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Genial 2                                        Wortschatz                                       Einheit 15

 r Adventskalender adventní kalendář r Osterhase,-n      velikonoční zajíc

r Adventskranz, -¨ e advent. věnec s Ostermotiv,-e    velikonoční motiv

e Angst, ¨-e strach persönlich            osobně

anmalen na/pomalovat s Plätzchen,-        1.místečko, 2.cukroví,sušenka

Weihnachtsplätzchen   -  vánoční cukroví r Nikolaustag Mikuláš - svátek

bearbeiten zpracovat präsentieren             předvádět  

s Osterfest, Sg. velikonoční svátek    r Christkindlmarkt,¨-e   vánoční trh

s Weihnachten Vánoce weihnachtlich       vánoční

r Weihnachtsmarkt,¨-e vánoč.trh christlich               křesťanský

r Christstollen vánoč. štóla r Weihnachtsstollen vánočka

s Weihnachtsfest,-e vánoč. svátek r Weihnachtsfeiertag   vánoční svátek

s Weihnachtsgedicht,-e vánoč.báseň s Weihnachtslied,-er    koleda

r Weihnachtsmann e Rosine,-n  hrozinka

dekorieren zdobit schmutzig  špinavý

diagonal diagonální e Selbstevaluation,-en  sebehodnocení

e Feier,-n oslava, slavnost s Rätsel,-                      hádanka

r Feigling,-e zbabělec r Spielstein, -e              hrací kámen

r Feind, -e nepřítel r Strauch, ¨-er               keř, křoví

s Feld, -er pole traditionell  tradiční

gegeneinander proti sobě vergangen minulý

s Gegenteil (Sg.) opak verkloppen zmlátit

vertikal vertikální horizontal horizontálně

hässlich ošklivý r , e Verwandte,-n příbuzný, -ná

r Heiligabend (Sg.) Štědrý večer e Vorweihnachtszeit   předvánoční doba

e Intonation, -en intonace zweitwichtigst- druhý nejdůležitější

e Karwoche,-n velikonoční týden e Kerze, -n svíčka

kloppen (sich) zmlátit, rvát se r Lebkuchen,- perník

e Menge,-n                  množství

s Osterei, -er velikonoční vajíčko

r Dreikönigstag, Sg. Tří králů

sauber čistý
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I.  Ergänze horizontal :

          

        

    

        

         

  

     

         

         

        

       

    

           

1. schmücken
2. Woche vor dem Ostersonntag
3. Boden, auf dem z.B. Kartoffeln oder Getreide angebaut werden
4. Person, die nicht mutig ist
5. Gebäck, besonders beliebt vor Weihnachten
6. flüssiges Fett
7. viele Sachen oder Personen
8. schwarz ist ……. von weiss
9. nicht sauber
10. nicht schön
11. Pflanze aus Holz, kleiner als Baum
12. Tier, das  die Ostereier bringt
13. 24. Dezember

II.  Bilde sinnvolle und grammatisch richtige Sätze:

1. Schulhof/ aus/ Pause/ vier/ in/ sich kloppen/auf/unsere/ Jungen/ Klasse. Perf.

2. Lebkuchen/ Plätzchen/ Vorweihnachtszeit/ backen/in/man.

3. Menschen/ nett/ keine/ haben/ meistens/ Feinde.

4. sein/ Feigling/ immer/ Freund/ schon/ dein/ Karl. Prät.

5. Ostern/ vergangen/ anmalen/ ich/ meine/ Ostereier/ mit / Oma. Perf.



6. Warum/ einladen/ alle/ ihr/ nicht/ Feier/ zu/ Verwandte? Perf.

III.  Bilde zusammengesetzte Wörter:


