
  

 Hallo  !   Ich wúnsche  schóne Woche  !

Wie geht es dir?  Bist du zufrieden?  Was móchtest du gern machen?

Předně chválím včechny snaživce a vytrvalce za jejich svědomitý přístup a úsilí  :-))

Nadále platí možnost  naší vzájemné komunikace přes mail, abych měla zpětnou vazbu       
       andreajaresovazsblat@gmail.com

Was machen  wir?

1. opakujte a procvičujte nová slovíčka,  …....na pc    www. Umímenemecky.cz

2  Lehrbuch – učebnice 44 /  2

   a)  opište si  do škol. sešitu  věty z bílých bublin  - na každý řádek jednu větu a vynechte   
        si  pod ní 2 řádky  -  do řádku pod německou větou si totiž napíšete její překad do čj

   b)  ke každé německé větě přiřaď  správný čj překlad
        Nabídka  :  1. Jak dlouho trvá jízda / let ?    2.  Co stojí jízdenka / letenka ?                    
                          3.  Kdy startuje letadlo ?            4.  Kdy přijede autobus / vlak / letadlo ?       
                          5.  Kdy odjíždí autobus / vlak?   6.  Kdy  přistává letadlo?
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 c)  naučte se tyto věty

d)  Který obrázek (jízdenka)  patří k jednotlivým větám?
        Přiřaď   nebo připiš

e)  Nyní budeme ppracovat s obrázky jízdenek. Budu pokládat otázky, vy v obrázcích                
      vyhledáte potřebné informace  a na otázky odpovíte …...   do škol. sešitu

      Wohin  fahrt der Bus?
       Aus welcher Stadt startet  das Flugzeug?
       Am welchen Tag fáhrt der Zug?
        Was kostet  das Flugticket pro Person?
       Um wieviel Uhr  fáhrt der Bus ab?
        Wohin fáhrt der Zug?
         Was kostet Einzel Ticket?
        Welches Verkehrsmittel kommt um 17:45 Uhr an?
        Um wieviel  Uhr landet das Flugzeug?
        In welchem Monat fáhrt der Fernbus?
        Wohin fliegt das Flugzeug?

3. Arbeitsheft  - prac. sešit   S. 46 / 2  a) ,b), c)

4. Arbeitsheft  - prac. sešit   S.  47 / 3  a) ,b),c) 
     Nápověda   -  nie = nikdy  ,  selten  =  zřídka ,   manchmal = někdy  ,  oft  = často,  immer    
     =  vždy, stále

Přeji vám krásné  slunečné jarní dny    :-)))
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