
Německý jazyk 8.A, 8.B    6. 5.  -  15. 5. 2020

          Děkuji vám všem, kdo pravidelně posíláte svou domácí práci ke kontrole, je to 
náhrada výuky, takže je povinná pro všechny. Jestli máte nějaké dotazy nebo problémy s 
jejím odesíláním, napište mi 
                       
                 na e-mail zakovazsjizni@seznam.cz nebo do žákovské knížky.            

          Také bych vás chtěla upozornit, aby jste si nechali pracovní sešity do 9. třídy, protože 
je v nich slovní zásoba a gramatika, kterou budeme na začátku školního roku opakovat.

          Minulý týden jsme procvičovali použití neurčitého členu ve 4.p. podstatných jmen. 
Dnes si rozšíříme na  zápor „kein“ ve větách.
  

Zapište si do sešitu
                                                                                                    Den 6. Mai

                             Zápor   „kein“   ve větách

Zápor kein, keine, kein (žádný, žádná, žádné) – se vztahuje vždy k podstatnému jménu, 
popírá ho. Ve větě stojí před podstatným jménem a nahrazuje člen. Ve  větě je pouze jeden 
zápor, proto v odpovědích píšeme za Nein, ….čárku.

Das ist kein Buch, das ist ein Heft.     To není kniha, to je sešit.         (1. pád)
Ich habe zu Hause keinen Hund.        Nemám doma (žádného) psa.   (4. pád)
Nein, ich habe keine Schlange.           Ne, nemám (žádného) hada.     (4. pád) 

Nyní budeme odpovídat na otázky:

       kladná odpověď                                                 záporná odpověď                               
                                                                  
                                      Hast du einen Bruder?
Ja, ich habe einen Bruder.                             Nein, ich habe keinen Bruder.
       Ano, mám bratra.                                      Ne, nemám (žádného) bratra.
                                     
                                        Hat sie eine Maus?
Ja, sie hat eine Maus.                                    Nein, sie hat keine Maus.
    Ano, ona má myš.                                          Ne, ona nemá (žádnou) myš.

                                       Haben Sie ein Auto?
Ja, ich habe ein Auto.                                    Nein, ich habe kein Auto.
      Ano, mám auto.                                               Ne, nemám (žádné) auto.
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Učebnice str.   
63/10c – GRAMMATIK – přečtěte si rozhovor a další vzorové věty
64/11  – pište podle vzoru do sešitu –  Dieter hat einen Hund. Er hat keine Katze.                  
64/12  – pište podle vzoru – Paula hat ein Heft, aber sie hat keinen Füller.

Pracovní sešit
53/4 – doplňte neurčitý člen ve 4.p.                                                          
53/5 – napište věty – Hannelore bekommt zum Geburtstag ein Buch und  eine Gitarre.
53/6 – napište věty – Am Montag fotografiert er einen Hund.
54/10 – procvičení časování sloves – haben, bekommen, fotografieren 
59 – naučte se již celou slovní zásobu 6. lekce 

DÚ č. 5   – učebnice – 64/11,12
                PS – 53/4,5
Posílejte do 15. 5. 2020 – pište čitelně


