Jazyk německý-IX.A,B
Plán domácí výuky od 8.6.do 12.6.2020
1.Řešení úkolů k videu-Was schreibt Antons Mutter? (chybějící výrazy v textu s mezerami)
zwölf Opa könnt Lasagne Party
- Wo sind die Sachen? (chybějící předložky+člen určitý)
1.hinter dem 2.unter dem 3.im 4.auf dem
2a) Opakování -Nach dem Weg fragen AB 81/2klasická verze vypracovat
- préteritum sloves haben,sein AB 64/5,6,7a)b) klasická verze vypracovat
3. Úkoly,které najdeme jen v interaktivní verzi učebnice-Lektion 3.3-opakování
https://www.mauthor.com/present/5229948726542336

Lektion 3.3: So ist mein Tag-Situation 1:Video-Aufgabe 5
-pod Aufgabe 5 druhý symbol vlevo dole Mein Tag.
-umíš svých 10 libovolných vět k danému tématu?
-třetí symbol vlevo dole Wie viel Uhr ist es? (určování času)
Lektion 3.3: So ist mein Tag-Situation 5:Verabredung-Aufgabe 17
-pod Aufgabe 17- první symbol vlevo dole Wir gehen ins Kino.
-druhý symbol vlevo dole Eine Verabredung. (v obou úkolech se
domlouváme)
4. Opakování některých výstupů-Lektion 3.2-opakování
Lektion 3.2:Wir haben sturmfrei-Situation1:Unser Haus-Aufgabe 3
-pod tímto úkolem druhý symbol vlevo dole Video (Alicia beschreibt ihr Haus)
- pod Aufgabe 5
-třetí symbol vlevo dole ImHaus.
-proklikat se k dalším úkolům
Aufgabe 10- Video Familie Hoffmann plant die Hausarbeit.
-pod Aufgabe 11- první symbol vlevo dole Video Was musst du im Haushalt machen?
- druhý symbol vlevo dole Im Haushalt. (opakování slovní zásoby-přetáhnout
obrázek k činnosti-objeví se další obrázek-pokračovat stejným způsobem)
-pod Aufgabe 15 –druhý symbol vlevo dole Was müssen wir machen? (opakování rozkaz.zp.)
-nezapomeňte si dané úkoly vždy vyhodnotit
5. Kdo si některými cvičeními témata Wohnen a Haushalt zopakoval,nebude mít problém
odpovědět na otázky,jejichž znění najdeš na druhé straně. Na otázky lze odpovídat Ja,…
nebo Nein,… Formulace Nein,… je obtížnější. Pokud se chceš ujistit,že jsi odpovídal/a
správně,zašli jen záporné odpovědi prostřednictvím EŽK do 15.6.2020. Nic neskenujte,
neposílejte tentokrát e-mailem. Měli by se připojit především ti,kteří doposud nezaslali
žádné domácí úkoly. Zároveň připomínám dva úkoly povinné z minulého plánu.Termín
zaslání ke kontrole 12.6.2020.

Machst du immer das Bett?

Leert dein Papa manchmal
den Mülleimer?

Gieβt der Bruder/die Schwester
die Blumen?

Kauft deine Familie am Freitag
im Supermarkt ein?

Spülst du das Geschirr?

Kocht deine Mutter am
Wochenende das Mittagessen?

Habt ihr ein Haus/ eine Wohnung?

Hat das Haus einen Garten?
Hat die Wohnung einen Balkon?

Gibt es im Haus/in der
Wohnung ein Esszimmer?

Ist das Wohnzimmer groβ und
gemütlich?

Ist das Bad neben der Toilette?

Findest du das Haus/die
Wohnung schön und modern?

Mgr.Vilma Kučerová

