
  

Hallo, ich wúnsche euch den schónsten Monat  im Jahr !

Děkuji všem za zaslané úkoly, máte od mě velkou pochvalu za snahu, píli a trpělivost :-

Posílejte nadále – prosím, uveďte ke každému úkolu str.  a cvič, nebo co je to za úkol

Práce na tento týden:

1. opakovat slovíčka a gramatiku

2  NOVÉ  UČIVO  -  zapsat do sešitu

SLOVESO   SEIN  A   HABEN  V  PRÉTERITU   (  =  minulý čas  )

              SEIN  =  BÝT                                                                    

- je to pomocné sloveso, proto se časuje odlišně

Přítom. čas :   j.č.   1.   ich   bin           Minulý čas – préteritum   j.č.  1.  Ich   war  - byl jsem
                               2.   du    bist                                                        2. du   warst – byl jsi
                               3.  er, sie es  ist                                                   3.  er, sie, es  war – byl

                    mn.č.   1. wir sind                                                  mn.č. 1. wir waren – byli jsme
                                2. ihr seid                                                            2. ihr wart – byli jste
                                3. sie, Sie sind                                                    3. sie,Sie waren – oni byli



  

       HABEN  =   MÍT

-  je to pomocné sloveso, proto se časuje odlišně

Přítom. čas :   j.č.   1.   ich   habe     Minulý čas – préteritum   j.č.  1.  Ich  hatte  - měl jsem
                               2.   du    hast                                                    2. du  hattest – měl jsi
                               3.  er, sie es  hat                                               3.  er, sie, es  hatte – měl

                    mn.č.   1. wir haben                                            mn.č. 1. wir waren – měli jsme
                                2. ihr habt                                                         2. ihr wart – měli jste
                                3. sie, Sie haben                                              3. sie,Sie waren – oni měli

- v učebnici je to vysvětleno v modré tabulce str. 48 – projděte, nastudujte
-    obě tato slovesa  se musíte naučit perfektně časovat zpaměti !!!!!!!

3. AH   51 /  11

4. LB  S.  48 /12  a)   b)  - potřebujete si přehrát v on – line verzi učeb. -  viz odkaz minulý týden

5. AH  S. 81 /2

6. LB  49 / 13
     - nahlas vícekrát přečíst
     - do sešitu přložit do čj

Viel  Spass mit Deutsch  !!  :-)))
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