NJ
Milí žáci,
předem vás zdravím. Dnes vám doporučuji na Youtube krátký film o německé demokracii.
Pusťte si jej několikrát a pokuste se pochopit text.
V pracovních listech s vámi po
kouskách opakuji mluvnici. Najdete tam i části, které nejsou v učebnicích, nebo jsou v
učebnicích poněkud "neúplné". Ostatně, stejně postupuji i při vyučování. Doufám, že vám to
pomůže při vašem učení. Věnujte proto těmto částem pozornost. Zbytek je již na vás. Viel
Glück !
Přeji krásný, květnový týden.
M. Rovenský
Německé přísloví:

Osten - Westen, zu Haus´ am besten.

Všude dobře, doma nejlépe. (Ostatně Angličané mají stejné.)

VII. ročník
5. Pracovní list
a)

11. 5. - 15. 5. 2020

Opakování: učebnice str. 84 - 85
učebnice str. 32/cv. 15. (slovní zásoba str. 34 - 35)Doplň slabě do uč..
učebnice str. 32/cv. 16. - Napiš věty na papír, oskenuj nebo nafoť a pošli

na
b)

hostivarnj7@seznam.cz
Mluvnice: a) Skloňování tázacího zájmena - wer
1.p. Wer ist das?

Kdo je to?

2.p. Wessen Haus ist das?

Čí je to dům?

3.p. Wem schreibst du?

Komu píšeš?

4.p. Wen fragst du?

Koho se zeptáš?

b) Skloňování tázacího zájmena - was

Tázací zájmeno was netvoří všechny pády. Používá se hlavně v 1. a 4.
pádě, jejichž tvary jsou stejné:
Was ist das?

Co je to?

Was kaufst du? Co koupíš?

Skloňování podstatných jmen v množném čísle:
Určitý člen se v množném čísle skloňuje ve všech rodech a typech skloňování podstatných
jmen stejně. Podstatné jméno s neurčitým členem v jednotném čísle je v množném čísle bez
členu.
Koncovky podstatných jmen v množném čísle jsou 0, -e, -(e)n, -er, -s
každého slova dobře naučit.

a musíme se je u

Vedle koncovky má podstatné jméno v množném čísle někdy ještě přehlásku (die Tochter die Töchter, der Sohn - die Söhne, der Mann - die Männer).
Velká většina podstatných jmen ženského rodu tvoří množné číslo koncovkou - (e)n: die
Ansichtskarte - die Ansichtskarten, die Zeitschrift - die Zeitschriften. (Zde se nikdy
nepřehlasuje!!)
Podstatná jména na -in zdvojují v množném čísle n: die Verkäuferin - die Verkäuferinnen.
Ve 3. pádě přibírají podstatná jména koncovku -n. (viz. tabulka)
die Kinder

děti

der Kinder
den Kindern
die Kinder

Úkol:

Přelož a napiš do ŠS následující věty:

Wie heissen Ihre Töchter? Michal ist sieben Jahre alt. Ich möchte acht Ansichtskarten. Frau
Weber hat zwei Kinder. Sie kauft den Kindern Spielzeuge. Petr hat zwei Hobbys: Sport und
Musik.

b) Podívejte se: Dnes opět doporučuji

krátký film, který se vám bude jistě hodit i do

jiných předmětů.
https://youtu.be/jvJS8IyZvUc
Ganz einfach: Das politisches System Deutschlads erklärt

c) Opakujte:
Mluvnici z 1., 2., 3. a 4. pracovního listu a slovní
zásobu z 1. lekce!

