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. Tím apeluji hlavně na 9.A 
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 nakupování, opravím vám to hned
skrz e-mail
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. 3. – 27. 3. 2020
Čekat ho
Položit to
Dát nám
Nadávat ji
Hledat Vás
Vařit ti
Zpívat jim
Malovat nás
Od tebe___ von dir
Proti mně__gegen mich
Skrz to___ durch es
Podle nich___ nach ihnen
Pro ně____ für sie

Warten ihn
Legen es
Geben uns
Schimpfen ihr
Suchen Sie
Kochen dir
Singen ihnen
Malen uns
pro nás___ für uns
vedle něho___ neben ihm
u Vás___ bei Ihnen
bez nás___ ohne uns
za ním____hinter ihm/ihn

v tom___ in ihm
s ní___ mit ihr
nad tebou___über dir
pod tebe___unter dich
k vám___zu euch

V tomto cvičení jste dost chybovali, proto to tento týden ještě procvičíme.

PŘEKLAD VĚT – nezapomínejte na členy a stále se ptejte pádovými otázkami (kromě spojení
s předložkou)
Koupím ti to._________________________________________________________________
Ich kaufe es dir.

Čteme jí knihu._______________________________________________________________
Wir lesen ihr das Buch.
Proč mi nepomůžeš?__________________________________________________________
Warum hilfst du mir nicht?
Fotografuješ nás ve třídě._______________________________________________________
Du fotografierst uns in der Klasse.
Mám pro vás sešit.____________________________________________________________
Ich habe für euch das Heft.
Bez vás nepůjdeme.___________________________________________________________
Wir gehen ohne euch nicht.
Jsem s tebou rád._____________________________________________________________
Ich bin gern mit dir.
Teta je u ní.__________________________________________________________________
Die Tante ist bei ihr.

PRACOVNÍ SEŠIT: 23/14
Er sieht fern
Du liest
Sie sind
Ich male gern
Die Kreide
Fernsehen
Klein
Wir schreiben

Rad fahren
Im Mai
Du läufst
Du fährst Rad
Tanzen
Hässlich
Ski laufen
Viele Mäuse

24/16 – odpovědi budete mít různé, zkuste je zkontrolovat a opravit dle mého vzoru
Ich heisse …
Ich wohne in …
Ich bin 14/15 Jahre alt.
Ich habe Geburtstag am 1. Januar.
Ich schwimme gern im Sommer.
Ich fahre nicht gern Rad.
Heute ist der Montag.
Es ist um halb zehn.
Ja, ich habe einen Hund./ Nein, ich habe keinen Hund.
Ich gehe am Samstag schwimmen.
Meine Freundin heisst Monika.

ÚKOLY NA 30. 3. – 3. 4. 2020
OSOBNÍ ZÁJMENA S PŘEDLOŽKOU – krok po kroku
Předložky se:
3. pádem

Aus – z
Ausser – kromě
Bei – u, při
Mit – s, se
Nach – po, podle, do
Seit – od (časově)
Von –od
Zu – k

4. pádem

Durch – skrz
Für – pro
Gegen – proti
Ohne – bez
Um – okolo, v (čas)

3. a 4. pádem
na otázku KDE – použiji 3. pád
na otázku KAM – 4. pád
An – na (svisle)
Auf – na (vodorovně)
In – v, do
Hinter – za
Neben – vedle
Über – nad
Unter – pod
Vor- před
Zwischen - mezi

Osobní zájmena:
1. pád
3. pád
4. pád

ICH
MIR (mi, mně)
MICH (mě)

1. pád
3. pád
4. pád

WIR
UNS (nám)
UNS (nás)

DU
DIR (ti, tobě)
DICH (tě, tebe)

IHR
EUCH (vám)
EUCH (vás)

ER
IHM (jemu)
IHN (jeho)

SIE
IHR (jí)
SIE (ji)

sIE
iHNEN (jim)
sIE (je)

ES
IHM (jemu)
ES (jeho)

SIE
IHNEN (Vám)
SIE (Vás)

od tebe – von (předložka se 3. pádem) → DU (ty) ve 3. pádě → dir → von dir
pro nás – für (předložka se 4. pádem) → Wir (my) ve 4. pádě → uns → für uns
za ním – hinter (zeptám se KDE – 3. pád) → ER (on) ve 3. pádě → ihm → hinter ihm
za něho – hinter (zeptám se KAM – 4. pád) → ER (on) ve 4. pádě → ihn → hinter ihn

JESTLIŽE PATŘÍ PŘEDLOŽKA DO 3. PÁDU, BUDE ZÁJMENO TAKÉ VE 3. PÁDU. Pádové otázky
u předložek nepoužíváme.

PROCVIČTE
Se mnou

Mezi námi

Nad tebe

Pod to

O nás -bez nás

Od nich

Podle Vás

Za ní

Proti mně

Pro vás

Přeložte, vyfoťte a pošlete na viskovaukoly@seznam.cz
Pokud budete potřebovat poradit, napište mi.
Ať se vám daří.
Ingrid Víšková

