
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 27.4 do 30.4.2020 

1.Řešení zadaných úkolů 20.4.-24.4.2020 

-KB 72/5   2.F   Oh nein, schon wieder Eintopf.   3.F   Jan möchte ein Schnitzel. Vegetarier 

                   essen kein Fleisch.   4.R   5.R   6.F   Das gibt es morgen. Heute ist Montag. 

                   ( Schnitzel gibt es am Dienstag.)   7.R 

-AB 62/5   2.gibt   3.Magst   4.mag   5.mag   6.gibt   7.gibt   8.mag   9.esse/nehme 

( 3. isst 4.esse – šlo by uznat) 

-KB 74/11   2.Gemüse   3.isst   4.aber   5.Schnitzel   6.gibt   7.möchte   8.mit 

                     9.Montag   10.keine   11.keinen   12.nicht 

-AB 64/11   2.schmeckt   3.schmeckt   4.schmecken   5.schmecken   6.schmeckt 

                     7.schmeckt 

2. Zápis –sešit zepředu (vlepit nebo opsat) 

  

Adverbien – Häufigkeit  (četnost,častost,frekvence výskytu) 

Wie oft? Jak často? 

immer (100%)-vždy,vždycky,stále,pořád 

meistens(= sehr oft) –většinou,zpravidla,ponejvíce 

oft-často 

manchmal-někdy 

selten-zřídka 

nie(0%)-nikdy 

 

-slovní zásoba ke str.75 (KB78) 

-KB 75/14 vypracovat v klasické učebnici(přehlednější), jen jména 2.-7.(sešit zezadu) 

 -text přečíst znovu- soustředit se na význam vět s nově naučenými příslovci 

-AB 65/13-interaktivní verze  druhý symbol vlevo nahoře-Arbeitsbuch Lektion 2: 

  Schon wieder Eintopf! šipka vpravo-Situation4:Es schmeckt lecker! šipka vpravo- 

    Aufgabe 13   https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

 

                   -přečíst úkoly, při prvním poslechu řešíme jasné úkoly,při druhém 

                    ty, kde si nejsme jisti 

                   -před poslechem nutno kliknout na sluchátko(vlevo nahoře) 

                   -okamžitá zpětná vazba-vyhodnocení zelený symbol vpravo dole(správné 

                     odpovědi se označí zeleně,chyby červeně) 

                   -symbol šipky vpravo dole-úkoly lze řešit znovu 

                   Kolik správných řešení jsi zaznamenal/a? 

                 - 3. poslech- proč falsch? Co slyšíme? 

 a) 1.R 

      2.R 

      3.F      Er isst selten Salat oder Gemüse, das mag er nicht. 

 b) 1.F       Sie isst nie Fastfood. 

      2.R  

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080


      3.F      Wasser trinkt sie immer, manchmal mit Apfelsaft. 

c)  1.F      Sie isst immer vegetarisch. 

     2.F      Sie isst oft Pizza,aber ohne Salami. (ohne- bez, předl.4.p) 

                                                                (Salami-trvanlivý salám) 

     3.R 

-AB 66/13 klasická verze-doplnit jen informaci Ich… 

                                            -lze doplnit i jiná jídla nebo nápoje než jsou na obrázcích, 

                                             např. Kaffee trinke ich nie./Ich trinke nie Kaffee. 

                                           - pozor na formulaci s immer- ne vždy vhodné příslovce 

                                             pro formulace vždy jím/piji … 

  In der groβen Pause esse ich immer Schokolade.  Ich esse immer Schokolade. 

  Dokážeš sám/sama rozeznat rozdílný význam v obou větách? 

  O velké přestávce jím vždy čokoládu. Jím vždy čokoládu. (věta není přesně určena 

  kdy, kde…, vyplývá, že jíš čokoládu pořád ,vždycky,je to každodenní součást jídelníčku) 

  AB 65/14-vypracovat 

 -vlepit(sešit zezadu) a vypracovat 

 

Doplň oft,selten,manchmal,immer,nie 

In der Schulkantine Hradská gibt es ___________ eine Suppe und ein Getränk. 

Es gibt ___________ Fleisch,Salat,Gemüse oder Obst. ___________ gibt es Fisch. 

Sü3speisen (sladká jídla) und Würstchen gibt es ____________ .Pizza gibt 

es _____________ .Man kocht auch vegetarisch. ______________ gibt es  

Gemüserisotto mit Käse oder Linsen(čočka mit Eiern und Brot. 

3.Opakovat slovíčka ke str.72-75 (KB78) 

    Učit se slovíčka ke str.76,77(KB 79)-nápoje již byly zadány dříve 

                                                                   -opravit das Müsli (správně ) 

     der Müsli-ten, kdo müsli konzumuje ve velké míře 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

(zde najdeš nahraná slovíčka) 

Klett Maximal interaktiv 1 

slovíčka z modulů 1a2 zde-otevřít-označit W 2-3 a slovíčka si z celé lekce můžeš 
poslechnout 

Využití:- poslechnout a ihned opakovat jednotlivá slovíčka s důrazem na správnou  

               výslovnost (snaha co nejvíce napodobit mluvčího) 

             -  slovíčka jen poslouchat a umět přeložit do češtiny(část testu slovíčka obsahuje 

                 vždy slovní zásobu, kdy překládáte JN-JČ a JČ-JN)                                                                                         

             - KB 78,79-slovíčka poslouchat a zároveň sledovat v učebnici (srovnání mluvené 

               a písemné podoby) 

                                                                                                                          

            - zaměřit se hlavně na novější slovní zásobu, u podstatných jmen pozor na                    

              odlišnost rodů, tato slovíčka vícekrát opakovat. 

 

 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/


 Stále jsou mezi vámi někteří,o kterých nemám žádnou zprávu. Chtěla bych znovu 
připomenout domácí úkol – platí pro všechny-, který byl zadán v týdnu 

20.-24.4.  Krátký text k tématu Essen pošlete prostřednictvím EŽK formou zprávy, 

formou odpovědi všem vyhodnotím,poté lze zapsat  správné znění do sešitu. 

Úkol zašlete pokud možno nejpozději do 30.4.2020 a napište informace ke 

všem otázkám, klidně i něco navíc. 

V případě nejasností,dotazů se na mne kdykoliv obraťte. Napište i co se vám daří, 

zda zvládáte práci s interaktivní verzí učebnice. Myslím na vás. 

 

Mgr. Vilma Kučerová 

 

 

 

         

 

  

 


