
  

Guten Tag,  ich wúnsche  euch eine lustige Maiwoche  :-))

Děkuji a chválím a oceňuji ty, kteří mi posílají vypracované úkoly, přestože vědí, že se ve škole 
už nesejdeme a snaží se, aby je měli i správně.  :-)  

Blíží se konec šk. Roku a s ním pochopitelně i klasifikace na konci pololetí. 
Vzhledem k nastalé mimořádné situaci  se hodnocení bude odvíjet a skládat od následujících:
- známky, které jste získali ve škole od začátku pololetí do 11.3.
- vaše aktivita a přístup během domácího samostudia 
- vychází  se z výsledného  hodnocení na konci 1. pol.  

….. je to na vás.. :-))

Podmínky znáte

Vypracované úkoly mi nadále posílejte na mail  v jpg, png...  +  číslujte  str. A cvič. , zadání úk.

Úkoly na příští týden:

1. opakovat slovíčka a gramatiku

2. zápis 



  

Nové učivo  +  zápis  do sešitu  - dodržujte barvy v tabulce

SKLOŇOVÁNÍ  PŘÍDAVNÝCH JMEN PO ČLENU NEURČITÉM  
                                        4. PÁD 

- koncovka přídavného jména je shodná s koncovkou neurč. členu v muž. a žens. rodě, 
-  ve stř. Rodě přibírá konc.  -es
- v mn. č.  Není neur.člen, je tedy bez členu a koncovka je – e ( podle die)                            

 - tabulku se musíte naučit a pamatovat

Zvolila jsem pro příklad   Klein = malý   +   podsta. jméno          a  níže další příklady

        M                                      Ž                                    S                                        MN. Č.

einen kleinen  ….              eine kleine …                  ein kleines   ...                     x   kleine...
          neuen                              neue                             neues                                 neue
          roten                                rote                               rotes                                   rote
  



  

3. LB  S. 49 / 11  Viktorias Tagebuch

K tomuto :  1. přečíst si nahlas a přeložit
                  2. v čj napstat o čem je text
                  3.  vyhledat, vypsat a roztřídit  do sloupečkú ( jako pokračování zápisu  s          
                      vynechanými 2 řádky)  tvary příd. jména s členem neurč. a mn.č. bez členu
                    -  je jich tam 16
                  4. odpovíte na otázky:
                       a) Wie heissen die Gasteltern?
                       b) Wie alt ist Weimar ?
                       c) Wem schreibt Lena ? 
                       d)  Was muss Lena jetzt machen?
                       e)  Wo haben sie sie abgeholt?
                       f)  Was gibt es in Australien nicht ?
                   5.  najdete a opíšete vedl. věty se  spojkou dass
                   6.  najdete a vypíšete tvary sloves v min. čase

4. 11 b) 
  Do sešitu

5. AH 51 / 11
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