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Milí žáci,
základní myšlenkou těchto úkolů a povídání je upozornit vás na druhý cizí jazyk, tedy
němčinu. V tomto druhém pracovním listu budeme opakovat čísla a otázky. Nechť je vám
malým postrčením k učení jazyků, které budete určitě v životě potřebovat. Učte se zpaměti
slovní zásobu. Posílat nic nechci, neboť věřím, že rodiče umí jazyk dobře a vás si z těchto listů
prozkouším v testu po vašem návratu do školy. "Jak jednoduché Watsone." Úkoly pište do
sešitu. Časová dotace na tento předmět 10 min/den.
Přeji krásný jarní týden.
M. Rovenský
Německé přísloví: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. (Mluviti stříbro, mlčeti zlato.)

VII. ročník
2. Pracovní list

1. 4. - 7. 4. 2020

a)

Opakování lekce 1. 1. - učebnice str. 14 - 17 (slovní zásoba str. 24)

b)

Mluvnice: Pořádek slov ve větě tázací !!!
Věta tázací začíná v němčině: a) tázacím slovem (wer, was, wann, wie, wohin

...atd.(usw.)
a nazýváme ji pak otázkou doplňovací
b) určitým slovesem, za kterým následuje podmět, a
pak jde o tzv. otázku zjišťovací

1
a) Wann
b) Gehen
Hause?

2
kommt
wir

3
der Zug
schon

4
aus Prag?
nach

................................................................................................................
....................................................

Pamatuj si!!!

V německé větě je na rozdíl od češtiny podmět vždy uveden.

Přeložte do němčiny: Kdy přijede vlak z Berlína? Jak dlouho paní Kleinová čeká? Kdy
půjdeme domů? Jak se jmenuje ten pán? Kolik je
hodin? Jak se daří Jürgenovi?
(přijít - kommen, jít - gehen, čekat - warten, heissen - jmenovat se)
Časujte slovesa v závorce a napište si časování do sešitu!!
Úkol:

a) Opakovat čísla: (Uč.str. 17) (Die Zahlen)
Pro zajímavost:

das Zusammenzählen(Adieren) - sčítání,
sčítání

das Pluszeichen - znaménko pro

der erste und zweite Summand - první a druhý sčítanec
die Summe (das Ergebnis) - součet
das Abziehen - odčítání,
znaménko

das Minuszeichen - odčítací

der Minuent - menšenec
der Subdrahent - menšitel
der Unterschied (die Differenz)-rozdíl
das Malnehmen -násobení,
násobení

das Mallzeichen - znaménko

die Faktoren - součinitelé
der Multiplikant - násobenec
der Multiplikator - násobitel
das Produkt (Resultat)- součin
das Teilen (Dividieren, die Division) - dělení
dělení
der Divident - dělenec
der Divisor-dělitel
der Quotient (das Ergebnis) - podíl

das Divisionzeichen-znaménko

b) Vyjádřete v množném čísle:
Ich komme nach Berlin. Er geht schon. Sie möchte nach Hause gehen. Er kauft etwas. Ich
warte nicht lange.
(Celé upravené věty přepište do sešitu!)

c) Podívejte se:

Extra auf Deutsch 1. a 2. díl na Youtube:

https://youtu.be/F6khA8eZaD4

