco

                                    essen = jíst  - sloveso ,  časuje se nepravidelně
                            Das  Essen = jídlo  -  podst. jméno

    Výslovnost:     der  Gourmet – čti  gurmet
                            Das  Gemúse -   čti  gemýze
                            Das  Púree  -      čti  pyré  ( kdo nezná  = kaše, nebo ovocné = přesnídávka)
                                     Móchten  -  čit  mechtn  

2.   zapsat  do sešitu +  přeložit do čj   :   LB  70 /  4 věty v dolním žlutém rámečku 

+ pod  věty :  otázka :        Hast du  Hunger /  Durst ?
              
 Odpověď:    +  
                              Ja, ich habe  Hunger / Durst   -   Ano, mám hlad, žízeň.  ( bez členu !)

                    _        Nein,  ich bin satt.
                              Nein,  ich habe  keinen Hunger / keinen Durst   ( nemám koho, co – 4.p.)



  

. 3 AH  60 /  1   a)

4.  AH  60/  2  

5.  LB  70 / 1
     -   nahlas si přečíst rozhovor + přeložit
     -   do sešitu-  doplnit slova v rámečcích do vět  nebo kdo chce v on line učeb. a ofotit mi    
                            stránku

6.  LB  71 /  3
     -  přečíst  si jídelníček
    -   do sešitu  odpovědět na otázky :                  gibt es =  je  (existuje), budeme se učit
          1.  Wann( = an welchem Tag)  gibt es  Eintopf mit Brot?
          2.  Wann gibt  es  Gulasch ?
          3.  Wann  gibt es  Schnitzel  ?
          4.  Was gibt es am  Donnerstag ?
          5.  Was gibt es am  Montag?  
          
   Dejte si pozor na to, s jakou předložkou se pojí dny  :-))

7.  AH  61 / 3a)   b)
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