Słownictwo tematyczne

słownictwo
ein Gymnasium besuchen
von Montag bis Freitag
Hausaufgaben schreiben
lernen
Zeit haben
Gitarre spielen
das Mittagessen kochen
ein Familientag
ins Kino gehen
aktiv sein
in die Schwimmhalle gehen
meine Freunde
treffen sich
die Wohnung aufräumen
Großeltern
Einkäufe machen
Hilfe brauchen
Bücher lesen
sich einen Film ansehen
im Internet surfen
zu der Freundin fahren
fernsehen
Spaß machen
in der Woche machen

meine Woche
tłumaczenie
uczęszczać do gimnazjum
od poniedziałku do piątku
odrabiać prace domowe
uczyć się
mieć czas
grać na gitarze
gotować obiad
dzień dla rodziny
chodzić do kina
być aktywnym
chodzić na basen
moi przyjaciele
spotykać się
sprzątać mieszkanie
dziadkowie
robić zakupy
potrzebować pomocy
czytać książki
oglądać film
serfować w Internecie
jechać do przyjaciółki
oglądać telewizję
sprawiać radość (przyjemność)
robić w ciągu tygodnia

Zdania z wykładu „Meine Woche, mój tydzień - Słownictwo tematyczne” na kanale
YouTube:
Ich besuche ein Gymnasium, also von Montag bis Freitag habe ich von 8 bis 14 Uhr die
Schule.
Uczęszczam do gimnazjum, a więc od poniedziałku do piątku, od 8 do 14.00 mam szkołę.
Am Nachmittag muss ich meine Hausaufgaben schreiben und etwas für die Schule lernen.
Po południu muszę odrabiać moje prace domowe i uczyć się trochę do szkoły.
Dann habe ich Zeit für mein Hobby – Musik. Dienstags gehe ich zu einem Musikkurs,
da lerne ich Gitarre spielen.
Potem mam czas na swoje hobby – muzykę. We wtorki chodzę na zajęcia muzyczne, tam
uczę się grać na gitarze.
Der Mittwoch ist ein Familientag. Ich und meine Eltern kochen das Mittagessen und
danach gehen wir ins Kino oder in den Park spazieren.
Środa jest dniem rodzinnym. Ja i moi rodzice gotujemy obiad i potem chodzimy do kina albo
pospacerować do parku.
Agnieszka Gębska
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Słownictwo tematyczne

meine Woche

Meine Eltern sind sehr aktiv, deshalb gehen wir mittwochabends oft in die Schwimmhalle
oder wir spielen Tennis. Tennis ist unser Familienhobby. Ich mag Mittwoche sehr.
Moi rodzice są bardzo aktywni, dlatego chodzimy w środowe wieczory na pływalnię albo
gramy w tenisa. Tenis jest naszym rodzinnym hobby. Bardzo lubię środy.
Der Donnerstag ist für meine Freunde. Ich skype mit ihnen oder telefoniere, manchmal
treffen wir uns in der Stadt und gehen z.B. in einen Pub.
Czwartek jest dla przyjaciół. Rozmawiam z nimi przez Skype albo telefonuję, czasami
spotykamy się w mieście i chodzimy np. do pubu.
Freitags besuche ich meine Großeltern. Sie sind schon alt und brauchen Hilfe. Ich mache
Ihnen Einkäufe oder ich räume etwas in der Wohnung auf. Ich fahre gern zu meinen
Großeltern. Sie geben mir immer Taschengeld.
W piątki odwiedzam moich dziadków. Oni są już starzy i potrzebują pomocy. Robię im zakupy
i sprzątam trochę w mieszkaniu. Lubię jeździć do moich dziadków. Oni dają mi zawsze
kieszonkowe.
Samstags mache ich alles, was ich will. Ich spiele Gitarre, lese Bücher, surfe im Internet
oder ich sehe mir einen Film an.
W soboty robię wszystko co chcę. Gram na gitarze, czytam książki, serfuję w Internecie albo
oglądam sobie jakiś film.
An Sonntagen fahre ich zu meiner Freundin Kasia. Wir machen alles, was uns Spaß macht.
Wir sehen fern, hören Musik, besuchen unsere Freunde und vieles mehr.
W niedziele jeżdżę do mojej przyjaciółki Kasi. Robimy wszystko, co nam sprawia przyjemność.
Oglądamy telewizję, słuchamy muzyki, odwiedzamy przyjaciół i wiele więcej.
Das ist alles, was ich in der Woche mache. Und was macht ihr?
To wszystko, co robię w tygodniu. A co wy robicie?
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