Dzień dobry
W tym tygodniu poznacie spójniki wprowadzające w zdaniu szyk prosty,
spójniki wprowadzające w zdaniu szyk przestawny oraz nazwy zwierząt.
Zaczniemy od zwierząt. Zapiszcie słówka w zeszycie.
das Tier/ die Tiere – zwierzę/ zwierzęta
das Haustier – zwierzę domowe
der Fisch/ die Fische – ryba/ rybki
der Hund/ die Hunde – pies/ psy
die Katze/ die Katzen – kot/ koty
das Kninchen/ die Kaninchen – królik/ króliki
das Meerschweinchen/ die Meerschweinchen – świnka morska/ świnki morskie
der Papagei/ die Papageien – papuga/ papugi
Spójniki wymagające użycia w zdaniu szyku prostego:
aber – ale
denn – bo, ponieważ
oder – albo, lub
sondern – lecz
und – i, a
Popatrzcie teraz na przykłady. Dwa zdania pojedyncze, łączę spójnikiem w
zdanie złożone. Po spójnikach, które wymieniłam powyżej stosuję szyk prosty
(podmiot + orzeczenie).
Ich esse Pizza. Ich bin hungrig.
Ich esse Pizza, denn ich bin hungrig. – Jem pizzę, ponieważ jestem głodny.
Wir essen Hamburger. Wir trinken Cola.
Wir essen Hamburger und wir trinken Cola. – Jemy hamburgery i pijemy colę.
Wir gehen in den Park. Wir bleiben zu Hause.
Wir gehen in den Park oder wir bleiben zu Hause. – Pójdziemy do parku lub
zostaniemy w domu.
Ich lerne nicht. Ich surfe im Interet.
Ich lerne nicht, sondern ich surfe im Internet. – Nie uczę się, lecz serfuję po
internecie. (Spójnik sondern stosujemy po zdaniu przeczącym)

UWAGA! Przed spójnikami aber, denn, sondern występuje zawsze przecinek.

Spójniki wymagające użycia w zdaniu szyku przestawnego:
dann – potem
deshalb/ darum – dlatego
sonst – w przeciwnym razie
trotzem – mimo to
Popatrzcie teraz na przykłady. Dwa zdania pojedyncze, łączę spójnikiem w
zdanie złożone. Po spójnikach, które wymieniłam powyżej stosuję szyk
przestawny (orzeczenie + podmiot). Przed spójnikami wymagającymi użycia
szyku przestawnego występuje zawsze przecinek.
Wir gehen ins Kino. Wir fahren nach Hause.
Wir gehen ins Kino, dann fahren wir nach Hause. – Idziemy do kina, potem
jedziemy do domu.
Er mag Tiere. Er geht in den Zoo.
Er mag Tiere, deshalb geht er in den Zoo. – On lubi zwierzęta, dlatego idzie do
zoo.
Aby przećwiczyć spójniki wprowadzające szyk prosty wykonajcie w zeszytach
zadanie 3, 4 i 5 ze strony 126/127 w podręczniku.
Aby przećwiczyć spójniki wprowadzające szyk przestawny wykonajcie w
zeszytach zadanie 4, 5 i 6 ze strony 129 w podręczniku.
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