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 ročních obdobích, opravím vám to
hned skrz e-mail – minule jsem uvedla špatnou adresu, posílejte mi to na:
viskovaukoly@seznam.cz
čtěte důkladně zadání, aby jste nedělali něco jiného a pak to nemuseli zbytečně
opravovat
jestli máte pocit, že to nezvládáte, ujišťuji vás, že vaše práce je zdařilá a já ocením
každou snahu 

KONTROLA ÚKOLŮ Z 23. – 27. 3. 2020
V Praze
V pátek
1. ledna
V roce 2020
V 8 hodin
V Německu
Na podzim
V srpnu

in Prag
am Freitag
am 1. Januar
im Jahre 2020
um 8 Uhr
in Deutschland
im Herbst
im August

Wie viel (kolik) Tage, Wochen und Monate hat ein Jahr?
Ein Jahr hat 364 Tage, 52 Wochen und 12 Monate.
Wie viel Jahreszeiten hat ein Jahr?
Ein Jahr hat 4 Jahreszeiten.
Wie viel Tage hat ein Monat?
Ein Monat hat 28 – 31 Tage.
Wie viel Stunden hat ein Tag?
Ein Tag hat 24 Stunden.
Welche (které) Jahreszeit und welcher Monat ist jetzt?

Jetzt ist der Frühling und der März.
Wie viel Tage in der Woche besuchen wir die Schule?
Wir besuchen die Schule 5 Tage in der Woche.
Wann haben wir frei?
Wir haben frei am Samstag und Sonntag. Wir haben frei im Juli und August.

Většinou jste dělali zbytečné chyby ve členech, které jste vůbec nepsali.

PRACOVNÍ SEŠIT: 63/16 – chybějící slova
Berlin, Sohn, Familie, Inge, aktiv, Deutschlehrerin, lieb, Vater, Kochen, Mutter, modern,
Kinder, spilt Klavier

63/17 – pozor na velká písmena
Am Montag um acht schreiben Max und Maria in der Schule ein Diktat.
Peter und Sonja spielen im Sommer gern Basketball.
Tante Erika ist am Sonntag um sieben im Hotel Hilton.
Am Mittwoch um halb sieben sind wir mit Maria im Geschäft.
Im Frühling am Dienstag um sechs kommt die nette kleine Hex.

ÚKOLY NA 30. 3. – 3. 4. 2020



do gramatiky přeložte věty z PS 63/17
učebnice strana 71/12: z textu vypište do gramatiky tučně vytištěná slova (množné
číslo) a vytvořte jednotné číslo (nezapomínejte na členy!)
např: Häuser – das Haus



učebnice 82 – 87: vyhledejte množné číslo podstatných jmen (člen mají stejný)

jednotné číslo
Der Tisch

množné číslo
Die Tische

jednotné číslo
Der Onkel

Die Tür

Die Lampe

Das Zeugnis

Der Hund



vyfoťte a pošlete na: viskovaukoly@seznam.cz

množné číslo

Pokud by jste měli pocit, že něco nezvládáte, klidně mi napište.
Ať se vám daří 
Ingrid Víšková

