
Tak vše se vyvíjí jinak, než jsme si zpočátku s výukou ve škole a kontrolou úkolů mysleli. Proto vás chci 

poprosit, abyste mi posílali zadané úkoly. 

Pokud máte v mobilu foťák, nafoťte mi postupně vypracované stránky v pracovním sešitu a potom i 

v sešitu. Nespěchejte, nemusíte vše posílat najednou. 

Já vám stránky opravím, podle toho, jak jsem vám psala v březnu: všechny splněné úkoly vám 

oklasifikuji jedničkou za vaši píli a snahu. 

Stránky mi můžete posílat do messengeru,( přidejte si mě do přátel) nebo pošlete do emailu: 

BKarla@seznam.cz. 

Také, pokud byste něčemu nerozuměli, napište mi, co budu moct, vysvětlím vám . 

 

V týdnu do 25.4.2020: 

Učebnice str.45/cv.4 a) Napište do sešitu věty o tom co bolí Annu a co Alexe podle obrázků a vzoru: 

Die Hand tut ihr weh. = Ta noha jí bolí. 

                    cv.4 b) doplňte slova z nabídky a napište do sešitu ( pozor! – Meine Beine tun mir weh.= 

Moje nohy mě bolí. – množ.číslo   - Ale Mein Kopf tut mir weh. =Noha mě bolí.- . jednotné číslo. 

Učebnice str.46/cv.5 a) doplňte slova z nabídky a napište do sešitu – procvičování tut mir weh nebo 

tun mir weh 

                    cv.5 b) také doplňte a napište do sešitu – procvičování osobních zájmen ve 3.pádu. 

Pracovní sešit str.47/cv.3a)doplňujte věty podle obrázků, procvičování – Mein Kopf tut mir weh nebo 

Meine Hande tun mir weh.   

                    cv.3B) Napište věty o tom, co vás bolí dvojím způsobem: Vzor Mein Kopf tut mir weh, ich 

habe Kopfschmerzen.= : Bolí mě hlava, mám bolesti hlavy. 

Pracovní sešit str.47/cv.5 Přečtěte si email a odpovězte na otázky. 

Naučte se 2.půlku slovní zásoby 5. lekce. Neučte se tato slovíčka: 

 dabei= při tom                                               die Hauptsache= hlavní věc 

 die Kontrolle= kontrola                                 spitz= špičatý                                                                     

die Langweile= dlouhá chvíle                        schkrechlich= strašný, hrozný                  

die Taube= holub                                             das Aschenputtel= Popelka                          

böse= zlý                                                            die Prinzessin= princezna                              

gut gelaunt sein= mít dobrou náladu 

die Überraschung= překvapení 
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