
Průběžně opakovat slovní zásobu die Familie, časování pravidelných sloves a tázací zájmena.

Někteří z vás mají své pracovní sešity ve škole. Pokud máte tu možnost, můžete si je 
vyzvednout v kanceláři u paní Senajové.

Kdo pracovní sešit má u sebe(9 lidí- V.Mareš, L.Medek, A.Hejtmánková, V.Heráková, 
Z.Kaňová, K.Michálková, A.Přikrylová), vypracujte: str.18/ cv.1,2,3,4,  str.19/cv.5,6,7,8,          

Pokud ho u sebe nemáte, nevadí, vše doděláte, až budete ve škole.

V týdnu do 3.4.2020:

Učebnice str.30/cv.13 – cvičení přečíst a doplnit přídavná jména a napsat do sešitu.

Nová gramatika – zapsát si do sešitu:

Das ist Pamelas Bruder. = To je Pamelin bratr.

Das ist Bruder von Pamela. =To je Pamelin bratr.

Učebnice str.30/cv.14 a)) cvičení si přečíst a přeložit do sešitu do češtiny

                  b) do sešitu písemně odpovědět na otázky

Učebnice str.31/cv.17 přeložte do němčiny a napište do sešitu

Naučte se tuto slovní zásobu ústně i písemně:

kočka= die Katze                              velmi=sehr(čti zér)

pes= der Hund                      také= auch   

přítel, kamarád= der Freund(čti frojnd)             u, při= bei(čti baj)

přítelkyně, kamarádka= die Freundin(čti Frojndin)

soused= der Nachbar

sousedka= die Nachbarin

vlevo= links

vpravo= rechts

uprostřed= in der Mitte

mobilní telefon= das Handy(čti hendy)

již, už=schon(šon)

ale= aber(čti abr)



Pořád průběžně opakujte časování sloves, slovní zásobu 0, lekce i téma die Familie a tázací 
zájmena.

V týdnu do 10.4.2020:

Kdo má pracovní sešit, vypracujte: str.21/cv.14,15,16, str.20/cv.10,11,13

Zopakujte si povídání o členech svojí rodiny, jak se jmenují, kolik mají roků.

Do sešitu popiš 2 své kamarádky nebo kamarády, jací jsou a co mají rádi , o každém 2 věty a 
nauč se o nich povídat německy.

Vzor: Mein Feund Michael ist klein, nett und schnell. Er mag Schokolade, Keks, Kakao…

Naučte se další slovní zásobu ke 2. lekci, kdo má pracovní sešit, str.25, všechna slovíčka kromě: 
Antarktida, Podívej! Lékař

Ostatní se naučí tyto slovíčka ústně i písemně:

šachy= das Schach(čti šach)

domino=das Domino

škola= die Schule(čti šule)

mléko= die Milch(čti milk)

špatně=falsch(čti falš)

správně=richtig(čti richtich)

od= von(čti fon)

Pamelina matka= die Mutter von Pamela, Pamelas Mutter

počítač= der Computer

kytara= die Gitarre

běžet, běhat= laufen(čti laufn)

volat= rufen(čti rufn)

hlasitý, nahlas= laut

přece=doch

žádný(zápor)= kein(čti kajn)

další= weiter(čti vajtr)




