
  

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

Geht es euch prima ?  Seid ihr zufrieden und gesund?

Děkuji  všem vytrvalcům a snaživcům za skvělý přístup, svědomitost a zodpovědnost. Jste 
úžasní  !   Jen tak dál   :-))  Je pro mě radost s vámi pracovat  -))

Kdo mi posílá maily ke kontrole  - zvládáte  to skvěle. I od ostatních budu ráda za zpětnou 
vazbu, abych viděla jak na tom jste, co je třeba připomenout, víc procvičit, na co se zaměřit …..
Prezentace dělám pro vás, tak aby pro pro vás měly nějaký přínos. 

                                                            andreajaresovazsblat@gmail.com

  Většina z vás se pěkně naučila koncovky  sloves při časování  . Je teď třeba, abyste to 
nezapomněli.  Moc moc vás prosím, procvičujte si je dál, stále dokola. Ušetříte si tím práci i 
čas, abyste se je nemuseli učit znova. Bylo by to zbytečné. Stačí, když projedete jedno kolo

Na  www. Umímeněmecky.cz  – najedťe gramatika – řasování slabých sloves  rozhodovačka.
 
I když neznáte všechna slovíčka, nevadí, koncovky sloves dáte.  :-)))  Je to i s řešením
  
Úkoly na týden

1   opakovat časování  pravidelných sloves

2.  Arbeitsheft – prac. sešit . 40 / 6
Z přaházených písmen sestavte správně slova,  fialové písmeno je začáteční , jsou to všechno 
přídavná jména či příslovce (němčina to nerozlišuje) 
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       Čtěte si prosím pozorně pokyny , které píšu u cvičení,  budete lépe vědět co s nimi

3. Arbeitsheft – prac. seš.  40 / 7
  -  máte doplňovat 2 spojky  a zbytek jsou předložky
  -  radím -  nejdříve si vedle  napište překlad do čj. -  jasněji uvidíte, kam se která hodí              
                   přečtěte si celou větu, v duchu přeložte a pak až doplňte

4. Lehrbuch -  učeb.  S. 68 -  slovíčka  pro str. 60 ,61
    - kdo potřebuje výslovnost – jde  to zadat  do pc, mbl
    - pozor !!!!!!!  naučte se i ty barevné členy, barvy jsou dle rodů – už jsme probírali
           Je nutné se to naučit, protože se je brzy budete učit skloňovat

5.  Lehrbuch -  učeb.  S.  60 / 2
     -   vypracujte do škol. sešitu a sice následovně:
             Nadepište si podle mě do sloupečků podle barev  :
                                                  Rod podstatných jmen

        Mužský                                       ženský                                          střední

Slova v modrých                            červených                                  zelených  rámečcích

-  v každém rámečku je před slovem určitý člen /  neurčitý člen  -  toto pište rovněž  !!!!
-  v rámečku je jen začátek slova, zbytek si musíš připojit z fialových rámečků,  počet _             
   odpovídá počtu písmen  =  co _ to jedno písmeno
- jsou to slova, která vidíte na obrázku

6. Lehrbuch  -  uč.  61 / 3   
   - ústně 



  

7.  Lehrbuch  -  uč. S. 61/ 4  a)

. do škol. sešitu  .  - vynech  si 2 řádky a pokračuj v předešlé úpravě sloupečků a napiš, co 
máš ty ve své školní tašce  -  myšleno jen školní potřeby  ne jídlo  .-)) a  nepořádek

8.  Arbeitsheft  -  prac. sešit  - S. 52 /  1  a) b)

9.  Arbeitsheft  -  prac. sešit    S. 52 / 2

10   Následující cvičení napište  do  sešitu a pak mi je prosím pošlete  ke kontrole . Děkuju.

a)  doplň správnou předložku  -   am     um      von- bis
…....  Montag  haben wir  Deutsch.  Tschechisch habe ich   ….. Dienstag, …...Mitwoch und...
Freitag.  …..14 Uhr geht ihr nach Hause.  Habt  ihr….. 8 Uhr..... 8.45 Uhr  Sport ? …... 9 .45 
Uhr hast  du die Pause?  Die Mittagspause ist –..... 12 ….13 Uhr.

b)  správný tvar slovesa haben

Was ….........wir heute? …....ihr Deutsch? Nein, ich ….....nicht Englisch, ich …...Mathe. ….... 
er jetzt die Mittagspause ?  Was …..Jan am Montag?  Eliška -....  Physik nicht gern. Vašek 
und Ondra ….......Geschichte sehr gern

c)  dokončete větu

Frau Homolková.ist …............Herr Curko ist ….........Frau Zeithamlová …...........Sozialkunde. 
 Frau Ouředníková und Frau Humlová …..........Englisch

   Auf Wiedersehen  +   hodně radosti a pohodové dny   : - )))))
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