7.A - skupina p. uč. Klesové

Řešení úkolů z týdne 10.6.-17.6.2020
Domácí práce na týden 10.6.-17.6.2020
1. Slovíčka
-

opakovat slovíčka 4., 5., 6. a 7. lekce

2. Učebnice
- str. 68 "Ferien" - přiřadit obrázky k větám 1-8
1D, 2A, 3H, 4F, 5G, 6E, 7B, 8C
- str. 69 "Eine Postkarte aus den Ferien"
a) přiřadit obrázek k textu
obrázek A, B
b) sami napište krátkou pohlednici z prázdnin (jaké je počasí, kde jste, co děláte, co jíte a pijete ...)
Např.
Liebe Marie,
ich bin im Böhmerwald (jsem na Šumavě). Das Wetter ist gut, es ist heiβ. Wir wandern jeden Tag.oder
Fahren Rad. Am Nachmittag schwimmen wir im Schwimmbad. Wir fahren auch mit einem Boot. Das
Hotel ist super. Wir essen oft Eis, Pizza und trinken Cola..Es sind hier auch Kinder aus Deutschland und aus
der Schweiz. Ich kann auch Deutsch sprechen. Am Abend sitzen wir zusammen, spielen Gitarre und
singen. Manchmal sehe ich fern oder lese ein Buch und eine Zeitschrift....
Liebe Grüβe .....

3. Pracovní sešit
-

str. 67/5 Hobbys a)

5 b)

5 c)

-

str. 68/6 Meine Familie a)

6 b)

-

str. 68/7/ Was kostet das? 7 a), b), c)

7 b)

7c)

4.Domácí kontrolní práce
Vypracujte následující cvičení, napište je na počítači a pošlete mi je nejpozději do neděle
15.6. na adresu klesova@zsholysov.cz Práci budu známkovat, známka se bude započítávat
do klasifikace
I. Napiš otázky k odpovědím
5 bodů
Za cvičení napiš číslo úkolu a řešení, do textu nelze psát.
20-18=1 17-14=2 13-8=3 7-4=4

IŽ 20-17=1 16-13=2 12-7=3 6-3=4

Řešení
1.Wer bist du? / Wie heiβt du? 2. Woher kommst du? 3. Wo wohnst du? 4. Wie geht es
dir / Ihnen? 5. Was magst du (nicht)? / Was hasst du (nicht)?
Napiš správně věty
5 bodů
Za cvičení napiš číslo úkolu a řešení, do textu nelze psát.

Řešení
1. Ich komme aus der Schweiz. 2. Wo wohnst du? 3.Wie ist dein Name? 4. Was magst
du? 5. Spielt ihr Volleyball?
III. Dostaneš e-mail, přečti e-mail a napiš odpověď na Connyho otázky - nejméně 30 slov.

Odpověď napiš pod obrázek počítače, do obrázku nelze psát.

10 bodů

Řešení - např.
Ich bin Martin / Ich heiβe Martin / Mein Name ist Martin. - Ich komme aus TschechienIch wohne in Holýšov. - Ich mag Fernsehen / Ich mag Schule nicht _ Ich hasse Sport.

4. Pro vlastní kontrolu si vypracuj následující domácí práci
Následující test najdeš také v pracovním sešitě na str. 69

Řešení

20-18=1 17-14=2 13-8=3 7-4=4

IŽ 20-17=1 16-13=2 12-7=3 6-3=4

Slovíčka 4., 5., 6., 7. lekce
Tschechisch
cena, ceny
karta do mobilu, karty do mobilu
doučování
mýt, on myje
narozeniny - obě čísla
tričko, trička
časopis, časopisy
vydělat
měsíčně
Vánoce
noviny, obě čísla
zvěrolékař, zvěrolékaři
zdravotní sestra, zdravotní sestry
Čím je tvoje matka?

Deutsch

der Preis, die Preise
die Handykarte, die Handykarten
dei Nachhilfe
waschen - er wäscht
der Geburtstag, die Geburtstage
das T-Shirt, die T-Shirts
die Zeitschrift, die Zeitschriften
verdienen
pro Monat
Weihnachten
die Zeitung, die Zeitungen
der Tierarzt, die Tierärzte
die Krankenschwester, die Krankenschwestern
Was ist deine Mutter von Beruf?

jíst, on jí
prodavačka, prodavačky
kuchař, kuchaři
lékař, lékaři
nezaměstnaný
pít
vnuk
dědeček, dědečkové
uprostřed
jezdit na koni
hrát karty
jezdit na kole, on jezdí na kole
spokojený
Kolik je hodin?
ve čtvrtek
obvykle dopoledne

esse, er isst
die Verkäuferin, die Verkäuferinnen
der Koch, die Köche
der Arzt, die Ärzte
arbeitslos
trinken
der Enkel, die Enkel
der Groβvater - die Groβväter
der Opa - die Opas
in der Mitte
reiten
Karten spielen
Fahrrad fahren / Rad fahren
zufrieden
Wie viel Uhr ist es?
am Donnerstag
nachmittags

30-27=1 26-21=2 20-12=3 11-6=4 IŽ 30-26=1 25-20=2 19-11=3 10-5=4

PŘEJI VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A HEZKÉ PRÁZDNINY.

