NJ 9 – Úkoly na týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

1) Opravy domácích úkolů z minulého týdne
Učebnice str. - 53/1b – odpovědi na otázky
Sie geht um drei spazieren.
Der Hund von Corina heiβt Bonny.
Sie geht die Bachstraβe entlang.
Sie bleibt an der Kreuzung stehen.
Die Freundin von Corina heiβt Clara.
Im Park spielen sie mit Bonny, fahren Skateboard und hören Musik.
Nach Hause gehen sie um sechs.
Auf der Straβe steht eine Touristin.
Sie fragt nach dem Weg.
Sie antworten:“ Gehen sie diese Straβe geradeaus, bis zur Post. Dann nach rechts. In fünf
Minuten sind sie da.“

Učebnice str. 54/3 – napsat slovní spojenívom Stadion bis zum Bahnhof
von der Brücke bis zum Supermarkt
vom Dorf bis zur Kirche
von der Schule bis zum Laden
vom Bauernhof bis zum Auto
vom Fluss bis zum Sportplatz
vom Park bis zum Rathaus
vom Krankenhaus bis zur Firma

2) Přeložte do sešitu, napište ve Wordu a pošlete:
od kina k nádraží
od školy k zámku
od hradu ke stadionu
od řeky ke sportovišti
od mostu k nemocnici
od parku k supermarketu
od radnice k divadlu
od obchodu k restauraci
od statku k rybníku

Promiňte, prosím, jak se dostanu k divadlu?
Jděte nejdřív doleva a pak rovně až k radnici.
Divadlo je hned vedle radnice.
Je to daleko?
Ne, pouze deset minut.

3) PS str. 55/4 – věty přepište do sešitu, tady je na to málo místa
- zpracujte ve Wordu a pošlete

55/6 – vyfotit, poslat

4) Do školního sešitu si udělejte nadpis:
Názvy zemí, předložky
- většina názvů je zemí rodu středního – používáme předložky: nach, in, aus
Ich fahre nach Deutschland.
Ich wohne in Tschechien.
Er kommt aus Frankreich.

! názvy zemí rodu ženského: die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Bundesrepublik
Deutschland, die Tschechische Republik, die Ukraine
Ich fahre in die Schweiz. (4. pád)
Ich wohne in der Tschechischen Republik. (3. pád)
Er kommt aus der Slowakei. (3. pád)

5) PS str. 56/7 – napíšete, kdo odkud pochází – je tam vzorová věta
- vyfotíte, pošlete

Úkoly jsou pro všechny, čtěte pozorně zadání
Úkoly zpracovávejte průběžně, nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 12:00 – dodržujte termín
odeslání.

Děkuji za spolupráci

