
Jazyk německý –VIII.B 

Plán domácí výuky od 4.5. do 8.5.2020 

1. Řešení zadaných úkolů od 27.4.-30.4.2020 

-KB 75/14   1. …   2.Alexander Ludwig(Jans Papa)   3.Alicia   4.Diego   5.Lena   6.Hannes 

                     7.Tabea 

-AB 66/15-individuální odpovědi-můžeš naskenovat a poslat ke kontrole-jen informace 

                    Ich… (dobrovolný domácí úkol) 

-pořadí doplněných výrazů z nabídky do textu (vlepeno sešit zezadu) In der Schulkantine 

  Hradská…   immer,oft,manchmal,selten,nie,manchmal 

2. Zopakovat číslovky 1-99 

3. Sloveso kosten-stát (o ceně)-vlepit nebo opsat(sešit zepředu) 

   - na cenu se zpravidla ptáme člen určitý 1.p.+podstatné jméno (např. der Apfelsaft) 

                                                        člen neurčitý 1.p. +podstatné jméno (např. ein Apfelsat) 

                                                        vyjadřuje podle rodu jeden,jedna,jedno 

           kosten+ 3.os.j.č./mn.č. 

                                            der Apfelsaft? 

           Was kostet             die Limonade? 

                                            das Spezi?    (Cola+Fanta) 

           Was kosten            die Pommes? 

           Der Apfelsaft/Der/Er kostet… Die Limonade/Die/Sie kostet…       Podstatná jména lze v odpovědi  

           Das Spezi/Das/Es kostet… Die Pommes/Die/Sie kosten…               opakovat,použít jen jejich člen určitý 

                                                                                                                               nebo je nahradit osobním zájmenem. 

 

          Was kostet ein Apfelsaft/ eine Limo/ 

                      ein Mineralwasser? 

         Was kostet das?  Einen Euro/ 20 Euro/                                                 Otázka Was kostet das? Kolik to stojí? 

                                50 Cent.                                                                                odkazuje na nějaké předem zmíněné 

                                Eine Krone / 10 Kronen.   die Krone,-n =koruna            podst.jm. 

         Was=Wie viel kostet… kosten …?  Co= Kolik stojí…? 

 

         -  KB 76/16 klasická verze-vypracovat (sešit zezadu) 

                           - před tím zopakovat rody nápojů 

                           - na základě výpočtů ceny ústně modelové dialogy podle vzoru v rámečku 

                              SO SAGT MAN´S 
         https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

        (zde najdeš poslechové texty) 

       Klett Maximal interaktiv1 

kompletní poslechy v MP3 zde-(kliknout na zde-otevřít-kliknout na potřebnou stopu) 

-AB 66/16 klasická verze-vypracovat-ceny zapsat čísly, najít a označit stopu 1-081 

                                             - poslouchat dvakrát 

                                             ( mluvčí říká Aufgabe vierzehn, je to však nahrávka Aufgabe 

                                                sechzehn-nenechat se splést, že máš špatnou nahrávku) 

-KB 76/17 klasická verze (před řešením úkolu zopakovat slovíčka ke str.76-KB79) 

kartičky Partner A - číšník                                Partner B-host 

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


Rozumíš otázkám?                                            Rozumíš úplným/částečným odpovědím? 

Was darf es sein? Co to bude ?Co si dáte?  - při objednávání jídla nebo nápoje zpravidla 

                                                                               používáme 4.p.členu neurčitého,mn.č. bez 

                                                                               členu    4.řádek Ich möchte-Chtěl/a bych 

                                                                               Ich nehme-Dám si einen Hamburger,eine Pizza, 

                                                                                                                ein Sandwich, Pommes. 

     -AB 66/17 interaktivní verze     https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

                            Arbeitsbuch: Lektion 2.3: Schon wieder Eintopf- Situation 4: Es schmeckt lecker- 

                      - Aufgabe 17 

                      -vypracovat (nejprve spoj dvojice vět, pak tyto dvojice očísluj,jak jdou po sobě) 

                      -okamžitá zpětná vazba-vyhodnocení 

                      - totéž přepiš v případě, že vše svítí zeleně do AB-klasická verze(spoj a očísluj) 

     -AB 67/18 interaktivní verze     Bedienung-obsluha        Gast-host 

                       -pokračovat po splnění úkolu 17-šipka vpravo nahoře-Aufgabe 18 

                       - z nabídky vyber a doplň správné odpovědi 

                       -vyhodnocení-okamžitá zpětná vazba, správné odpovědi přepiš do AB 

                         klasická verze 

     4.Sprechen-Mluvení –komunikativní výstup po lekci 2.3. 

         -přečíst otázky(rozumět jim) + umět ústně reagovat, odpovědi nepsat, vlepit sešit 
zepředu 

 
        Essen und Trinken. 
         Gehst du jeden Tag in die Mensa? 
         Was kostet ein Mittagessen? 
         Isst du gern in der Mensa? 
         Nimmst du gern Suppen? Welche Suppen?  Jaké…? 
         Isst du hier lieber Fleisch oder Süβspeisen?   lieber-raději 
         Wie schmeckt das Mensaessen? 
 
         Isst du gesund? 
         Magst du lieber Obst oder Gemüse? 
         Magst du Schokolade?  
         Was isst du in der Pause? 
         Isst du auch Fastfood? /Hamburger,Cheeseburger,  
         Gyros…./ Warum?    Proč? Ist Fastfood gesund? 
         Was ist  gesund/ ungesund?  
         Was trinkst du gern? 
         Wer kocht zu Hause? Kochst du auch? Was? 

          

        5. Vytvoř podstatná jména složená  k těmto podstatným jménům: 

        Brot         (2 příklady) 

        Risotto    (1 příklad) 

        Suppe      (3příklady) 

        Auflauf    ((2 příklady) 

        Salat         (2 příklady)       

        Käse, Schinken,Nudel,Reis,Gemüse,Gulasch,Fisch,Obst,Gemüse,Gemüse 

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


        (barevně zvýrazněná podstatná jména tvoří základ složeniny a určují její rod-tj. 

          podstatná jména ve sloupečku,podstatná jména na řádku tvoří její první část) 

       -vytvoř počet příkladů uvedený v závorce :např.Käserisotto tj.10 celkem,číslo v 

         závorce znamená, že tvoříš např. 2 složená podst.jm. s Brot ,1 slož.podst.jm. 

         s Risotto… 

       - vytvořené příklady přelož do češtiny 

         

 

 

        Tento úkol zašli prosím prostřednictvím EŽK nebo e-mailem(kucerova@9zszlin.cz) 

        ke kontrole do pátku 8.5.2020. Připomínám znovu úkol (zadán pro období 20.-24.4.), 

        který ještě můžeš zaslat do středy 6.5. Oba úkoly platí pro všechny.Po uvedených 

        termínech pokládám úkoly za nesplněné. Můžeš taky zaslat ke kontrole dobrovolný 

        domácí úkol AB 66/15. 

        Děkuji. 

 

 

        Mgr.Vilma Kučerová 
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