7. ABC – NJ (Beránková, Čížková, Davidová)
Domácí příprava na týden 6. – 8. 4. 2020.
Dobrý den,
blíží se Velikonoce, a tak se budeme věnovat opakování a procvičování slovní zásoby k tématu. Kdo
má možnost tisku, vytištěný pracovní list nalepí do sešitu. Pokud to není možné, piš do sešitu pouze
řešení.
Mějte se hezky ☺

1. Nejprve se podívej na videa
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0 – poslouchej a opakuj slovíčka
https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA – Warum feiern wir Ostern? Proč
slavíme Velikonoce?
2. Vypracuj pracovní list – buď vytiskni a nalep doplněné do sešitu nebo napiš do sešitu alespoň
správné řešení.
Spoj obrázky se slovíčkem. Zde máš malou nápovědu:
s Schaf – ovce
r Wein – vino
e Glocken – zvonečky
r Märzenbecher – bledule
e Hase – zajíc
s Ostereie – velikonoční vajíčko
s Kreuz - kříž
s Kücken – kuřátko
e Kerze – svíčka
e Regenbogen – duha
e Ostereiersuche – hledání velikonočních vajíček
Eier bemalen – namalovat vajíčka
Slovíčka si můžeš napsat i do slovníčku.
3. Kdo bude chtít udělat něco navíc, může vyzkoušet další procvičování na internetu.
https://learningapps.org/watch?v=p58vb75rc16 – poslechni si slovíčku a přiřaď obrázek
https://learningapps.org/3357441 - co patří k sobě, spoj
https://learningapps.org/view9684892 - pexeso

4. Řešení pracovního listu z týdne 23. – 27. 3
zehn = 10
neunzehn = 19
neunzig = 90
neunundneunzig = 99
einhundertzehn = 110
einhundert = 100

Řešení pracovního listu z týdne 27. 3. – 3. 4.
1. Doplň do vět správné tázací zájmeno
1. Was
2. Woher
3. Wo
4. Wann
5. Wie
6. Wer
2. Přelož
Wie geht´s? Ich spiele gern Fussball. Meine Mutter hat gern Pizza. Der Vater ist der Artzt.
Meine Tante ist die Lehrerin. Wie alt bist du? Monika ist 19 Jahre alt. Mein Hund heisst
Bernd. Meine Oma ist alt. Christian wohnt in Bonn. Ich liebe meine Familie. Mein Bruder
spielt gern Tennis.
3. Doplň otázky
1. Wie heisst du?
2. Woher kommt er?
3. Wie alt ist Ursula?
4. Wo wohnt dein Opa?
5. Womit spielt dein Hund?
6. Was magst du?
4. Najdi dny v týdnu
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Mittwoch
Samstag

Dienstag
5. Vyber správnou možnost
1. Ist
2. Mag
3. Wohnst
4. Bin
5. Ist
6. Bist

