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Dobrý den, opět chválím všechny zúčastněné na online hodině. Někteří by ale mohli lehce 

máknout na zadávaných cvičeních a být připraveni. 

Také chválím za poslaný domácí úkol ( Týnku B., Lukáše, Jirku, Peťu, Elišku, Sáru, Anet Š. a 

Báru ). Ti, kdo tu svá jména nenašli, mi jej ještě neposlali. Někteří dokonce dluží dva DÚ. 

Prosím o zaslání. A věřte, že není mojí povinností to z vás takto dolovat. Je mi jasné, že pokud 

je dotyčný nemocný, že DÚ nepošle v termínu. Ale se zpožděním to splnit jde.  

 

Další online hodina bude v pátek 22.5. v 10,30. Pozvánku vám pošlu během úterý.  

Komu se nešlo připojit, ať se mi ozve a můžeme s předstihem jen na zkoušku se spojit a 

odstranit chybu, proč to nejde.  

 

 

KONTROLA CVIČENÍ Z MINULÉHO TÝDNE: 

 



 

 

 

 

 



NOVÁ PRÁCE PRO VÁS :  

UČEBNICE str.37 Baukasten – přepsat do školního sešitu. Vše už znáte, hezky si utužíte již 

probranou kapitolu. Napište si do sešitu nadpis : PERSONEN BESCHREIBEN -  POPIS OSOBY a 

opište si to. 

 

PRAC. SEŠIT str.44, cv. 12 – doplnit slovesa ve správném tvaru (osobě). Nejdříve si to 

celé přečtěte a pak teprve doplňujte. Důležité je vědět, co daná slovesa znamenají. Kdo neví, 

vyhledá viz. slovníček učebnice str.129 – 146, naučí. 

 

PRAC. SEŠIT str.44, cv.13 

Dopsat správné otázky z šedivého obdélníku, aby odpovědi byly logické. 

 

 

V následující části lekce se budeme zabývat nepravidelnými slovesy: 

Do školního sešitu:  

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 

1. a    se mění na    ä      - a to v 2. a 3. os. č.j, množné číslo se časuje jako pravidelné 

sloveso 

 

fahren – jet 

1. ich  fahre                                      wir  fahren 

2. du  fährst                                      ihr  fahrt 

3. er, sie, es  fährt                           sie, Sie  fahren 

 

 

schlafen – spát  

1. ich  schlafe                            wir  schlafen 

2. du  schläfst                            ihr  schlaft 

3. er, sie, es  schläft                 sie, Sie  schlafen 

 

Tohle si zapamatujte, příště budeme pokračovat, tak ať se v tom orientujete.  

Tento týden nemáte žádný úkol na posílání mi zpět, proto věnujte čas zadaným cvičením, 

která spolu zkontrolujeme v pátek v 10,30. Těším se. Kdyby jste měli nějaké nejasnosti, 

volejte, pište.  

 Viele Grüße, bis Freitag, Machová 


