
  

Hallo, ich wúnsche euch schóne Juniwoche,    :-))

Tento týden vám posílám delší prezentaci, ale nelekejte se :)))

Co se týče vysvětlování nového učiva a zadávání úkolů z učebnice, je už poslední.

Blíží se konec šk.roku, blíží se konec učebnice, neustále se mění vládní pokyny, nevíme 
přesně co jak bude.....takže jsem  promýšlela všechno dohromady......

Nyní se vám nabízí i  možnost  ve vyhrazeném termínu být ve škole a kdo má zájem, 
formou konzultace vám můžu být k dispozici. ….  Popřemýšlejte  ...

Proto jsem vám v této prezentaci vypsala a zadala všechno, co ještě potřebujeme stihnout.

Zadané úkoly máte na 2 týdny.

Jejich vypracování si rozhvrhněte podle vašeho tempa, někdo je rychlejší, někdo potřebuje 
víc času...  je to na vás.

Pokud dojde k nějaké změně, dám vědět.

Přeju vám do konce hodně sil, vydržte, jste skvělí  :-))))

Děkuju i všem vašim pomocníkům  (kdo má v němčině)  za spolupráci  :-)) 

 



  

Nepravidelná  slovesa      NEHMEN   a  ESSEN

- nepravidelná jsou proto, že se  časují nepravidelně a to ve 2. a 3. osobě jedn. čísla
   (nepravidelnost spočívá v tom, že se uprostřed slovesa mění kmenová samohláska =
      Změní se písmeno.   

-  u obou sloves se změní  e    na   i

    NEHMEN  =   VZÍT,  BRÁT     (čti nééémn)  -   +  4.p.

j.č.  1.  ich              nehme    nééme)                      mn.č.   1.   wir  nehmen  

       2.  du              nimmst    (čti nimst)                              2.   ihr   nehmt     (néémt)

       3.  er sie es     nimmt                                                   3. sie Sie  nehmen

Všimněte a pamatujte si ještě, že  ve 2. i 3. osobě  se kromě změny píšou mm

     ESSEN  =  JÍST        ( čti esn)          +    4. p.  

j.č.   1.  ich                 esse                                             mn.č.   1.    wir     essen
        2.  du                 isst  ( = i3t , psáno ostré s)                      2.     ihr     esst
        3.  er sie es       isst  ( = i3t , ------“---------)                         3. sie Sie  essen

 . -  ostré  s (3)  se používá právě jen ve 2. a 3. os. j.č.  (lze i ss) , všude jinde  jen  ss 
        Máte zde možnost volby 

                 
 

  
   



  

-  u tohoto slovesa  si nepleťte  2. a 3. os.   S  tvary     slovesa   sein – er sie es ist  (být)
    Poznáte v  písemném podle  ss (3- ostré  s)    a dle smyslu věty, projevu
                  V  ústním jen podle smyslu věty

                        Isst                        X              ist

Er   isst   Gulasch                                     Er   ist    klein

On  jí  guláš                                             on je       malý

-  v učebnici  str. 74 modrá tabulka uprostřed  +  rozhovory

K tomuto jsou cvičení:

  AH    63 / 7

  AH    63 /  8

  AH   64  /  10

LB  73 /  10    rozhovor   ( kdo má zájem on line učebn.)
    - nahlas si přečíst + přeložit  ,  chyby nemusíte označovat, jen abyste rozuměli o čem je

 LB  74  /  11 
  Do sešitu.  Stačí napsat  očíslovaná slova  nebo vyfotit on line



  

  Sloveso     SCHMECKEN   =   CHUTNAT     čti šmekn  (  znáte  šmakovat, odsud   :-)))

- klasické pravid. sloveso, časuje se tedy jak už umíte

 Zde v učebnici  máme  vazbu 

   Wie  schmeckt  ….  +   1. p.      ( der  Fisch , die Suppe, das Risotto ,  die  Pommes)

      Jak  chutná  -      kdo  co   ….....................

 Odpověď :    opište + přeložte si  2 fialové smajlíky v uč, str.   74
 

K tomuto si přečíst modrou tabulku  a  rozhovor

AH   64  / 11    ( ohlídejte si v jakém čísle jsou ta jídla, poznáte i podle členu)

  
Úkoly   AH  65 /   12, 13  -  jsou dobrovolné, pro zájemce a milovníky němčiny  :--))))
                                           Nemusíte dělat

Opsat + přeložit  žlutou tabulku  uč . Str 75

AH  65 / 14



  

LB   65 / 14

-  do sešitu stačí  číslo + jméno  nebo on line vyfotit

Rada k postupu, kdo má zájem

- nejdříve si přečtěte  + poté přeložte  článek

- přečtětě nevyplněné věty + přeložte si
- čtěte text ještě jednou  - po jednotlivých jménech +  pak zkuste  najít vhodnou                    
   nevyplněnou větu
- pokud nevíte, pokračujte dál až narazíte na to, co víte
- opakujete  postupně dokola

LB  75/ 15

- do sešitu napsat věty
 



  

Chcete se zeptat,  kolik co stojí

- použijete  sloveso  kosten =  stát  ( o  ceně)

     Nepleťte   si  stát =  stehen                                     Dort steht ein Haus -  tam stojí dům
               Fyzicky někde něco je                                          Ich stehe hier – stojím tady

V otázce :  Was kostet ….+ 1.p. ?              Co  (kolik)   stoji ….......?

V odpovědi:     Das /   es         kostet    ….......            +  číslo (kolik peněz)        +   měna

                         Daná věc        kostet / kosten  ….....

                         Das               kostet                            5              Euro (ojro), Kronen ( Kč)
                                                                                                     Cent ( drobné od eura) , …...
         
  E = euro (nemám znak na klávesnici)
  
 Říkám jen celá eura         říkám jen eura (čárku nahradím eurem)       0, …. říkám jen centy
                                                                                                               (eura nejsou žádná)

 2 E        =   zwei Euro             1,50  E  =  einen Euro fúnfzig        0, 80  Euro = achtzig Cent
 2,oo  E  =   ---“-----                  4, 60 E  =  vier Euro sechzig          0, 40  E   =  vierzig Cent



  

Jako příklad si opište rozhovor ve žlutém rámečku

LB 76 /17

- prohlédnout si béžovou tabulku a zkusit si tvořit a říkat věty ,  stejným způsobem jako jsou   
   ve žluté tabulce

- přečíst si a přeložit rozhovor dole – zeleno- fialový

AH  66  /  15
- tvořte a pište věty  -  kombinací slov ve 3 sloupečcích  +  potravinu / nápoj

   Např.  Ich                       esse           oft               Suppe.
              Mein  Opa            trinkt          nie               Saft.

AH   66  /  16  
        Kdo chce může přes poslech on line  ,   nebo sami  si vymyslíte -  nechám na vás

AH  66  /  17

Zájemcům poradím-  Bedienung =  obsluha (číšník)      Gast = host
    V levém sloupečku jsou lichá čísla, v pravém sudá.
          Kdo si nebude jistý, ve cvič. 18 je tento rozhovor, přepsaný, můžete si pomoc

AH  67  /  18
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