NĚMECKÝ JAZYK

8. A/B

2. týden

Přivlastňovací zájmena – procvičování
Milí osmáci, zřejmě nás čeká delší období výuky na dálku. Při výuce cizího jazyka to není optimální, proto
vás prosím, abyste byli co nejvíce zodpovědní a všechny zadané úkoly poctivě splnili. Rozdělte si úkoly
do více dnů, tím si učivo lépe upevníte. Nepodceňujte současnou situaci a nelenošte, ať vám po návratu
do školy učivo nechybí.
V jazycích je potřeba pravidelná příprava, proto buďte pilní.

1. hodina
1) Pracovní sešit s. 66 - procvič si slovíčka v celém levém sloupci
a) zakryj si česká slůvka, přečti nahlas německé slůvko a řekni český překlad
b) zakryj si německá slůvka, přečti nahlas české slůvko a řekni německý překlad
c) říkej podstatná jména v čísle jednotném a čísle množném
d) slůvka, ve kterých chybuješ, si procvič písemně
2) Přivlastňovací zájmena:
a) zopakuj si tvary přivlastňovacích zájmen, které sis minulý týden opsal/a do sešitu gramatiky
b) zakryj si česká přivlastňovací zájmena, přečti nahlas německé zájmeno a řekni český překlad
c) zakryj si německá přivlastňovací zájmena, přečti nahlas české slůvko a řekni německý překlad
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d) POZOR!!! Měj na mysli, že přivlastňovací zájmena mají stejné koncovky jako člen neurčitý.

Připomeň si tabulku s koncovkami členu neurčitého, kterou máš v sešitě gramatiky a dodržuj
koncovky v jednotlivých rodech – zatím umíme žlutě vyznačený 1. a 4. pád.
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Nezapomínej tedy v ženském rodě na koncovku -e, v mužském rodě u 4. p. na koncovku -en!!!

3) Sešit školní - vypracuj do sešitu písemný překlad, řešení najdeš na konci tohoto zadávacího listu
- dej si pozor na správné koncovky, řiď se podle pádu a rodu podstatného jména:
Překlad:
To je: (Kdo, co? 1.p.)
moje kniha
tvoje kočka
jeho papoušek
její aktovka
náš syn
vaše dcera
jejich obraz
váš soused
naše škola
vaše parta
jeho oblíbené jídlo
její oblíbená barva
jejich kůň
Vaše CDčko
4) Sešit školní

Potřebuji: (Koho, co? 4. p.)
moji propisku
tvůj Klavír
jeho budík
její batoh
naši tašku
váš notebook
jejich kalendář
vaši adresu
naši flešku
váš stůl
jeho nůžky
jejího psa
jejich kytaru
Vaše telefonní číslo

- vypracuj do sešitu písemně cvičení z učebnice 57/6 podle vzoru
- popiš Danyho a Silke
- zkontroluj si svou práci podle řešení na konci tohoto zadávacího listu

5) Učebnice 58/7 - hlasité čtení rozhovoru a modrého rámečku
6) Učebnice 58/9 - hlasité čtení rozhovoru a ústní překlad
- znovu si rozhovor přečti a obměňuj tučně vyznačená slova

2. hodina
1) Pracovní sešit s. 66 - procvič si slovíčka v celém levém sloupci
a) zakryj si česká slůvka, přečti nahlas německé slůvko a řekni český překlad
b) zakryj si německá slůvka, přečti nahlas české slůvko a řekni německý překlad
c) říkej podstatná jména v čísle jednotném a čísle množném
d) slůvka, ve kterých chybuješ, si procvič písemně
2) Učebnice 59/10 - hlasité čtení textu a překlad, zopakuj 3x
- rozhodni o správnosti čtyř tvrzení za textem: Richtig oder falsch?
3) Pracovní sešit 58/12 - napiš věty správně
- přelož věty do češtiny (ústně)
4) Pracovní sešit 58/13 - doplň tvary přivlastňovacích zájmen
5) Pracovní sešit 58/14 - doplň tvary zájmen a další slova podle obrázků

Kontrola překladu:
Das ist:
mein Buch
deine Katze
sein Papagei
ihre Schultasche
unser Sohn
eure Tochter
ihr Bild
euer Nachbar
unsere Schule
eure Clique
sein Lieblingsessen
ihre Lieblingsfarbe
ihr Pferd
Ihre CD

Ich brauche:
meinen Kuli
dein Klavier
seinen Wecker
ihren Rucksack
unsere Tasche
eueren Laptop
ihren Kalender
eure Adresse
unseren USB-Stick
eueren Tisch
seine Schere
ihren Hund
ihre Gitarre
Ihre Telefonnummer

Kontrola cviční z učebnice 57/6:
Sein Vorname ist Dany.
Sein Familienname ist Mayer.
Seine Hobbys sind Computerspiele und Schwimmen.
Seine Lieblingsfarbe ist blau.
Sein Lieblingsessen ist Pizza.
Ihr Vorname ist Silke.
Ihr Familienname ist Jörgen.
Ihre Hobbys sind Reiten und Lesen.
Ihre Lieblingsfarbe ist orange.
Ihr Lieblingsessen ist Salat.

(V množném čísle je v 1. p. koncovka -e.)

