NJ 9 – Úkoly na týden od 11. 5. do 15. 5. 2020

1) Opravy domácích úkolů z minulého týdne
Překlad vět:
Dnes jsme nebyli doma.

Wir waren heute nicht zu Hause.

Kde jsi byl včera?

Wo warst du gestern?

Děti byly na zahradě.

Die Kinder waren im Garten.

Měl jsi hlad?

Hattest du Hunger?

Dnes jsem měl štěstí.

Heute hatte ich Glück.

Všichni měli dobrou náladu.

Alle hatten gute Laune.

Vstávej už!

Steh schon auf!

Kup prosím chléb a mléko.

Kauf, bitte, Brot und Milch.

Dej mi tričko, je už špinavé.

Gib mir dein T-shirt, es ist schon schmutzig.

Jeď pomalu.

Fahr langsam.

Nemluvte!

Sprecht nicht.

Dávejte dobrý pozor!

Passt gut auf!

Nedívejte se na televizi!

Seht nicht fern!

Poslouchej a odpovídej!

Hör zu und antworte!

Běž rychle!

Lauf schnell!

Ještě mi dnes zavolej! (zatelefonuj)

Ruf mich noch heute an!

Vezměte si sešity!

Nehmt die Hefte!

Učebnice 50/16 – doplnění textu v minulém čase:
war, war, war, hatte, waren, war, hatte, waren, war

2) Učebnice str. 52, 53 – přečíst text
- 53/1b – odpovězte na otázky celou větou, napište do sešitu,
zpracujte ve Wordu a pošlete

3) Do sešitu si uděláte nadpis:
Předložky se 3. pádem – von, zu
Von = od
Zu = k
Bis zu = až k
Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

der Park

die Post

das Haus

von dem = vom Park

von der Post

von dem = vom Haus

zu dem = zum Park

zu der Post = zur Post

zu dem = zum Haus

Die Touristin geht von der Kirche bis zum (zu dem) Hotel.

4) Učebnice str. 54/3 – napsat slovní spojení- např. vom Stadion bis zum Bahnhof
- napsat do sešitu, pak ve Wordu a poslat

5) PS 54/1 – opravte věty podle textu v učebnici
54/2 – doplňte slovní spojení
54/ 3a, b, c, d – doplníte rozhovory
- vyfotit, poslat

Úkoly jsou pro všechny, čtěte pozorně zadání
Úkoly zpracovávejte průběžně, nejpozději do pátku 15. 5. 2020 do 12:00 – dodržujte termín
odeslání.

Děkuji za spolupráci

