
Nj9 - 26.
Guten Tag Kinder!
Herzlich willkommen zur heutigen Stunde:
 
1, Vokabeln
2, Imperativ
3, Hören
4, Wiederholen

1. Vokabeln

1. škola die Polizei

2. policie die Schule

3. lékárna der Platz

4. radnice die Post

5. nemocnice das Ärztehaus

6. náměstí das Krankenhaus

7. pošta das Rathaus

8. kostel die Schwimmhalle

9. bazén die Kirche

10. poliklinika das Theater

11. nádraží der Bahnhof

12. divadlo die Apotheke



Imperativ:
Rozkaz ve 2. osobě čísla jednotného:
 
Vysvětlím na příkladě slovesa MACHEN:
 2. osoba čísla jednotného DU MACHST
 pro rozkaz škrtni         DU MACHST
 
! na co pozor!

některá slovesa mění samohlásku, musíme to
respektovat i v rozk. zp.:

 
sprechen -  du sprichst - sprich! mluv!
 

pokud dojde při změně samohlásky k přehlásce, ta v
rozkazu vymizí

 
fahren - du fährst - fahr! jeď! 
 

některá slovesa mají odlučitelnou předponu, musíme
to respektovat také:

 
einkaufen - du kaufst ein - kauf ein! nakup!
 

slovesa, jejichž kmen končí na d/t, m/n přibírají +e,
(přidání koncovky +e u jiných sloves, přidává výrazu
na zdvořilosti)

 
warten - du wartest - warte! čekej

2. A nyní dva úkoly k procvičení:
a, AH 74/7. Doplň nabízená slovesa v rozkazujícím způsobu - 2. os. č. j., srovnej do správného pořadí:
W

___: Bastle

___: Nimm

___: Fahr

___: Bring ... mit

___: Lies

___: Schmück

___: Kauf ... ein

___: Spül



3. Nyní si zkus vytvářet rozkazovací způsob ve 2. os. č.j. samostatně, pracuj zde, pro procvičení si můžeš doplnit i
do AH 75/8 - první sloupec.
 

gehen

warten

basteln

fahren

lesen

nehmen

an/probieren

ein/laden

4.

 Hören
Wo wohnt eigentlich Cora?/ Kde
bydlí vlastně Cora?
Mache die richtige Reihenfolge/
Uveď do správného pořadí:

play_arrow

Pro další cvičení navrhuji následující postup: Nejdříve si zkus srovnat rozhovor sám, poté si zkontroluj
poslechem. 
___: S: Ich weiß es nicht. Frag mal Rieke.

___: M: Ist es weit?

___: R: Geh zuerst durch den Stadtpark in die Tulpenstraße, dort geradeaus zur Kirche. Dann geh nach rechts. Nach
cirka einhundert Metern siehst du ein Museum. Das Museum ist schon in der Turmstraße. Hier musst du wieder
nach rechts und immer geradeaus durch die Turmstra0e zum Supermarkt. Dort wohnt Cora, die Hausnummer ist
136.

___: M: Wie ist die Adresse von Cora?

___: R: Nein, es ist nicht weit. Es sind etwa 800m.

___: M: Also, wie komme ich zu Cora?

___: R: Ja, Cora wohn in der Turmstraße.

___: M: Rieke, kennst du Coras Adresse?



5. V textu byla použita některá vyjádření pro popis směru. Dnes jste se naučili rozkaz ve 2. os. č.j., proto již chápete
slovíčko Geh = jdi...
 
Geh geradeaus /gerádeaus/ = Jdi rovně
Geh nach links = Jdi vlevo
Geh nach rechts = Jdi vpravo
Geh durch den Stadtpark = Projdi parkem
 
 
V učebnici 55/8b najdeš k rozhovoru, který jsi teď poslouchal dvě mapky (zwei Karten). Která odpovídá popisu
cesty, který jsi slyšel - a nebo b?
 

Die richtige Karte ist

Wiederholen:
Na poslední opakovací cvičení se vrátíme ještě jednou do
pracovních sešitů. na str. 70-71. Dnes doplníme křížovku 4.
a 5. 
 
Kontrolu řešení naleznete v příloze.
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Zum Schluß = závěrem
 
 
Na závěr dnešní prezentace mi dovolte, abych vám
popřála hodně hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Viel viel
Glück!
 
 
A dodatečně také popřála vše nejlepší ke dni dětí. Alles
Gute zum Kindertag!
 
 
A že už nejste děti? No, nevím nevím... Však to není tak
dávno, co jste byli. Kdo nevěří, podívá se na video od cca
2 min. Je tam předávání vašeho 1. školního vysvědčení,...
třeba se tam uvidíte... :-)
 
 




