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Milí žáci,
i v tomto třetím pracovním listu budeme opakovat. Tento list je určen pro tento i příští
týden, t.j. do 17. 4. Časová dotace na tento předmět 10 min/den. Učte se slovní zásobu.
Přeji krásný velikonoční týden.
M. Rovenský
Německé přísloví: Der Schein trügt. ( Zdání klame.)

VIII. ročník
3. Pracovní list

6. 4. - 8. 4. 2020 (příp. 9.4., 10.4. a 13.

4.)
14. 4. - 17. 4. 2020
a)

Opakování: učebnice str. 35 (Artikelwörter)- 37 (Personen beschreiben - Die Augen

...)
učebnice str. 33 (slovní zásoba)
b)

Mluvnice: a) Zápor nein a nicht !!! (Přečtěte si několikrát následující věty!)

Samostatný zápor NE odpovídá německému NEIN, zápor u sloves (nečekám, není,
nedostanete) se vyjadřuje záporkou NICHT. Ta stojí za slovesem, často až ne konci věty,
avšak obvykle před popíraným příslovcem, nebo přídavným jménem (nicht bilig, nicht lange).
b) Přídavné jméno v přísudku!!!
V němčině má přídavné jméno v přísudku pro všechny tři rody i obě čísla stejný tvar. S
ním se shoduje i tvar příslovce : Sie schreibt sehr schön. (Píše velmi pěkně.) Danke schön!
(Děkuji pěkně!)
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c) Das

Kind

ist
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d) Die

Zeitschriften

sind

schön.
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Úkol: a) Přelož: (práce s textem) Věty napiš česky do sešitu!
Das Fest findet jedes Jahr im März oder April statt. Da das Fest immer am Sonntag nach dem
ersten Frühlingsvollmond stattfindet, ist Ostern jedes Jahr an einem anderen Wochenende.
Das Osterfest beginnt für viele bereits am Gründonnerstag, der Tag des letzten Abendmahls.
An diesem Tag wurde früher viel grünes Gemüse gegessen mit dem die Heilwirkung für das
ganze Jahr aufgenommen wurde. Darauf folgen Karfreitag (Tag des Kreuztodes Jesu Christi).
Dieser ist einer der höchsten Feiertage im Christentum. An diesem Tag wird im Christentum
kein Fleisch verzehrt.
Es folgt der Karsamstag, und schließlich der Ostersonntag (Auferstehung Jesu Christi).
Der Ostersonntag ist der höchste Feiertag im Kirchenjahr.

b) Podívejte se:

https://youtu.be/gEJOubNZ9NA (Nj) (Přeložíš?)
https://youtu.be/2brQ0qavA2Q (Nj - Aj)
https://youtu.be/IWIzkNiOd2Q (Pro opravdové "fajnšmekry" Nj - HV)

c) Opakujte: Mluvnici z 1. a 2. pracovního listu a slovní zásobu z 1. a
2. lekce!
FROHE OSTERN!!

