
  

NĚMECKÝ  JAZYK   7.  A,  7. B

Hallo  !     Viele Grůsse fůr dich  :-)))

1.   Opakování učiva z min. hodiny:

   Cvičení:    Doplň sloveso haben ve správném tvaru do vět.

          1.  Ich................ jetzt Mathe.               4.  Was …...........ihr am Montag?
          2.  Er …...........eine Gitarre.                5.  Sie ….......am Freitag Informatik.
          3.  Wir ….........jetzt  Unterricht.           6.  ….............du einen Freund ?

 
- cvičení opiš do škol. sešitu

2.  Práce s učebnicí

    S.  59  nauč se slovíčka ,   správná výslovnost   lze i na pc/mbl

    S.  53/12  ústně,   zde si uvědomit rody podst. jmen dle barevného členu



  

  3. - do škol. sešitu si toto opiš   jako   zápis nového učiva

Wie  findest du ….....--- Deutsch, Mathe, Bio, …. ?      =  vyuč. předměty
                                 --- die Schule, den Stundenplan,....? = školu, rozvrh
                                 --- den (Sport)lehrer, (Informatik)lehrer ?  = učitele TV, Inf
                                     die (Deutsch)lehrerin, (Mathematik)leherin?  = učitelku NJ, Mat

Překl.  Jaká je, nebo považuješ za, zdá se ti …......matika, rozvrh...? 

 Odpověď na tuto otázku:

Ich finde......(zvolíte něco z horní nabídky)  + přidáš svůj názor ( možnosti jsou níž ve sloup)

                  : - ))   pozitivní                                                : - ((  negativní

zde si do sloupečků opiš z uč. str.55 oba fialové sloupečky + čj překlad (= 4 sl. Vedle sebe)
 
např.  Ich finde Deutsch einfach. Er findet Mathe schwer. Lehrerin ist lustig.   

Tím zápis do sešitu končí a pokračuj v dalších cvičeních

- uč. str. 55 /  13, 14  - přečti si a přelož rozhovory v bublinách
         



  

Pracovní sešit  Arbeitsheft

S.  48/9  - umět správně přečíst
              -  přeložit do čj
               - označit 5 vět  R – richtig       F falsch   =  věta je dobře/špatně

S.  48/ 10 b – napiš co je pro tebe   :-)  :-(

S.  49/ 12

UPOZORNĚNÍ

Zadané úkoly 
budu kontrolovat, 
v případě jejich 
nevypracování 
budou hodnoceny 
 nedostatečně a 
započteny do 
klasifikace

PODĚKOVÁNÍ   VŠEM,
Kdo  se snaží, má trpělivost výdrž a další benefity, které při 
tomto „učení“ uplatňujete. 
Za správné vypracování každého cvičení je malá 1.

Když budete pořebovat....   andreajaresovazsblat@gmail.com   

Kdo má zájem o kontrolu cvičení,lze vyfotit a v čitelné podobě přeposlat na mail
Děkuju za vaši spolupráci  :-))
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