
  

Hallo, ich wúnsche euch einen schónen Tag.

  POZOR ZMĚNA

OD TOHOTO TÝDNE MI PROSÍM POSÍLEJTE NA MAIL VYFOCENÉ STRANY S 
VYPRACOVANÝMI ÚKOLY  VE  ŠKOLNÍM I PRACOVNÍM SEŠITĚ

Chválím ty, kteří tak již učinili. 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.

Za každé správně napsané cvičení je malá jednička, za 5 velká  :- ))).

Mail  pro komunikaci  andreajaresovazsblat@gmail.com

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.

Přeji vám nadále pevné zdraví, pohodové dny už máte, užívejte si jarní přírodu a 
prožívejte  radost   :- )))

Úkoly na tento týden:

1. opakovat  slovíčka a gramatické jevy
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2.  nová slovíčka  -  Lehrbuch (LB) – uč.  S. 45
     - do škol. sešitu  do sloupečků pod sebe  přepíšte nová slovíčka ve fialových                  
       rámečcích, vyhledáte k nim čj překlad, který napíšete vedle slovíčka

3. LB  S. 45 / 4
    - nahlas si rozhovor  pozorně přečíst
    - do sešitu napsat jeho čj překlad

4. LB S. 46 / 6
    - do sešitu ,  psát jen písmeno a k tomu číslo

5.Nová slovíčka – opsat do sešitu, naučit se je  … LB S. 46 dole

 Die Wegbeschreibug (végbešrajbung)    -   popis cesty
 Aus/steigen  -  vystoupit    ….....aus  - je odlučitelná předpona, pokud sloveso není v           
                                                             infinit. (neurčitek), odlučuje se = dává se úplně na     
                                                             konec věty. 
Ein/steigen – nastoupit  ….......   ein -      platí totéž

Geradeaus    gehen   -  jít  rovně, přímo
Nach links     gehen   -  jít do leva
Nach rechts   gehen  -   jít do prava
Úber die Strasse gehen  - jít přes ulici
In der Strasse – v ulici ….wo ?(kde) + 3.p. 
In die Strasse  - do ulice  ...wohin? (kam) + 4.p.
Zuerst – nejdříve, nejprv
Dann  - pak, potom
Danach - poté 



  

6. Arbeitsheft  ( AH ) - 50 /  8  a)  b)  c)
   a)  
    - do otázek doplníte zum /  zur  ( k …   …..  - podle rodu podst. jm)
    -  na řádek napsat celou větou odpověď  ,  šipky značí směry

    b) c)  slabší žáci doplní jen zum / zur do otázek
             Odvážlivci, snaživci ..  zkusí napsat i odpovědi
   
Nově pro žáky zavedena verze on -line

Na této adrese máte zdarma naši učebnici i s poslechovými cvičeními, rozhovory  a 
kontrolou (  = jako ve škole  )

 
.

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952
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