
Německý jazyk 9.A, 9.B  -  21. 4 – 24. 4. 2020

           Děkuji všem, kteří mi posílají domácí úkoly ke kontrole.
                                               

In der Stadt, auf dem Lande
(učebnice 51 – 54)

Str.51 –  naučte se nová slova i se členem a jejich význam (PS – str. 62)

Str.52-53/1a,b  –  Corinnas Nachmittag    (poslech až ve škole)

a)celý text si přečtěte i rozhovor – neznámá slova si odhadněte, některá jsou za čarou -  
„MAX RADÍ“ nebo si najděte ve slovníku
                                                                                                       Den 21. April 2020
b)do školních sešitů – odpovězte celou větou na otázky 53/b   

V textu je věta :  Sie laufen von dem Park bis zur Kirche.  (zu der Kirche)
                          Běží       od  parku   až ke kostelu.

Předložky von a zu patří mezi skupinu předložek, které se pojí se 3.pádem.                 

zapište si do školních sešitů 

                         Předložky se 3. pádem

           aus     –     bei     –     mit     –     nach     –     von     –     zu
             z            u, při             s             do, po          od, o             k

GRAMMATIK  (uč. str. 53)
-nyní se zaměříme na procvičení předložek  von - od, bis zu – až k

          der Park                             die Post                           das Haus
     von dem Park                      von der Post                   von dem Haus  
         (vom)                                                                               (vom)                              
         
                                    předložka  + člen ve 3.p.                                                              
       

        der Bahnhof                       die Burg                        das Stadion
    zu dem Bahnhof                   zu der Burg                  zu dem Stadion
     (zum)                                      (zur)                            (zum)



PŘÍKLAD
 
    Ich laufe von dem Park bis zu dem Stadion.
 
           Běžím od parku až ke stadionu.

Už víte, že některé předložky můžeme spojit se členem, použijeme...

           ...Ich laufe vom Park bis zum Stadion.
 
    Meine Mutter geht von der Post bis zu dem Haus. …...

…...  Meine Mutter geht von der Post bis zum Haus.
   
            Moje matka jde od pošty až k domu.

 uč.54/cv.3 – vypracujte do šk.sešitů podle vzoru
     každou větu pište na novou řádku                                        ČITELNĚ !!!

 prac.sešit  54/2, 55/4 – vypracujte podle vzoru

 
Jako DÚ č.3 mi pošlete uč.54/cv.3 do 24.4.2020
     
      na  zakovazsjizni@seznam.cz  

 

mailto:zakovazsjizni@seznam.cz

