
20.4. – 24.4. 

Kontakt  na mě pro žáky, rodiče: katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz nebo mě najdete na messengeru. 

Milí osmáci,                                                                                                                                                               

před námi je další týden a s ním nové úkoly ( ti z vás, kteří máte resty, posílejte, ať se vám to nehromadí, 

nezapomněla jsem na vás a vy nezapomínejte na mě ☺). Na tento týden už byste měli umět část slovíček 

5. lekce a jak jste již zjistili, týkají se našeho zdraví, lidského těla. Pokud někomu z vás dělala nebo dělá 

při učení problém výslovnost, najeďte si na odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lrzsRqsr9w       https://www.youtube.com/watch?v=Ete-ii0Flkw 

A zde je jedno online cvičení na procvičení částí těla: 

na odkazu  https://www.landigo.cz/nemcina si klikněte na :Der menschliche Körper – a procvičte 

slovíčka 

V souvislosti se zdravím se v lekci setkáme se slovesem „tun“ ve spojení  „weh tun“(bolet).Tato vazba je 

naprosto odlišná od češtiny. Nalistujte si v učebnici str. 44 a podívejte se na tabulku dole (Grammatik). 

Jsou zde červeně uvedeny dva tvary slovesa: 

tut mir weh – se používá pro jednotné číslo. Např.:. Mein Bein tut mir weh(Bolí mě noha) 

tun mir weh – se používá pro množné číslo. Např.:Meine Beine tun mir weh(Bolí mě nohy) 

Je to jasné? Uvedu ještě další příklad: 

Der Fuß tut mir weh. Bolí mě noha.           XXXXXX                   Die Füsse tun mir weh. Bolí mě nohy. 

Ale to není všechno ☺.  Znovu se podívejte na tabulku Grammatik v učebnici na str.44 dole a všimněte si 

modře označených osobních zájmen ve 3.pádě (mir, dir, ihm…). Uvedu hned příklady pro pochopení, kdy 

které zájmeno použít: 

Použití osobních zájmen ve 3. pádě: 

Bolí mě noha.  Das Bein tut mir weh.                                                                                                                  

Tebe bolí noha. Das Bein tut dir weh.                                                                                                                      

Bolí ji noha. Das Bein tut ihr weh.                                                                                                                                     

Bolí ho noha. Das Bein tut ihm weh.                                                                                                                     

Bolí nás noha. Das Bein tut uns weh.                                                                                                                      

Bolí vás noha. Das Bein tut euch weh.                                                                                                                   

Bolí je noha. Das Bein tut ihnen weh.                                                                                                                          

Bolí Vás noha. Das Bein tut Ihnen weh. 

 

A toto všechno si přepište do svých sešitů (vynechejte mé komentáře označené červeně). Příští týden 

vše procvičíme a vyzkouším si, jak umíte slovíčka (části těla). Pokud něčemu nerozumíte, pište, vysvětlím 

☺. 

Přeji vám pěkný týden ☺. 
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