
Němčina

7. A, C 
Připomínám úkol, který máte poslat. Máte na to ještě tento týden.
Vypracuj a pošli mi na mail kocmankova@4zszdar.cz svůj rozvrh hodin. Napiš 
německy i dny. 
Tady jsou předměty, které nejsou v učebnici.
Občanská výchova = Sozialkunde
Český jazyk = Tschechisch
Prac. činnosti = Werken
Výchova ke zdraví = Gesundheitserziehung

Lekce 4
Napiš si do sešitu:
úkol 1) Podle svého rozvrhu napiš reakce na věty. Podívej se na příklad.

Příklad:
1) Simon hat Musik am Dienstag. – a) Ich auch.
2) Simon hat Kunst am Mittwoch. – b) Ich nicht. Ich habe Kunst am Freitag.
3) Simon hat zwei Stunden Mathe am Montag. – c) Ich habe eine Stunde 

Mathe am Montag.

V odpovědi jsme použili tyto varianty:
a) Ich auch. (já také)
b) Ich nicht. Ich habe ………am …….. (já ne, já mám…….v………..)
c) Ich habe eine Stunde………….. am …….. (já mám jednu hodinu……v…..)

Teď doplň věty o sobě, použij variantu a, b nebo c
Simon hat zwei Stunden Sport am Donnerstag. - ….……………………………
Simon hat Mathe am Freitag. - …………………………………………………
Simon hat Deutsch am Montag. - ……………………………………………..

úkol 2) Wie findest du diese Fächer? – Odpověz, jak shledáváš tyto předměty:
(připomínám 2 způsoby slovosledu z minula, doplň podle mezer – Ich finde 
Englisch…..nebo Englisch finde ich ……)
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Wie findest du Englisch? - ___________ Englisch ____________________.
Wie findest du Geschichte? - _____________ finde ich _______________.
Wie findest du Biologie? - _______________ Biologie ________________.
Wie findest du Physik? - ________________ finde ich ________________.
 

Věty z úkolu 1 a 2 mi také pošli na mail (celkem 7 vět), spolu s rozvrhem hodin.

 prac. sešit – cv. 12/ 36 – vyber správnou variantu
lieben = milovat, mít rád
hassen = nesnášet, nenávidět



8. C
Tento týden mám pro vás novou gramatiku a také úkol na poslání, podívej se na
konec pokynů.

Nová gramatika – zapiš si do sešitu:

Wie viel kostet das? – Kolik to stojí?

Wie viel kostet der Apfelsaft? – Der Apfelsaft kostet 2,80 €. 

(čteme zwei Euro achtzig).

Wie viel kostet das Mineralwasser? – Das Mineralwasser kostet 1,75 €.

(čteme einen Euro fünfundsiebzig)

Wie viel kostet der Kuli? – Der Kuli kostet 0,90 € (čteme neunzig Cent). 

Wie viel kostet …………..? - …………… kostet ………… Euro/Cent.

(1 € - Einen Euro, 2 € - Zwei Euro, 3 € - Drei Euro,…..)

 učebnice – str. 54 – cv. 10 – říkej německy, kolik co stojí

-  cv. 11 – přečti si rozhovor v obchodě

 prac. sešit  – str. 67/ cv. 12 – napiš, kolik co stojí, použij členy

- str. 68/ cv. 13 – vyber odpověď
     cv. 14 – sestav rozhovor (Filip – zákazník, Herr 
Meier – prodavačka, Filip jí vyká, ona mu tyká)
     cv. 15 – doplň (sklenice, sáček, láhev)

!!!!! Úkol na poslání !!!!!
Napište rozhovor v obchodě. Laura je zákaznice, Herr Wagner je prodavač. 
Laura si chce koupit láhev vody. Použijte rozhovor v učebnici cv. 11/54 a 
tabulku vedle jako vzor. Rozhovor přepište a pošlete mi ho na mail 
kocmankova@4zszdar.cz
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9. B, C

Děkuji za poslané úkoly, kdo nestihl, může ještě tento týden.

Zapiš si do sešitu:

předložka ZU se používá se 3. pádem, znamená k, ke, ale nepřekládáme doslova

na otázku Kam jdeš? (Wohin gehst du?) odpovíme Ich gehe zu + 3.p

muž. rod - der Marienplatz - zu dem → zum Marienplatz, zum Bahnhof

žen. rod – die Bushaltestelle – zu der → zur Bushaltestelle, zur Straβenbahn

stř. rod – das Training – zu dem → zum Training

Ich gehe zum Marienplatz. (Jdu na náměstí.)

Ich gehe zur Bushaltestelle. (Jdu na autobusovou zastávku.)

Ich gehe zum Training. (Jdu na trénink.) 

zu vyjadřuje cíl cesty nebo akci, na kterou jdeme

 učebnice – cv. 9/ 18 – řekni podle obrázků, kam Nico jde…..Er geht ….

 prac. sešit – str. 22 – všechna cvičení
- cv. 11 – obrázky: nádraží, škola, autobusová zastávka, supermarket
- cv. 13 - tvoř věty, použij správnou osobu a slovesa gehen nebo fahren


