Němčina 8 skupina p. uč. Klesové

Řešení úkolů z domácí práce z týdne 10.6.-17.6.2020
Domácí práce na týden 10.6.-17.6.2020
1.Slovíčka
- opakovat slovíčka 11., 12., 13. a 14. lekce

2.Perfektum nepravidelných sloves
- opakovat perfektum nepravidelných sloves podle přehledu v pracovním sešitě
- nevyhazovat pracovní sešit, s přehledem nepravidelných sloves budete pracovat celý rok v 9. třídě

3.Učebnice
- str. 68 Wortschatz trainieren - přiřadíte k jednotlivým řádkům správné téma a určíte, které slovo se nehodí k
danému tématu
Řádek
das Thema
Was passt nicht
(písmeno)
(co se nehodí)
a)
Körperteile
Halsschmerzen
b)
Kleidung
Schuhe
c)
Sehenswürdigkeiten
Bushaltestelle
d)
Reisegepäck
Postkarte
e)
Obst
Obstjoghurt
f)
Möbel
Bild
g)
Freizeitaktivitäten
Lernen
h)
Jahreszeiten
Sommerferien
i)
Fahrten
Tagesablauf

4.Pracovní sešit
- str. 66/12 Partys a), b)

- str. 66/13 Meine Stadt a), b)

- str. 67/14 Ferien

- str. 70 TESTE DEIN LESEVERSTEHEN - Teil 1

- str. 71 Teil 2

-

str. 71/3 - Napiš odpověď na e-mail, který jsi dostal od kamaráda z prázdnin - nejméně 30 slov

5.Domácí kontrolní práce
Vypracujte následující cvičení, práci napište na počítači i a pošlete mi ji
na adresu klesova@zsholysov.cz nejpozději do neděle 15.6.2020.
Práci budu známkovat.
22-20=1 19-15=2 14-9=3 8-4=4 IŽ 22-19=1 18-14=2 13-8=3 7-3=4

I.

Přečti si 2 inzeráty z novin a rozhodni, zda je správná odpověď a), b), nebo c)

Napiš řešení za cvičení, do textu nelze psát.
6 bodů

Řešení

Řešení

Přečti si 2 texty o mladých lidech v Německu a rozhodni, zda jsou věty 7-12 správné (r), nebo chybné (f)?

Napiš řešení za cvičení, do textu nelze psát.
6 bodů

Řešení

Řešení

Dostala jsi tento e-mail od své kamarádky z prázdnin. Přečti si e-mail a odpověz na něj nejméně 30
slovy.
Věty napiš za cvičení, do obrázku nelze psát.
10 bodů
II.

Řešení - například

6.Pro vlastní kontrolu si vypracuj následující kontrolní práci
Slovíčka 11., 12., 13. a 14. lekce
Tschechisch
Severní Německo
průběh dne
noční klid
slunce svítí
dovolená, dovolené
kemp, tábořiště
pánské plavky - obě čísla
cestovní zavazadlo

Deutsch

Norddeutschland
der Tagesablauf
die Nachtruhe
die Sonne scheint
der Urlaub, die Urlaube
der Campingplatz, die Campingplätze
die Bedehose, die Badehosen
das Reisegepäck

ubytovna pro mládež, ubytovny
pro mládež
moře - obě čísla
jezero, jezera
jít pěšky
nakonec
kam
cesta, cesty
kancelář, kanceláře
nádobí
hádka
rozbalit - já rozbalím
příbuzný /á, příbuzní
20-18=1 17-14=2 13-8=3 7-4=4

die Jugendherberge, die Jugendherbergen
das Meer, die Meere
der See, die Seen
zu Fuβ gehen
zum Schluss
wohin
der Weg, die Wege
das Büro, die Büros
das Geschirr
der Streit
auspacken - ich packe aus
der / die / das Verwandte, die Verwandten
IŽ 20-17=1 16-13=2 12-7=3 6-3=4

Perfektum nepravidelných sloves
Infinitiv
Infinitiv (Deutsch)
(Tschechisch)
ztratit
verlieren
potkat
treffen
plavat
schwimmen
číst
lesen
běhat
laufen
mluvit
sprechen
jezdit
fahren
jíst
essen
létat
fliegen
vstávat
aufstehen
pomáhat
helfen
chodit
gehen
Perfektum pravidelných sloves
Infinitiv
Infinitiv (Deutsch)
(Tschechisch)
ptát se
fragen
dělat
machen
pracovat
arbeiten
čekat
warten
malovat
malen
vařit
kochen
tancovat
tanzen
odpovídat
antworten
20-18=1 17-14=2 13-8=3 7-4=4

Perfekt

er hat verloren
er hat getroffen
er ist geschwommen
er hat gelesen
er ist gelaufen
er hat gesprochen
er ist gefahren
er hat gegessen
er ist geflogen
er ist aufgestanden
er hat geholfen
er ist gegangen

Perfekt

er hat gefragt
er hat gemacht
er hat gearbeitet
er hat gewartet
er hat gemalt
er hat gekocht
er hat getanzt
er hat geantwortet

IŽ 20-17=1 16-13=2 12-7=3 6-3=4

PŘEJI VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A HEZKÉ PRÁZDNINY

