
       Nj9 - 24.

Guten Tag, 
wir organisieren unsere Arbeit

 
Dobrý den, dnes pokračujeme v opakování lekce 5 a lehce
nahlédneme do 6. lekce. Kolik z ní společně zvládneme?
 Uvidíme....
Od příštího týdne už budu posílat pouze jeden (možná
trošku delší, ale jeden) test. Pošlu vždy v pondělí. Čtvrteční
online hodina pro zájemce zůstává na 14:00, pokud se
budete chtít zúčastnit, budu ráda, pomohu vám mnou
zaslanou prezentaci splnit, vysvětlím nové, procvičím...
 
1, Modalverben
2, Daten
3, Vokabeln
4, Kleidung - Foto
5, Lektion 6
 



1. Modalverben

Dopiš správně vyasované modální sloveso:
 

1.    Er seine Hausaufgaben machen! (sollen)

2.   Tom  einen Hund kaufen. (wollen)

3.   Du gut kochen. (können)

4.   Ich mein Zimmer aufräumen.(müssen) 

5.   Sonja  ihre Mitschüler.(mögen)

6.   Wir  morgen treffen.(können) 

7.   Ihr  zur Feier kommen. (möchten)

8.   Mein Bruder keine neue Schuhe kaufen. (dürfen) 

 
.



2. Daten
 
 
 
 
 
 
 
Srovnej dny podle jejich pořadí v roce:

___: am elften Januar

___: am fünfunzwanzigsten Februar

___: am achten Oktober

___: am ersten März

___: am zweiundzwanzigsten November

___: am dritten März

___: am einundzwanzigsten Dezember

___: am siebten März

___: am siebzehnten August

___: am zehnten Juli

___: am zweiten April

___: am einunddreißigsten Dezember

___: am einundreißigsten Mai

___: am dritten September

___: am ersten Juni

3. Die Vokabeln
 
 
 
 
 
 
 
 

1. hell tenisky

2. weiß kytka

3. der Pulli bílý

4. dunkel vyzkoušet si

5. bequem hnědý



6. teuer tmavý

7. die Socken růžový

8. die Blume kapesné

9. rosa bunda

10. blau modrý

11. schwarz pohodlný

12. rot nosit (mít oblečeno)

13. anhaben fialový

14. die Turnschuhe levný

15. grün ponožky

16. anprobieren kalhoty

17. der Mantel halenka

18. die Schuhe zvát

19. die Hose velikost

20. die Jacke zelený

21. der Rock černý

22. das Handy boty

23. das Taschengeld sukně

24. die Bluse kabát

25. braun mít na sobě

26. einladen mobil

27. lila světlý

28. tragen drahý

29. die Größe svetr

30. billig červený



4. Kleidung - Foto
Naši lekci 5 ještě zakončím "speciálním úkolem". 
Najdi nějaký opravdu netradiční model či kus oblečení a
pošli mi obrázek + popis. Jak by řekli Němci - "echt
komisch". Uděláme si výstavku (die Ausstellung).
Komu to nejde poslat, ať napíše, co by si nikdy
neoblékl.
I will nie.... tragen. (nikdy nechci nosit)
 
 
 
Já přidávám do galerie:

die Pantoffeln

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

Lektion 6:
A nyní už začneme naši poslední lekci. V té je hlavní téma
- Stadtrundgang (= prohlídka města):  pojmenovat důležité
budovy ve městě, zeptat se na cestu a také ji umět
jednoduše popsat.
 
 
 
 
 
Prvním úkolem je napsat si nová slovíčka:

die Apotheke lékárna
das Ärztehaus poliklinika
der Bahnhof nádraží
das Dorf  vesnice
der Fahrstuhl výtah
die Hauptstadt hlavní město
das Kaufhaus obchodní dům
die Kirche kostel
das Krankenhaus nemocnice
Die Universität univerzita
der Platz  náměstí, místo
die Polizei policie
die Post pošta
das Rathaus radnice
die Schwimmhalle bazén
der Stadtrundgang prohlídka města




