der Osterhase

1.

der Schokohase

2.

3.

das Lamm

4.

das Osterei
auf Eiersuche

5.

das Kreuz

6.
7.
8.

Osterei bemalen

Ostereier verstecken
9.

das Palmkätzchen
der Frühling

10.

11.
12.

s Küken
r Schinken

zu Ostern!

FROHE OSTERN! Veselé Velikonoce! :)
Co k sobě patří v pracovním listě? Vyzkoušej svůj jazykový odhad (u některých slovíček ti může pomoci i angličtina).
Pokud si nevíš rady, můžeš použít německo – český slovník. Nápověda: Oster- znamená velikonoční (např. Oster-ei
znamená velikonoční vejce).
Vyber si alespoň 5 slovíček k tématu Velikonoce a zapiš si je do slovníčku včetně fráze “Frohe Ostern!”
Pokud ale chceš, můžeš si je zapsat klidně všechny :) Pracovní list není nutné tisknout.
Kompletní překlad pošlu s příštím úkolem.
Správnou výslovnost můžeš procvičit na následujících odkazech:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0 – Osterbegriffe- základní slovní zásoba k tématu
https://www.youtube.com/watch?v=Tvd8rlYM7HU – Frohe Ostern - slovíčka s písničkou
Pro kontrolu si ještě můžeš pustit následující krátké cvičení:
https://learningapps.org/watch?v=p58vb75rc16 – poslechni si slovíčka a přiřaď obrázek

Dobrovolný úkol pro ty, co rádi zpívají :)
https://www.youtube.com/watch?v=6m696yBpBCk – písnička Hoppel Hoppel …
Můžete se i podívat na následující pořad ČT:
https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174

Pracovní list – Nj – 7. ročník 30. 3. - 3. 4. 2020
I. Doplň do vět vhodné tázací zájmeno – wer, wo, woher, was, wie
1. Was magst du?
2. Woher kommt Herr Müller?
3. Wo wohnt Frau Klein?
4. Was spielst du?
5. Wie alt ist deine Mama?
6. Wer ist das? Paul?
II. Přelož
Jak se máš? Wie geht ' s?/Wie geht es dir? Hraji rád fotbal. Ich spiele gern Fußball. Maminka má ráda pizzu.
Mama mag Pizza. Kolik je ti let? Wie alt bist du? Monice je 19 let. Monika ist 19 Jahre alt. Miluji palačinky a
zmrzlinu. Ich liebe Palatschinken und Eis. Paní Nováková je krásná. Frau Novák ist schön. Christian bydlí
v Kolíně. Christian wohnt in Köln. Jaké je tvoje telefonní číslo? Wie ist deine Telefonnummer?
III. Doplň otázky
1. Wie heißt du?
Ich heiße Anton.
2. Woher kommt er?
Er kommt aus Österreich.
3. Wie alt ist Ursula?
Ursula ist 21 Jahre alt.
4. Wo wohnt Herr Schwarz?
Herr Schwarz wohnt in Wien.
5. Was spielt deine Mama?
Meine Mama spielt Tennis.
6. Was magst du?
Ich mag Sport.
IV. Najdi dny v týdnu
ODGNERTNSA - Donnerstag
TFAREAGI - Freitag
OSNTNGA - Montag

TWMICOHT - Mittwoch
SATMSGA - Samstag
EDNITGAS - Dienstag

V. Vyber správnou možnost
1. Wer / bist, hast, ist / das?
2. Meine Schwester / mag, magst, ist / Schokolade.
3. Wo / hast, wohnst, kommst / du?

4. Ich / ist, habe, bin / 12 Jahre alt.
5. Mein Name / bist, hat, ist / Eva.
6. Du / ist, hast, bist / neu.

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

