
 

Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 14.4.do 17.4.2020 

  1.Opakování a řešení zadaných úkolů 6.4.-8.4.2020 

   -slovesa AB 77/3b) nepravidelně časujeme sloveso sprechen 1.ich spreche 2.du sprichst 

                                  3.er,sie,es,man spricht 1.wir sprechen 2.ihr sprecht 3.sie sprechen 

   -AB 76/1 Getränke- překlady b) der Obstsaft-ovocná šťáva, der Zitronensaft-citronová 

                   šťáva,der Tomatensaft-rajčatová zpráva,der Gemüsesaft-zeleninová šťáva 

     c) der Orangensaft-pomerančový džus 

     d) die,das Weinschorle-vinný střik 

   -nápoje a-f podle rodů (zápis sešit zepředu) 

     der                             die                              das 

     Kaffee                        Limonade                 Wasser 

     Kakao                         Cola                           Apfelschorle 

Saft                              Apfelschorle            Weinschorle 

Obstsaft                      Limo                          Limo 

Zitronensaft               Weinschorle 

Gemüsesaft 

Tomatensaft 

Apfelsaft 

Orangensaft 

2. Překlad jídelníčku -školní jídelna Hradská- kontrola 

                       Jídelníček 

                       4.3.-8.3.2019 

Pondělí 

Kmínová polévka s vejci a zeleninou 

Námořnické špagety s tuňákem a sýrem 

Cola šťáva 

Úterý 

Dýňová polévka 

Vepřové ražniči bez špejle, vařené brambory, listový salát s polníčkem a cherry rajčaty, 

mléko, ovocná šťáva 

Středa 

Boršč 

Koblihy s meruňkovou marmeládou 

Cola cao, ovocná šťáva, ovoce 

Čtvrtek 

Miliónová polévka se zeleninou 

Kuře na paprice, houskové knedlíky ,čaj s citronem, ovoce 

Polévka špenátový krém 

Čevapčiči, brambory s máslem a jarní cibulkou, zeleninová obloha, 

ovocná šťáva nebo mléko 

- vybraná podstatná jména včetně rodů (na jídelníčku člen neuvádíme)- vlepit nebo   

   opsat do sešitu zepředu pod jídelníček v němčině (viz. minulá látka) 



 

 

der Kümmel,-   kmín   das Ei,-er  vajíčko   der Borschtsch –boršč     

die Spaghetti/Spagetti  mn.č.   der Thunfisch,-e tuňák   der Kürbis,-se dýně 

die Ražnjići –mn.č.   der Salat,-e   die Milch-jen jedn.č. mléko   der Krapfen,- kobliha 

die Aprikose,-n meruňka   die Marmelade,-n   die Semmel,-n houska(v rakouské 

němčině)   der Knödel,- knedlík   der/die Paprika,-s   das Hähnchen,- kuře 

die Zitrone,-n    die Cevapcici-mn.č.      die Zwiebel,-n cibule   die Beilage,-n příloha, 

obloha  die Butter-jen jed.č. máslo 

 

AB 63/6-řešení  Hanna nimmt den/das Risotto mit Gemüse. Sie möchte keine Frikadelle 

                mit Püree und keinen Eintopf mit Brot. 

                Yui nimmt die Frikadelle mit Püree. Sie möchte keinen/kein Risotto mit Gemüse 

                und keinen Eintopf mit Brot. 

pozn.    -  po předložce mit  člen u pokrmů vynecháváme 

              -  möcht- + zápor-překládáme  (Hanna möchte keine Frikadelle… 

                                                                    Hanna nechce  karbanátek…) 

              - möcht- v ostatních příkladech- viz. sešit zápis… ich möchte= chtěl/a bych 

                                                                                                                             rád/a bych 

                Ich… individuální řešení 

                      … pokud dosadíme jídlo ze školní jídelny nebo libovolné jídlo ze slovníku- 

                          nutno dosadit po slovese nehmen (dát si) 4.p. členu určitého 

                 např. Ich nehme das Hähnchen…, den Schweinebraten (vepřovou pečeni)…, 

                           die  Pizza… die Aprikosenkrapfen (koblihy s meruňkovou marmeládou)… 

                          / máme na mysli konkrétní pokrm z daného jídelníčku/ 

      3.  vazba es gibt+4.p.   = je, jsou ( ve smyslu existuje, vyskytuje se,je k dispozici) 

         -po vazbě es gibt může být podstatné jméno ve 4.p. se členem neurčitým,určitým, 

           u jídla i bez členu (platí pravidlo látkové podstatné jméno) 

         - es gibt-vlepit do sešitu (přední strana) 

              - příklady na předloze vycházejí ze známé slovní zásoby k tématu škola 

 

           es gibt+4.p./Akkusativ/ 

           In meiner Schule gibt es einen Computerraum / keinen Schulhof. 

                                           eine Turnhalle / keine Aula. 

                                                      ein Labor / kein Sprachlabor. 

                                                                  /    Garderoben. (šatny) 

            Wo gibt es den Computerraum? 

                                die Turnhalle? 

                                das Sekretariat? 

                                die Garderoben? 

 

 



 

 

           -slovní zásoba ke stranám 71,72 ( KB 78) 

           -KB 71/4 pokusit se bez poslechu seřadit dialog (sešit zezadu) 

                (pozor na význam nově naučené vazby es gibt) 

 

Ráda bych znovu požádala všechny, kteří se mi zatím neozvali, aby tak učinili. 

Napište prosím prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo školním 

e-mailem, že máte přístup k zasílaným materiálům a s těmito pracujete. Děkuji. 

 

 

           Nakladatelství Klett zpřístupnilo po dobu uzavření škol bezplatně elektronické 

           učebnice bez nutnosti registrace a přihlašování. 
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

              interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 2 

              

              V dalším týdnu upřesním, jak budeme s učebnicemi pracovat.Seznamte se zatím 

           s jejich koncepcí. Symboly na horní liště nahoře. 

            

           Mgr.Vilma Kučerová 
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