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            Děkuji všem, kdo mi posíláte úkoly a cvičení ke kontrole. Konečně by se mohli
připojit další z Vás.

            Tento týden se budeme věnovat opět předložkám se 3.pádem, některé z nich 
již používáme.

Zapište si do sešitu nebo si vytiskněte a nalepte

Předložka aus (z), von (od) a mit (s)
                                                         (učebnice 55 – 57)

                                            Ich komme aus dem Park.          …...  z parku
                                        Sie kommt aus der Post.             …...  z pošty                                   
                      aus           Wir kommen aus dem Stadion.   …...  ze stadionu                            

    
                             z prostoru ven

                              
                                        Wir fahren von dem Fluss.      …..   od řeky
                                        Er fährt von der Firma.           …..   od firmy                       
                       von          Ich gehe von dem Auto.         …..   od auta
   
                              od něčeho
  

Předložku   aus   používáme také v odpovědi na otázku …. 
                   
       Woher kommst du?       Ich komme aus Tschechien, aus Deutschland ….
           zde po předložce nepoužíváme člen  ..... státy jsou rodu středního

ALE ČLEN MUSÍME POUŽÍVAT u států, které jsou rodu ženského                             

….  die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine   

             aus der Schweiz, aus der Slowakei, aus der Türkei, aus der Ukraine            

NEBO     Er kommt aus den USA.   ….. množné číslo                                                   



Předložku   mit   používáme     v odpovědi na otázku ….                                                      

        Womit fährst du zur Schule?        Ich fahre mit dem Bus.                                      
              Čím jedeš do školy?                     Jedu autobusem.
         
        Womit fahren Sie gern, Herr Neumann?     Mit dem Auto fahre ich gern.
               Čím jezdíte rád, pane Neumann?
                                                                             Mit der Seilbahn.

Učebnice – 56/7 – GRAMMATIK  + naučte se slovíčka – dopravní prostředky

Učebnice - 53/2, 54/4 – přečtěte si oba rozhovory, pokud nerozumíte, přeložte si je  a 
připravte si svůj rozhovor – napište do pracovního sešitu 55/3d
PS – 54 - 55/3a,b,c – doplňte 

Učebnice – 55/5  GRAMMATIK
                   55/5a – zapište do sešitu
                   55/5b,6 – ústně
PS – 56/7 – vyberte si pět dívek a chlapců a zapište podle vzoru, odkud pochází
    
DÚ č.4 – PS – 56/6 - doplnit   čitelně   dané předložky – pošlete  do 30. 4. 2020

               


