
  

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 i přepsaný zápis učiva

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,   :- ))).

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   :- )))

mailto:andreajaresovazsblat@gmail.com


  

https://www.mauthor.com/present/6032467392331776

Na této  adrese najdete zdarma naši učebnici s nahranými poslechy , 
cvičeními a kontrolou cvičení

=   jako  ve škole

-  využívejte k opakování, nácviku správné výslovnosti, čtení, porozumění  apod.

https://www.mauthor.com/present/6032467392331776

   ZADÁNÍ   NA  TENTO  TÝDEN

1.  Opakovat a procvičovat  slovíčka a gramatiku

https://www.mauthor.com/present/6032467392331776
https://www.mauthor.com/present/6032467392331776


  

  NOVÉ  UČIVO  -     opište  do sešitu,  pokud možno dodržujte barvy  pro lepší názornost

SKLOŇOVÁNÍ   PŘÍDAVNÝCH  JMEN  PO ČLENU NEURČITÉM 
                                            1.  PÁD                                                

-  k tomu potřebujete znát vždy správný rod podstatného jména = tzn. člen  der die das

-  člen  neurčitý  je   v jednotném čísle    ein    -    nějaký, jeden  -   mužský
                                                                eine      nějaká, jedna   - ženský
                                                                ein         nějaké, jedno  - střední
                          
                                V množném čísle neurčiitý člen neexistuje,  je to bez členu

Poznámka a vysvětlení pro vás:

Doposud jste se učili   o přídavném jménu v přísudku =
Stojí za slovesem  a  neskloňuje se. ( nemá žádné koncovky, stále tentýž neměnný tvar)
        Např.    Das  Auto  ist  rot.  Die Katze ist  schón.  Ich  bin  nett. …....

Nyní se naučíte, když je příd. Jméno  v přívlastku = tzn.  Před podstatným jménem

    Musí  se tedy skloňovat   ,  což obnáší  připojování koncovek k tomuto příd. jménu

Učivo je vysvětleno v uč. Str. 46  - modrá a zelená tabulka -  nastudujte prosím
    Kdo potřebuje vysvětlení, je níže   :-)))



  

                DODRŽUJTE  BARVY  PŘI OPISU

Jaký  je obecný  postup  ?

1.  dáte neurčitý  člen    ein  eine  ein

2   po něm  následuje příd. jméno + koncovku  –- stejná jako rod pod. jména

3  pak podst.  jméno

Čili ještě jednou:

         Ein (eine , ein)    příd. jméno + koncovka    podst. jméno

Např.  Červené auto -      ein       rotes            Auto.......protože  je   das  Auto
           Krásná kočka       eine      schóne        Katze    ….................die  Katze                        
           milý přítel              ein       netter           Freund …..................der Freund
           Moderní škola       eine     moderne      Schule …...................die Schule
           dobrá nálada         eine     gute             Laune …....................die Laune
            Teplý kabát           ein       warmer        Mantel  …..................der Mantel
            Malé zvíře             ein       kleines         Tier      ….................. das Tier

           Červená auta                      rote            Autos..........................  .die Autos
           Krásné kočky                      schóne        Katzen  …....................die Katzen
           Milí přátelé                          nette          Freunde …...............  ...die  Freunde

Prostě.: příd. jméno musí mít koncovku rodu podst. jména 
              



  

2.   do školního  sešitu :  každý si vymyslí od každého rodu 5 příkladů a  zapíše do sloupečku

Vzor:                D ER                            DIE                                 DAS
              Ein  guter Freund           eine schóne Katze                ein rotes Auto

3.  Lehrbuch (LB)  S. 45 /  5 a) 
    -  pozorně nahlas přečíst, přeložit si
    -  na str. 46 nahoře máte v  seznamu oblečení ,  vynecháte v sešitě 2 řádky a opět               
       roztřídíte do sloupečků a + k tomu číslo obrázku

4. Arbeitsheft (AH)  S.  49/7  a)  b)

5. LB  46 / 6 a)    do sešitu  napsat spojení
                     b)   do sešitu  stačí přiřadit k písmenu číslo

PŘI  PSANÍ  ÚKOLU  DO  SEŠITU  UVÁDĚJTE  PROSÍM I  STRANU A CVIČENÍ. DĚKUJU.
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