
  

Hallo, ich wúnsche euch schónen Tag !

Mail    andreajaresovazsblat@gmail.com

Nakladatelství Klett nabízi zdarma  verzi naší učebnice – s poslechy a řešeními – jako ve         
    škole   -  využívejte ji

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

POZOR ZMĚNA

OD TOHOTO TÝDNE MI PROSÍM POSÍLEJTE NA MAIL VYFOCENÉ STRANY S 
VYPRACOVANÝMI ÚKOLY  VE  ŠKOLNÍM I PRACOVNÍM SEŠITĚ
 Kdo se mi ještě dosud neozval, potřebuji od vás zpětnou vazbu – vidět, zda skutečně 
pracujete, jak se snažíte, v čem se (ne)daří, co zlepšit atd.

Moje velké ocenění a obrovská pochvala pro ty, kdo mi píší. Odvádíte bezvadnou práci, zjišťuji, 
jak v rámci samostudia jste schopni samostatně podle prezentace zvládnout jak slovíčka, tak 
gramatiku, využíváte toho, co už umíte.Chápete a rozumíte učivu,  takže se můžeme posouvat 
dál. To je úžasný.  Super.  Děkuju za  to        

Za každé správně napsané cvičení je malá jednička.

Pečlivě a pozorně čtětě zadání a pokyny, které vám píšu. Zkontrolujte si, 
zda děláte skutečně co máte, co je třeba.  Abyste zbytečně nedělali něco jiného.

mailto:andreajaresovazsblat@gmail.com
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080


  

    

NOVÉ  UČIVO  -   zapište si prosím do sešitu jako zápis, dodržujte barvu rodů

                               ČLEN  URČITÝ  A   NEURČITÝ

- stojí před podstatným jménem

  Určitý   -  der    die   das   =    ten  ta   to             mn. č.   die  =  ti, ty, ta
              
              - používá se :   -  jako ukazovací  zájmeno ten ta to               
                                       -  známá, blíže určená, již zmíněná      osoba, věc 

Neurčitý  -   ein    eine  ein   =   buď   zájmeno   nějaký  nějaká  nějaké    mn.č. neexistuje, tj.   
                                                       nebo   číslovka  jeden   jedna   jedno              netvoří se, není

               -  používá se:    - neznámá, neurčitá, teprv poprvé zmíněná  osoba, věc

Příklady:   Heir ist  ein Heft. -   Zde je  nějaký/ jeden  sešit.
                 Das Heft  ist  schmutzig.- Ten sešit je špinavý.
  
                 In der Schultasche  ist  eine Scherre. -   Ve školní tašce  jsou nějaké nůžky.
                 Die Scherre  ist aber kaputt !  - Ty nůžky jsou ale rozbité!

Podívejte se prosím na toto  video   - 3 min                    

   
                       

      

https://www.youtube.com/watch?v=CCpyb-4cCmk

https://www.youtube.com/watch?v=CCpyb-4cCmk


  

 NOVÉ   UČIVO II      zapište  prosím do sešitu

                      ZÁPORNÉ    ZÁJMENO   KEIN, KEINE,  KEIN
                               ŽÁDNÝ , ŽÁDNÁ, ŽÁDNÉ

 Stojí  jen před podst. jménem

-  v  německé větě je jen  jeden zápor                                (  čj  může mít více)
-  toto záporné zájmeno se používá tam, kde by byl použitý neurčitý člen ein
    (  = tzn. nahrazuje ho. Když je kein, už pak nedávám žádný člen – ani určitý, ani neurčitý)
-  když je ve větě zájmeno kein, už se nicht nedává.  Buď je tam kein nebo nicht, ne               
    obojí !!!!

Příklady.                 Ein   eine   ein                              kein,  keine ,  kein

Hier ist -                 ein  Heft                                   kein  Heft     (Zde není (žádný) sešit)
                              Ein  Schuh                                kein Schuh  (…................     á  bota)
                              Ein Lehrer                                 kein Lehrer  (…...................ý učitel )

  Toto učivo je vysvětleno v učebnici str.  61 -  modrá tabulka uprostřed  cv. 5- nastudujte ji :-))

Vím, že tento týden je dost nové gramatiky, osobně bych ji rozdělila. Ale bohužel se objevuje 
současně ve cvičeních, takže ji potřebujeme znát. Abyste jim rozumněli a vám se dařilo. Vypadá 
možná na první pohled děsivě, ale není to těžké a jsem přesvědčená, že ji zmáknete. Kdybyste 
cokoli pořebovali vysvětlit, dotazy, napište mi.  :-)))  



  

NOVÉ  UČIVO III   zapište prosím do sešitu  nadpis a tabulku

                           4. PÁD  PODSTATNÝCH   JMEN

  -   (4.pád se latinsky řekne akusativ  - ve slovnících zkratka A,často se vyskutuje, zejména        
  u   předložek a sloves, je užitečné  to vědět) 

-   v  učebnici vysvětleno učivo na str. 61 – modrá tabulka dole -  nastudujte prosím

  Pád              M                            Ž                                               S              MN. Č.      Táz. Záj.
                              
    1.     der    ein    kein            die   eine   keine           das   ein  kein        die  x  keine        wer
    2.
    3.
    4.     den einen  keinen        die   eine   keine        das   ein  kein       die   x  keine       wen

  Postřehněte:  kromě mužského rodu  je  1. a 4. pád   stejný  !!!

- tuto tabulku  se musíte naučit zpaměti  , povinně  !!!!!!!    …..........hoooooodně důležitá  

Se  4.p.  se pojí např.  slovesa haben, finden,  brauchen , grússen, fragen

Podívejte  se video 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ

https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ
https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ


  

ÚKOLY  :

 Arbeitsheft  (AH)  S.  53 / 3

AH   S.  53  4a)  
    -  bez poslechu,  vedle slov jen doplnit  rody  ve zkratce      der  =  r

       54  b)

Lehrbuch (LB)    S.  62 / 7

-  věty napsat do sešitu
Man braucht  =  je potřeba  +   4.p

 Překvapení,
 Které jsem vymyslela pro vás  :-)))
Zkusíme to?   Klikněte na odkaz, vyplňte do toho a pošlete mi to

Nadále hodně dobré zdraví, opatrujte se,  odpočívejte  a mějte se fajn  :-))))
 .    

C:\Users\andrea\Desktop\školní potřeby.pdf

C:\Users\andrea\Desktop\školní potřeby.odt

file:///C:/Users/andrea/Desktop/%C5%A1koln%C3%AD%20pot%C5%99eby.pdf
file:///C:/Users/andrea/Desktop/%C5%A1koln%C3%AD%20pot%C5%99eby.odt
file:///C:/Users/andrea/Desktop/%C5%A1koln%C3%AD%20pot%C5%99eby.pdf
file:///C:/Users/andrea/Desktop/%C5%A1koln%C3%AD%20pot%C5%99eby.odt
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