
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 20.4.do 24.4.2020 

znovu přeposílám odkaz na interaktivní učebnici 
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

1. Řešení zadaného úkolu od 14.4.do17.4.2020 

-pomocí interaktivní učebnice kontrola dialogu KB 71/4 

 rozkliknout druhý symbol vlevo nahoře-Kursbuch Lektion 2.3:Schon wieder Eintopf 

 šipka vpravo rozkliknout –Situation 2:Speiseplan-Aufgabe 4 (posloupnost vět je jiná než 

 v učebnici klasické) 

-před poslechem nutno označit symbol se sluchátky (před číslem cvičení) 

-přetažením daných vět lze získat správnou verzi dialogu 

-kliknutí na zelený symbol vpravo dole-správná řešení se zabarví zeleně, chyby červeně 

-kliknutí na symbol vpravo dole umožní opětovné řešení úkolu, nutno opět kliknout 

    na symbol pro poslech-vlevo nahoře 

  -kontrola seřazení dialogu (číslování shora                               3,5,2,7,1,4,8,6(učebnice 

                                                                                                            klasická verze) 

  - pro kontrolu znovu poslechnout 

   -dialog přepsat (sešit zezadu tak, aby bylo zřejmé,kdo co říká) 

      JAN                                                   Anton 

    Anton, was gibt es zu essen?          … 

    -KB 72/5 –přepsaný dialog znovu přečíst a vyřešit úkoly richtig-falsch 

                    - v přepsaném dialogu najít pasáže, které ukazují na odpověď falsch a z textu 

                      formulovat správnou odpověď 

   2 .MEMO-KB 72 ( ústně – möcht- + 4.p.) 

     MEMO-KB 72( ústně- es gibt+4.p.) 

   -AB 62/5-doplnit chat(pozor! do vět nutno doplnit vazbu es gibt, mögen,essen,nehmen- 

                                            opakovat časování  a užití těchto sloves, poté vypracovat) 

                   - kontrola interaktivní pracovní sešit 

                  ( rozkliknout 2.symbol nahoře-Arbeitsbuch Lektion 2.3: Schon wieder Eintopf- 

                   -Situation 2: Speiseplan-Aufgabe 5) 

                  vepsat chybějící časované tvary sloves, kliknutí na zelený symbol dole 

                  vyhodnotí správná řešení zeleně,chyby červeně, kliknutí na symbol zcela 

                  vpravo dole umožňuje úkol vypracovat znovu 

3. Slovní zásoba ke str.73,74 KB 78 

-KB 73/10-přečíst dialog v původní verzi, rozumět slovní zásobě(ústně přeložit) 

-poslech dialogu interaktivní učebnice  rozkliknout 2.symbol vlevo nahoře-Kursbuch 

  Lektion 2.3: Schon wieder Eintopf-Situation 3:Essen in der Mensa-Aufgabe 10 

-označit chyby v textu-poté vyskočí rámečky-doplnit,co slyšíme-kliknutím na zelený  
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  symbol  vpravo dole se správné odpovědi zabarví zeleně, chyby červeně 

- není nutno přepisovat do sešitu zezadu- dialog dává smysl i v původní verzi 

-KB 74/11 vypracovat (sešit zezadu) jen očíslovat a doplnit chybějící slova, neopisovat 

  celý text, pracovat jen s klasickou verzí učebnice 

 (v textu se objevuje sloveso geben (dát, dávat) ich gebe,du gibst,er/sie/es/man gibt, 

 wir geben, ihr gebt,sie geben 

Die Frau gibt… ) 

výraz gerne=gern(rád/a) 

-rozumět danému textu 

4.a) sloveso schmecken vlepit nebo opsat (sešit zepředu) 

 

schmecken + 3.os.j.č./mn.č. 

                             der Borschtsch? 
Wie schmeckt    die Kürbissuppe? 

                             das Hähnchen? 

Wie schmecken die Matrosenspaghetti? 

                              die Cevapcici/ die Ražnjići? 

Der /Borschtsch/, Er schmeckt…….. 

Die /Kürbissuppe/, Sie schmeckt….. 

Das/Hähnchen/, Es schmeckt …. 

Die /Matrosenspaghetti/, Sie schmecken… 

 

-rozumíš daným pokrmům ze školní jídelny Hradská? 

 

 

 b) vlepit nebo opsat (sešit zepředu) vyhledat v abecedním slovníku AB od str.81 

      překlad a dopsat do předlohy 

Wie schmeckt…  ?   Jak chutná… ? 

super                                      gar nicht 

super lecker                          nicht so gut 

sehr gut                                 leider schlecht 

lecker                                     gar nicht gut 

gut 

okay 

 AB 64/11 vypracovat 
 

 

 

 

 

 



 

 

5.HA-  zaslat prostřednictvím EŽK krátký text k tématu Essen, který by měl obsahovat 

odpovědi na níže uvedené otázky – tyto dát do podoby souvislého projevu, propojit 

spojkami-und, aber, oder, nezačínat všechny věty Ich…-využít i formulace 

nepřímým slovosledem např. Zu Hause koche ich. 

Was magst du? Was magst du nicht? Was trinkst du gern? Was isst du gern in der 

Mensa? Wer kocht zu Hause? Was gibt es am Samstag und amSonntag? 

Wie schmeckt das? 

 

Chtěla bych znovu požádat všechny, kteří se stále neozvali, aby tak učinili. 

Kontaktujte mne prosím prostřednictvím EŽK nebo e-mailem, že máte přístup 

k zasílaným materiálům a zadané úkoly plníte. Děkuji. 

 

Mgr.Vilma Kučerová 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


