
  

Hallo,   ich wńsche euch  eine schóne   Woche  !!!!!   :-)))) 

Na  úvod krátké zhodnocení:

- tempo  držíme dobré
- v rámci možností umíte a používáte nová slovíčka i gramatiku -   velká pochvala :-)))
-  když toto zachováme a udržíme i nadále, stihneme probrat celé učivo do konce šk.       
    roku, což je hodně výhodné – pak nebudeme muset nic dohánět,  nebudeme                
    přesyceni velkým množstvím nesplněné práce, rychlostí, nedostatkem času  atd.V       
    jazyce se totiž nic přeskočit nedá,  jedno navazuje na druhé
    -ve škole pak jen doladíme a procvičíme co bude třeba,  nejvíce zřejmě konverzaci, tu 
      šidím   

Velkou zásluhu na tom máte vy,  protože fakt makáte, plníte, píšte, fotíte, opravujete....
…..snaživí, trpěliví, vytrvalí ….  ...moc  vám  fandím   :-))))

Mail  andrea jaresovazsblat@gmail.com

Když  mi posíláte práci, napište mi k tomu prosím stručně , jak jste na tom = jak a co 
(ne) zvládáte, (ne)stíháte, čemu (ne)rozumíte   atd.

Držte se, buďte zdraví, plní síly a dobré nálady

mailto:jaresovazsblat@gmail


  

Úkoly  na příští  týden  :

1  opakovat a procvičovat  slovíčka a gramatiku

2. nová  slovíčka   -  LB S.68 /   pro stranu 63 a 64

3.LB  62 /8   rozhovor                          https://www.mauthor.com/present/5386835560366080
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

-  přehrajte  si ho  několikrát  celý, stopujte po větách, opakujte  po nich, překládejte si do čj

   Cílem  je.: porozumět  mluvenému slovu  =  obsahu  a nácvik správné výslovnosti

Úkoly k tomuto rozhovoru:

1.  V čj  napíšete stručný obsah rozhovoru =  o čem je

2.  doplníte chybějící  slova do textu -  zkoušejte to v on line verzi na pc – máte tam i              
     kontrolu,  znáte  ze školy   -  pak  buď  do  sešitu  vypíšete chybějící slova  (např. 1            
                                                                    Morgen, 2 ….....)   
                                                  Nebo  vyfotíte doplněnou stranu v  pc,mbl  (screenshot)
   A  pošlete mi to prosím
3.  odpovíte na tyto otázky  :  a)  Wie heisst der  Herr ?  b)   Wie grússt Alicia ?   c)  Was 
sucht Alicia?   d)  Was  hat Herr  Rútter ?    e)  Ist  Alicias Turnschuh  blau ?  f)  Wie ist  der 
Turnschuh  von  Alicia ?

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


  

4.   NOVÉ  UČIVO      zápis  do sešitu:

                     DIE   FARBEN   -   BARVY

-  opíšete si  z  učebnice str. 64  modrou paletu   -  do sloupečků  barvy německy a vedle 
barvy česky,  použijte k tomu  pastelky    :-)))

-  kdo neví jak vyslovit -  zadejte  si  přes mbl/ pc   nebo  napište

5.  AH  54 /  5

6. AH 55 / 6

7. AH 55 / 7   -  co zde máte dělat -  2. řádek vybrat jednu z vlastností uvedených v           
                                                                        závorce dle obrázku
                                                         3. řádek – doplnit zájmeno kein ve správném rodě a   
                                                                          pádě
                                                         4. řádek -  doplnit neurč. člen ve správném rodě a      
                                                                          pádě
             Tzn., najdete si ve větě sloveso a zeptáte se pád. otázkou (je stejná  jako v čj)
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