NJ
Milí žáci osmých tříd,
předem vás zdravím. Děkuji za všechny reakce na naší společné mailové adrese.
Od zítra, resp. od příštího týdne nabízím individuální konzultace z NJ, (po předchozí domluvě)
od 13:00-14:00 (ut,st,čt).
Případné žádosti o konzultace pište na

hostivarnj8@seznam.cz

L.G.
M. Rovenský
Německé přísloví:

Langsam, aber sicher.

Pomalu, ale jistě.

VIII. ročník
6. Pracovní list
a)

28. 5. - 3. 6. 2020

Opakování: učebnice str. 119

učebnice str. 43/cv. 4. a,b, (Tento článek jsme již dělali, vzpomenete si
ne?)Nepište, jen přečtěte a přeložte!
b)

Mluvnice: a) Přivlastňovací zájmena: (Das Possesivpronomen)
mein-můj, dein-tvůj, sein-jeho, ihr-její, unser-náš, euer-váš, ihr-jejich,

Ihr-Váš
Skloňování př.záj. ve větách.
1.p. Mein Freund

meine Freundin

mein Kind

kommt

gleich.
2.p. Das Hobby meines Freundes

meiner Freundin

meines Kind

ist Sport.
3.p. Ich kaufe meinem Freund

meiner Freundin

meinem Kind

etwas.
4.p. Sie besucht meinen Freund

meine Freundin mein Kind.

b) Skloňování př. záj. množné číslo
1.p. Meine Freunde

wohnen in Berlin.

2.p. Der Sohn meiner Freund

studiert Musik.

3.p. Meinen Freunden geht es gut.
4.p. Kennst du meine Freunde ?
U přivlastňovacích zájmen unser a euer vypadává často před koncovkou ..e:
Dort wohnt unsre Tante, und hier arbeiten eure Freunde.
POZNÁMKA: Podstatná jména označující povolání jsou v přísudku a v doplňku po als bez
členu!
Er ist Mechaniker, und seine Frau arbeitet als Verkäuferin.
Je mechanik a jeho manželka pracuje jako prodavačka.

Úkol: 1.) Přeložte: Uč. str.46/cv. 12. (Freizeitstress)
2.) Přeložte: Jak se vlastně daří panu Kleinovi? Panu Kleinovi i jeho chlapci se daří
velmi dobře. Chtěla bych jeden plánek města a pět pohlednic, kolik to stojí dohromady? Můj
kolega studuje hudbu. Pana Brauna znáš, že? Jeho plán bohužel neznám. Její matka zde
pracuje jako prodavačka. Pozdravujte vašeho manžela.
(vlastně - eigentlich, leider-bohužel, der Stadtplan-plán města, die Ansichtskarte-pohlednice)

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

