
  

 Hallo!   Viele Grůsse fůr  Dich !    :-))))

Předem všechny moc a moc chválím za váš přístup. Snažíte se, vypracováváte úkoly....to je 
skvělý a já jsem za to  moc ráda.

Pokud budete něco potřebovat – vysvětlit z gramatiky, ověřit, poradit, zkontrl. cvičení – 
můžete  na mailu andreajaresovazsblat@gmail.com  - někdo již využívá, super :-))

  Jestli máte nějaké nápady, návrhy, připomínky, rady  jak vylepšit, zda vyhovuje,apod.  Máte 
k tomu rovněž prostor. Uvítám zpětnou vazbu od vás.
 

Dále připomínám, že za každé správně vypracované cvičení je malá jednička, za každé 
nesplněné pětka.  

Co nás tento týden čeká?

- dokončíme  lekci, což je paráda., zvládáme to dobře
- na následujících stránkách jsem připravila úkoly

Mějte se moc a moc dobře. Využívejte tyto dny pro sebe.  Myslím na vás   :-)))



  

1. 2. pád    vlastních  jmen – osob    ( to barevné opište jako zápis do škol. sešitu)   
    
- v uč. k tomu máte zmínku na str. 56 / 15 v bublinách
- pokud chcete v němčině říct, že daná věc je někoho, nebo něčí  - můžete to udělat 2 
způsoby.
    1. buď  k vlastnímu  jménu přidáte nakonec  písmeno -s
          Např.   Anna ------ Annas  (= koho ,čeho, čí -  Aničky, Aniččin)
                      Lenka -----Lenkas                            - Lenky, Lenčin
                      Aneta  ----- Anetas                           - Anety
                      Patrik ------Patriks                            - Patrika, Patrikův
                      Michal -----Michals                           - Michala, Michalův

    2. nebo před jméno dáte předložku von (čti fón) ,to je většinou , když jméno končí na 
sykavku, kvůli horší výslovnosti, tak se použije tento tzv. Opisný tvar
          Např.   Alex – končí na -x ----- proto    ….von Alex
                     Thomas        na -s                     ….von Thomas
                      Nicolas         na -s                    …..von Nicolas

-  lze použít obě možnosti  
-  několik příkladů ve větě: 
 Das ist Marketas Kater nebo Das ist der Kater von Marketa . To je Markéty kocour.
 Mathe ist nicht Natkas Lieblingsfach. Nebo Mathe ist nicht Lieblingsfach von Natka. - 
Matika není Natky oblíbený předmět.
  Das ist David Vrchotas Heft. Nebo Das ist das Heft von David Vrchota. To je sešit D. 
Vrchoty.
- v učebnici  k tomu  není jiné cvičení , v prac. sešitě jedno,není pěkné,nebudeme dělat        
                      
  



  

- učebnice S.  56/ 17  , co kdo učí

2.  zápis do škol. sešitu:   
Lehrer  und  Lehrerinnen    =  učitelé a učitelky

 Der Lehrer = učitel                   die Lehrerin  učitelka , mn č. +en – Lehrerinnen  ( !! nn)
 
- do jednoho slova spojíte předmět a učitel/ka

   r  Deutschlehrer  = učitel nj                                    die Deutschlehrein – učitelka nj
   r  Mathematiklehrer = učitel matiky                          e Mathematiklehrein – učitelka mat.

- podle vzoru z tohoto cvičení napište do škol. sešitu  3 učitele/ky,  které vás učí
 Např.  Herr Štěrba – Tshechischlehrer

3  zápis do škol. Sešitu:
               Časování sloves  unterrichten = vyučovat
                                            rechnen  = počítat
                                            reden  =  mluvit, říkat
  Pod toto si opíšete modrou tabulku z učebnice , str. 57  - taktéž si zvýrazněte koncovky

Proč zrovna tato 3 slovesa ?  –  všimněte si, že jejich slovesný kmen končí na písmena
  -  t  (unterricht)  -n (rechn)  - d (red)  ----  učili jsme se, že ve 2. a 3.os. j.č. A 2.os.mn.č.  
mají koncovku   (e)t, (e)st   ,  takže, když slovesný kmen končí na tato písmena, musíme 
tam to -e vkládat , jinak se časují jak jste zvyklí  ( jak jsem slíbila, upozorňuji na odchylku)
 ….a ověřte si to  a prohlédněte v té tabulce 



  

  Dále si všimněte  :
- v učebnici i v prac. sešitě  ve 3.os. j.č.  napsali   er/sie/man ---- není to špatně ani chyba,  
man je takzvaný neurčitý podmět, nahrazuje zájmeno  es – ono. Tohle se budeme uč
it až za rok,  nechápu, proč to je uvedený už teď. Zatím to pusťte z hlavy, berte to jako že tam 
je es.

Ty tři slovesa si vyčasujte nahlas, abyste je dostali do pusy na výslovnost  :-)))

4. Arbeitsheft S. 50 / 14
    Doplnte tabulku, každé sloveso je jinou barvou,  pozor na ty koncovky

5. Arbeitsheft  S. 49/ 13

6. Arbeitsheft  S. 50/15

Tím máme v této lekci  cvičení v prac. seš. odbytá

7. Vrátíme se ještě k učebnici  - S. 57 /  18
  Máme si poslechnout rozhovor a doplnit slova do vět.   Napíšu vám slova, která se do něho 
hodí. Vy je vhodně doplníte . Do škol. sešitu – stačí jen číslo a slovo, neopisovat celé
 Kdo chce, může to zkusit sám bez mé nápovědy a pak si zkontrolovat    :-)))

      Lehrer – Stundenplan – Handy – Lehrerin- Klasse – lernt

8. Učebnice S. 57 / b) 
    - přečtěte si nahlas rozhovory a přeložte ústně



  

Na  velkou  jedničku  !!!!!!     :-)))

 Odpovědi  posílejte na mail, abych mohla kontrolovat  Akce platí týden!!

Odpověz celou větou na otázky -  týká se to naší školy

1.  Wie  heisst deine Mathematiklehrerin?
2.  Wer unterrichtet in unserer Schule(na naší škole)  Informatik?
3.  Wie heisst  dein Biologielehrer?
4.  Was unterrichtet Frau Šimková?
5.   Unterrichtet Herr  Mráz Geografie?
6.   Wer ist dein Englischlehrer?
7.   Was unterrichtet Herr Koch?
8.   Wer unterrichtet Geschichte?
9.   Unterrichtet Frau Kotálová Musik?
10. Wer ist dein Klassenlehrer?

Kdo chce zkusit a má zájem na malé a velké jedničky   navíc  ?????
( v případě neúspěchu nebude pětka :-)))

Napište mi na mail, zda na malou či velkou jedničku, pošllu úkol, vy mi zpátky vypracovaný, 
opravím  a ….
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