Všechny vás moc zdravím!
Děkuji těm, kteří zareagovali na moji výzvu a ozvali se e-mailem nebo přes messenger. Je fajn
o sobě vědět  Budu doufat, že se naše řady rozšíří.
Napíši vám pár instrukcí, jak bude vypadat kontrola zadaných úkolů:






jedná-li se o cvičení z učebnice nebo pracovního sešitu, bude správné řešení vždy
v zadání na příští týden. Přesto mi tato cvičení posílejte vyfocená, abych viděla, že na
nich pracujete – u sebe to mám označené
pokud to bude překlad vět nebo povídání třeba o kamarádovi, opravím vám to hned
skrz e-mail
jestli máte pocit, že to nezvládáte, ujišťuji vás, že vaše práce je zdařilá a přestože se
učíte němčinu pouze jedno pololetí, dokážete se s ní poprat 
miniprojekt o mamince či tatínkovi přepište na malou čtvrtku a doplňte fotografií
nebo obrázkem – po příchodu do školy mi to odevzdáte

KONTROLA ÚKOLŮ Z 23. – 27. 3.
Pracovní sešit: 21/15
Ich wohne hier.
Wohnen Sie in Zürich?
Meine Mutter heisst Maria.
Wer ist das?
21/16
Ich heisse Monika, bin vierzehn Jahre alt und wohne in Wien, in Österreich.
Mein Bruder heisst Florian und ist schon siebzehn.
Mein Hund Benno ist weiss und klein.
Wie heisst du?
Und deine Mutter?
Wohnst du in Brno?
Bist du dreizehn?
Ist deine Lieblingsfarbe weiss?

30. 3. – 3. 4. 2020
Tento týden vás čekají slovíčka ze 3. lekce (pracovní sešit strana 33). Vím, že je to složitější,
když neznáte výslovnost, ale můžete využít tento způsob:

Funguje to na počítači i na mobilu.
 zadáte si „google překladač“
 nastavíte „čeština“ a němčina“
 napíšete české slovíčko ze 3. lekce
 kliknete na ikonu reproduktoru a máte vyhráno 
Slovíčka si opište do „Vokabeln“ a samozřejmě se je naučte. Jinou práci vám na tento týden
zadávat nebudu.
Kdyby jste potřebovali poradit, napište mi na viskovaukoly@seznam.cz nebo na messenger.
Ať se vám daří.
Ingrid Víšková

