Materiály k samostudiu
Pátek 24. dubna
VI.E
Francouzský jazyk
Opakování:
La famille
Écoutez et regardez ce vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MFk9YmJv-jc
https://www.liveworksheets.com/xa206245xz
a opět jeden pracovní list na rodinu – až se vám zobrazí výsledky, nenechte se
zmást - v rodokmenu u strýce je chyba 😊 a chcete-li předejít červeni u
špatně použitého akcentu (e avec l’accent grave - è) a nechcete složitě měnit
klávesnice, doporučuji si ho za pomoci ctrl-c jednoduše zkopírovat do schránky a
za pomoci ctrl-v vložit do příslušného slova 😉

Německý jazyk
4.lekce - Zeměpisné názvy, slovesné vazby
1. Vazba „Woher kommst du?“ Odkud jsi, odkud pocházíš?
„Woher kommen Sie?“ Odkud pocházíte (Vy)?
„Ich komme aus Tschechien“ Pocházím z Česka
Sloveso kommen má 2 významy – pocházet a přicházet.

Další důležitá slovesa:
Sloveso wohnen – bydlet, leben – žít
Příklady:
Wo wohnst du? Kde bydlíš? Ich wohne in Prag. Bydlím v Praze.
Wo wohnen Sie? Kde bydlíte? Wir wohnen in Berlin. Bydlíme v Berlíně.
Wo lebst du? Kde žiješ? Ich lebe in Paris. Žiju v Paříži.
Wo lebt Peter? Kde žije Petr? Er lebt in London. On žije v Londýně.

2. Učebnice str. 70 – modrá tabulka – Grammatik (gramatika)

Přepište věty z tabulky do sešitu

3. Gramatika:

Většina zemí je rodu středního – např.das Tschechien, das Polen, das Deutschland,
několik zemí je rodu ženského - např. die Slowakei – Slovensko, die Türkei – Turecko, die
Schweiz – Švýcarsko, die USA – USA (tvar množného čísla) a několik zemí je rodu
mužského, např. der Irak, der Iran, der Pakistan apod.
Při odpovědi na otázku „Woher kommen Sie/kommst du?“ používáme předložku aus – z,
např. Ich komme aus Polen, aus Deutschland, ale – aus der Schweiz, aus der Slowakei.
Tato předložka se v němčině pojí se 3.pádem, proto je u názvů rodu ženského člen der, je
to
3.pád členu určitého die. U zeměpisných názvů rodu středního se po předložce aus člen
určitý nepoužívá (aus Enland).
Celkové skloňování členu určitého a neurčitého se budeme učit později.

Český jazyk
Napište krátký příběh, kde hlavní postava budete vy. Nezapomenout na osnovu,
odstavce a spisovnou češtinu, příp. přímou řeč a uvozovky.

Anglický jazyk
Rich man, poor man
Listen the end of the story about the old man
https://www.youtube.com/watch?v=-8sYWQg54tE
Finish your text about the story – what was the story about?
Is it the same end you excepted?
Add your opinion to the summary of the story and send it to me by mail 😉
Tak ještě jednou česky – poslechni si konec příběhu, připiš shrnutí dnešní části
k tomu , co jsi napsal/a včera. Skončil příběh tak, jak jsi očekával? Připiš svůj
názor na příběh a pošli mi celý text mailem)

