
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí výuky od 23.3.-27.3. 2020 

- stále si opakujte a doučujte se množná čísla u podst. jmen u slovíček ze 
stran 68,69 

- nechávám ještě slovíčka z minula+ se mrkněte (naučte☺) opět i množná 
čísla u podstat. jmen (celá str. 78)  

- vyslovujte si slovíčka i nahlas, neignorovat přehlásky!!Co si nemůžete 
zapamatovat si napište! 

Nelekněte se délky zadání, jen vám úkol potřebuji popsat, abyste věděli, co 
máte dělat. 

Lekce 2.3 se „točí“ kolem jídla,pití…, tentokrát po vás nebudu chtít 
vypracovávat cvičení, ale vytvoříte si něco sami ☺. 

Vytvoříte jídelní lístek!!! Neboli „Die Speisekarte“. To se vám sejde…☺Tento 
lístek vypracujete na list papíru A4. Pěkně ho graficky dotvoříte, tzn. barevně, 
hezky napíšete čímkoliv nebo na počítači …Určitě použijte jídla z učebnice, ale 
protože jste kreativní a zvídaví, určitě se podíváte i na stránky nějaké 
restaurace kdekoliv v Německu, Rakousku či Švýcarsku, tam zajisté najdete 
inspiraci…neopisujte něco, čemu vůbec nerozumíte, příp. si to přeložte pomocí 
překladače…nechám na vás. Klidně můžete použít většinu jídel z učebnice. 

Na jídelním lístku budou : Getränke (nápoje) 

     Hauptgerichte/Menüs ( hlavní jídla/menu) 

     Snacks  (svačinka, drobné občerstvení) 

- můžete doplnit i dezerty, přílohy…. to už je navíc, to jsme neprobírali, ale 
najít si to můžete… 

- doplňte i ceny….podle učebnice nebo si najděte na nějakém jídelním  
lístku…ať je to aspoň přibližně… 

- vypracujte to pěkně, budete na to mít dost času, fantazii se meze 
nekladou, ať je to barevné, pěkně napsané, inspirace v učebnici na str.76, 
tady to máte v malém, vy to vypracujete na A4, jak již jsem zmínila 



- tento lístek si pak  všichni přinesete do hodiny němčiny, budeme  

s ním pracovat a trénovat  rozhovory v restauraci ☺. 

- pak to společně doladíme, případně opravíme. 
 
Toť vše! 
 
Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví! 
 
Mgr.  Hana Šimperská 
Případné dotazy na : simperska@9zszlin.cz 


