
  

 
NĚMECKÝ JAZYK  9.A  9. B

Hallo,  viele Grůsse fůr dich!

Ich hoffe, dass du alle Aufgaben der vorigen Woche gern und richtig gemacht hast. 

Was machen wir diese Woche?

I.  Nimm Lehrbuch, Seite  35/  10  - ein Text

Úkoly k textu:
1. pozorně si nahlas celý přečti
2.  2. vyhledej si a přelož pro tebe neznámá slova

3. do škol. sešitu  - do sloupečku pod sebe vypiš všechna slovesa ve tvaru perfekta(min.     
čas) i s  podmětem a do sloupečku vedle jejich čj překlad. Je jich 13 a na pomoc si můžeš 
vzít ofocený seznam sloves
4. zkus najít a vypsat chyby v textu – nejedná se o gramatické, ale fakta

5. do škol.sešitu odpověz na následující otázky textu:
    1. Mit wem hat Lena telefoniert?
    2. Wie ist der Nachname von Vincent im Text? + přelož ho 
    3. Wo hat Lena den Artikel gelesen?
    4. Was ist der Vater von Vincent von Beruf?
    5. Wie hat der Boss den Vater genannt?  Herr ….....+ přelož
    6. Wie hat Oma Lenas Vater genannt?
    7. Wann besucht Lena wieder Berlin?  



  

II. do škol. sešitu si toto opiš jako zápis nové látky

          PERFEKTUM  SMÍŠENÝCH   SLOVES   ( MISCHVERBEN)

-   smíšená slovesa se někdy řadí mezi nepravidelná , neboť
 -  uprostřed příčestí dochází ke změně kmenové samohlásky , ale
 -  příčestí končí na   - t

Tvoří se :       haben / sein   + příčestí minulé  ( protože je to neprav. tvar,je třeba se naučit)

Příklady :       kennen - …..............   er hat gekannt …........  pozor!!!! neplést s kónnen
                      nennen - ….............   er hat genannt..............
                      denken - ….............   er hat gedacht …..........
                      bringen - ….............   er hat gebracht..............
                      wissen - …............... er hat gewusst................
                      rennen - …................er ist gerannt ….............  pohybové

a) místo teček  doplň čj překad
b) prostuduj si modrou tabulku v uč. str. 36
c) tato nová slovesa si vyhledej v ofoceném přehledu – neprav. slovesa
d) tyto tvary se nauč 



  

Práce s učebnicí:

S.  36/ 11  a)   do škol. seš.
S.  37/ 12  b)   do škol. seš.  přeložit do čj
S.  37/  13  b)  doplň stupňovaná příd. jména tak, aby věta dávala gramat. smysl

Arbeitsheft – prac.seš
 
S. 30 /  10 , 11,  12 (příčestí min. ze sloves v rámečku)

UPOZORNĚNÍ

Všechna zadaná cvičení budou následně kontrolována, hodnocena. V případě neplnění 
zadaných úkolů, bude práce hodnocena nedostatečně a započtena do klasifikace. 

PODĚKOVÁNÍ  VŠEM
  
Kdo se snaží, věnuje čas,  úsilí, trpělivost  i vytrvalost.  

Přeji nadále pevné zdraví , mějte se hezky

Email: andreajaresovazsblat@gmail.com 

V případě potřeby nebo nebo kdo má zájem o kontrolu lze ofotit a přeposlat na:

Děkuji za vaši spolupráci
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