
Němčina

7. A, C 
Lekce 4

 prac. sešit – doplň si gramatickou tabulku ve cv. 7/ 35

Věta oznamovací:
Přísudek (sloveso) stojí vždy na 2. místě.
Podmět je tedy vždy buď před, nebo za přísudkem. 

Slovosled – 2 možnosti:
1. místo 2. místo

Ich finde Sport super.  – PODMĚT –     PŘÍSUDEK –   …………..
Sport finde ich super.   - ……………   -     PŘÍSUDEK -    PODMĚT

 Časování slovesa finden – znamená shledávat, myslet si něco o něčem
- doplň si tabulku v PS na str. 36
- časujeme ho pravidelně (to znamená koncovky –e, -st, -t, -en, -t, -en; ale 

ve 2.+3.os. j. č. a 2.os. mn. č. vložíme ještě –e, aby se lépe vyslovovalo)

1. ich finde
2. du findest
3. er/ sie findet

1. wir finden 
2. ihr findet 
3. sie finden

 PS – str. 35 – cv. 6, 7, 8 – doplnit, 9a – přečíst
                        cv. 11a/ 36 – spojit

V pracovním sešitě si cvičení vyplňujte samostatně, co nebudete vědět, nevadí. 
Na konci lekce vám pošlu řešení všech cvičení, abyste si je mohli zkontrolovat.

!!! Úkol na poslání !!!
Vypracuj a pošli mi na mail kocmankova@4zszdar.cz svůj rozvrh hodin. Napiš 
německy i dny. Termín – do dvou týdnů!
Tady jsou předměty, které nejsou v učebnici.
Občanská výchova = Sozialkunde
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Český jazyk = Tschechisch
Prac. činnosti = Werken
Výchova ke zdraví = Gesundheitserziehung

8. C
Děkuji za poslané úkoly – číslovky. Kdo ještě neposlal, prosím, dopošlete. 
Většinou to bylo v pořádku, takže vidím, že jste to pochopili dobře

 Vykání v němčině – zapiš si do sešitu!
Vykání v NJ se vyjadřuje 3. osobou množného čísla 
(Na rozdíl od češtiny, kde je to 2.osoba mn. čísla - vy/Vy máte)

takže vy (všichni) = ihr
Vy = Sie – když vykáme jedné nebo i více osobám

např. sloveso haben:
1. ich habe
2. du hast
3. er/ sie hat 

1. wir haben
2. ihr habt
3. sie/ Sie haben – toto je 

vyjádření vykání v NJ
sie = oni,  Sie = Vy

   všimni si:
tykání: Hast du Zucker?     X           vykání: Haben Sie  Zucker?

 PS – str. 67/ cv. 10, 11 – doplň slovesa z rámečku, správně je vyčasuj

V pracovním sešitě si cvičení vyplňujte samostatně, co nebudete vědět, nevadí. 
Na konci lekce vám pošlu řešení všech cvičení, abyste si je mohli zkontrolovat.



9. B, C

 učebnice – str. 17 – přečti si rozhovor ve cv. 6b mezi Nicem a Annou a v 
6c vyber správnou variantu

 zapiš si do sešitu!

die Verkehrsmittel = dopravní prostředky

- když jedeme nějakým dopr. prostředkem, používáme předložku mit + 3.pád

muž. rod - der Bus – mit dem Bus

žen. rod - die U-Bahn – mit der U-Bahn

stř. rod – das Auto – mit dem Auto

pěšky se řekne zu Fuβ

 prac. sešit – str. 21 – cv. 8, 9, 10 – napiš celé věty s fahren/fliegen/gehen

!!! Úkol na poslání !!!
- cvičení 6c/ 17 v učebnici a cv. 10/ 21 v prac. sešitě mi, prosím, pošlete na 

mail kocmankova@4zszdar.cz
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