
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí přípravy od 4.5.-8.5.2020 

Děkuji všem, kteří mi již poslali úkol (Schreiben).  Na ostatní úkoly se už těším, 
nezapomeňte a posílejte! 

V tomto plánu budeme opět opakovat, máš-li možnost, vytiskni si, pokud ne, 
napiš do sešitu: 

1. Doplň sloveso essen ve správném tvaru: 

1. ……………du gern Pommes? 
2. Sandra …………….oft Gulasch. 
3. Ihr ………….in der Schule nur selten. 
4. Ich ……………nie Fleisch. 
5. Die Schüler ……………….in der Kantine. 

 

2. Doplň sloveso nehmen ve správném tvaru: 

1. Was …………..Peter zum Essen?   2. Du ………….. auch die Suppe? 3. Ich ….....  
lieber Risotto. 4. ……………… ihr auch Gemüse? 5. Wir …………. keinen  Reis.  

 

3. Přečti si Janův rozhovor s babičkou. Podtrhni správné slovo: 

1. Jan:  Hallo Oma, essen/nehmen wir heute zusammen? 
2. Oma: Klar, Jan. Sehr gern. Ich mache/arbeite Gulasch, oder? 
3. Jan:  Nein, Oma, ich möchtet/möchte heute italienisches Essen. 
4. Oma:  Italienisches Essen – Jan, das koche ich leider gar nicht/kein gut. 
5. Mein Eintopf oder Schnitzel sind aber genial. Möchtest du den/das 

Schnitzel?      
6. Jan: Oma, heute mag/möchte ich kein Schnitzel! Ich koche für dich, ok? 
7. Oma: Du möchtest/möchte kochen?Du bist doch kein/keine Koch! 
8. Jan: Doch, ich bin/ist ein Gourmet und koche sehr gern/selten. 
9. Oma: Jan, das ist nett, danke/bitte! 

 



 

4. Odpověz na otázky. Odpovídej celou větou. 

1. Was ist dein Lieblingsessen? 

 

2. Isst du in der Schulkantine gern? 

 

3. Nimmst du gern Fleisch oder lieber Gemüse? 

 

4. Was trinkst du gern? 

 

5.Kochst du auch zu Hause? 
 

      6.Gehst du oft ins Restaurant? 

 

7. Isst du lieber Reis oder Kartoffeln? 

 

8. Nimmst du gern Suppen? Welche Suppen? 

 

- všechna čtyři cvičení mi prosím pošlete opět na můj e-mail 
(simperska@9zszlin.cz)  do  17. 5. 2020, podívám se, jak jste zvládli 
učivo této lekce. Značím si, kdo  práci odevzdal a kvalitu jejího  
vypracování. Potřebné informace najdete v sešitě a učebnici, případně 
mi napište, budete-li potřebovat.  V odpovědích u 4. cvičení 
používejte jen tu slovní zásobu a gramatiku, kterou jsme probrali, 
žádné věty z překladače!!! 
 
Mějte se krásně, ať se vám studium daří. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 



 


