
  

Hallo  !  Ich wůnsche dir schóne Woche

Především děkuju za spolupráci všem, kdo se snaží, dává si práci a věnuje čas tomu, aby 
splnil zadanou práci.  :-))

Nadále platí, kdo má dotazy, něco neví,  nerozumí ,  potřebuje zkontrolovat  - 
Mail:    andreajaresovazsblat@gmail.com

Kdo potřebuje vysvětlit gramatiku ,  na you tubu  zadáte téma,  je tam hodně videí
      Nebo  zadáte do vyhledavače,  k dispozici je i výslovnost slovíček

 Co nás  čeká tento týden?

1.   -  nadále opakujte, procvičujte slovíčka  dopravní prostředky 
           Www. Umímenemecky.cz    - různé typy her

2.  Arbeitsheft – prac. sešit   -  S. 46 /1
     Vypracujte

3.  Lehrbuch – učebice – S. 44 / 1
      - nahlas si přečti celý text  , vyhledej si neznámá slovíčka a přelož do čj
      - doplň do otázek chybějící slova  - abych vám to usnadnila, dám nabídku:
           Eine Woche ---- Berlin ------ Mama------Papa------Berlin
      -  tyto doplněné věty přepište do škol. sešitu ( označte datum, stranu, cvič. )
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4. Lehrbuch – učebnice – S. 45 / 3   b)c) 

b)   - rozhovor si nahlas přečti
      - vyhledej si slovíčka, která neznáš  + přelož si rozh. do čj
      -  doplň do vět chybějící slova  ( protože rozhovor si nepustíme,  pro usnadnění dám 
nabídku  slov  :   Flugzeug --- Zug --- Bus---Bahn
            Při správném doplňování si dejte pozor na rody (=členy) těchto slov v 1. pádě a  na 
jejich tvar ve spojení s předložkou – tj. 3. pád  --- pomůže ti učivo min. týdne
      - tyto 4 věty přepiš do škol. seš. (datum, strana, cvič.)

c)  - na základě četby rozhovoru doplň slova do textu sms
     - sms přepiš so sešitu

5. Napiš 5 vět o tom,  jakým dopravním prostředkem někdo odněkud někam jede
    
Vzor :   Ich fahre mit dem Auto aus Prag nach Horažďovice.
                Jedu autem z Prahy do Horaž.

            Mein Vater fleigt mit dem Flugzeug aus Berlin nach Bonn.
                 Můj otec letí letadlem z Berlina do Bonu.

- v těchto větách podtrhni    červeně  - podmět (= 1.pád)        ….......  ich,  mein Vater
                                             modře  -  přísudek (=sloveso)   …..........  fahre,  fleigt
                                             zeleně  - dopravní prostředek i s předložkou …..mit dem Auto
                                                                                                                   mit dem Flugzeug



  

6  . Nová slovíčka 
      - přepiš do sešitu 
      - nauč se je

die Fahrkarte -  jízdenka 
das Flugticket -  letenka
die Abfahrt -   odjezd
der  Abflug -  odlet
die Ankunft – příjezd, přílet
d a u e r n - trvat

Přeji hodně zdaru,  mějte se hezky a buďte zdraví   :-)))
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