
Guten Tag, liebe Schüler aus der Klasse 9.A und 9.B.

 Dobrý den, milí deváťáci. Jak jsem již zmínila v úvodu,
toto je naše poslední prezentace.
Ještě jsem zde pro vás připravila několik úkolů, které si v
rámci opakování splňte. 
Je to takové zakončení naší společné práce. Sice jsem si
to představovala všechno opravdu jinak, ale ...
Na poslední dva týdny vám pošlu nějaké odkazy na krátká
videa o německy mluvících zemích či městech. Pokud
budete mít někdy možnost taková místa navštívit,
neváhejte, (škoda, že se nedostalo na vyprávění mých
osobních zážitků ze studií a cestování), místa jsou to
opravdu krásná a zajímavá.
 

 
1, Vokabeln
2, Konjugieren
3, Imperativ
4, Hören
4, Etwas zum Schluss



1. Vokabeln

1. Hund, Katze, Schildkröte Wie helfen wir zu Hause?

2. Geschichte, Erdkunde, Kunst Was lernen wir in der Schule?

3. Saft, Brot, Käse Was kaufen wir im Supermarkt?

4. Kopf, Rücken, Beine Was ist auf dem Körper?

5. CD Player, DVDs, Fernseher Warum gehen wir zum Arzt?

6. Kirche, Apotheke, Rathaus Was kaufen wir im Schreibwarenladen?

7. Zeitschrift, Zeitung, Bücher Was kaufen wir im Modemarkt?

8. Heft, Filzstift, Kuli Was kaufen wir in der Buchhandlung?

9. Mühleimer leeren, Geschirr waschen, Staubsaugen Was kaufen wir im Elektrogeschäft?

10. Bluse, Hose und Jacke Was sehen wir in der Stadt?

11. Husten, Schnupfen, Grippe Was kaufen wir im Zooladen?



2. Konjugieren
Doplň, jaké koncovky patří ke slovesům v uvedených osobách.
 

ich +

du +

er, sie, es

wir +

ihr +

sie, Sie +

 
Sloveso SEIN - PŘÍTOMNOST

1. er, sie, es ist

2. ich sind

3. ihr bist

4. du seid

5. wir, sie, Sie bin

Sloveso SEIN - MINULOST

1. wir, sie, Sie wart

2. ich, er, sie, es waren

3. ihr warst

4. du war

 
  Sloveso HABEN - PŘÍTOMNOST                                     Sloveso HABEN - MINULOST

ich          wir             ich    wir

du         ihr                du  ihr

er, sie, es     sie, Sie       er, sie, es sie, Sie



3. Imperativ
Poslední gramatika, kterou jsme se
naučili je rozkaz ve druhé osobě
čísla jednotného = oddělám
zájmeno a koncovku -st
připomínám: 
du machst  = dělej
 
! respektujeme změnu samohlásky
i odlučitelnou předponu,
odstraníme přehlásky
du siehst  = koukej
du bereitest vor  = nachystej
du fährst, fahr = jeď

HRAJ

a) spiel

b) spiele

ČTI

a) liess

b) lies

ČEKEJ

a) warte

b) wartn

VEZMI

a) nimm

b) nehm

PŘIJĎ

a) kommst

b) komm

NAKUP

a) kauf ein

b) einkauf

SPI

a) schlaf

b) schläf

BĚŽ

a) geh

b) du geh

Ještě vám dlužím zbylé rozkazy:
 
dělejte ! (2.os. č. mn)  ihr macht !
dělejme ! (1. os. č. mn.) wir machen → machen wir !
dělejte ! (vykání) Sie machen → machen Sie !



4. Hören

play_arrow Srovnejte slova podle toho, jak je popisována cesta
k poliklinice:

Wo ista das Ärztehaus?
 

___: Kino

___: nach links = doleva

___: Stadtpark

___: durch = skrz

___: zum = k

___: Rathaus

___: Kirchenstraße

___: geradeaus = rovně

___: nach rechts = doprava

 

Wie weit ist es zum Ärztehaus? Meter

 Das ist das Ende...
Ich wünsche euch allen ein schönes Leben 




