
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 4.5.do 8.5.2020 

 1.KB 51/18a) interaktivní verze 
         https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

         Kursbuch Lektion 4.1:Wir fahren nach Berlin-Situation 5:Video-Aufgabe 18a) 

       -seznámit se s úkoly, 1.poslech:globální porozumění + řešení jasných úkolů 

       -2.poslech-vyřešit zbývající úkoly,okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit(symbol vpravo 

         dole) 

       -3.poslech-soustřeď se na pasáž Wegbeschreibung/popis cestyú 

         die Landstraβe-silnice 1.třídy, (die Autobahn-dálnice),durch-skrz,předložka 

         se 4.p.,durch eine/die Passage gehen-projít pasáží, Geh am See vorbei! 

         Jdi kolem jezera! vorbeigehen an+3.p.-jet kolem, vorbeifahren an+3.p.-jet kolem, 

         Ich gehe am Kiosk/ an der Stadtbibliothek /am Kaufhaus vorbei. 

         Jdu kolem stánku/městské knihovny/obchodního domu. 

         der Main-Mohan(řeka v Německu),der Palmengarten-Palmová zahrada, bellen-       

         štěkat, auf der Wiese-na louce 

        - šipka vpravo nahoře-Aufgabe 18b)-vypracovat,okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit 

        2.KB 49/14a) klasická verze 

       -u všech tří nabídek se pokus textu globálně porozumět a pomocí slovní zásoby ke   str. 

        49-KB 52 si text ústně přelož 

        - soustřeď se na následující: Angebot 1-hatte,war       Angebot 2-Jak se dostaneš k jezeru? 

           Angebot 3-Jaká zvířata můžeš v zoologické zahradě vidět? 

       3.KB 50/14b   Was kann man noch in Berlin sehen? 

 

        https://fritzguide.com/top-sehenswuerdigkeiten-und-attraktionen-in-berlin/ 

       (zde najdeš: Die 50 besten Sehenswürdigkeiten in Berlin. 50 nejlepších 

        pamětihodností Berlína.) 

        důležitá slovíčka pro porozumění: die Sehenswürdigkeit,-en  pamětihodnost 

        das Museum-muzeum  die Museen-muzea     der Platz,¨-e   náměstí 

        das Viertel,- čtvrť       die Kirche,-n   kostel     das Schloss,¨-er   zámek   die Insel,-n  ostrov 

        - podívej se na všechny památky, náměstí,ulice… 

        -  většinou pod fotkou najdeš u názvu i člen určitý v 1.p.(ne však vždy),vždy se ale objeví 

           v daných textech (např. Von 1961 bis 1990 war der Checkpoint Charlie…), v textech 

          může být i v jiném pádě 

       - KB 49/14a) das DDR Museum (Sehenswürdigkeit 35), der ZOO Berlin 

                                                                                                                                    (Sehenswürdigkeit 31) 

       Ergänze.Doplň. 

       a)  Fernsehturm,Gendarmenmarkt, Potsdamer ,Alexanderplatz 

       Der berühmteste(nejslavnější, nejznámější) Platz in Berlin ist 1.der_________________. 

       Hier steht 2. der __________________. Er ist 368 Meter hoch. In 203 Metern Höhe 

       ist ein Drehrestaurant(otáčející se).Von hier aus kann man ganz Berlin sehen.3. 

       Der ________________________ ist  einer der schönsten Plätze(jedno z nejkrásnějších 

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952
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       náměstí) Europas. 4. Am ____________________ Platz dominieren zum Beispiel 

       (například) das Sony Center und der Deutsche Bahn Tower.Hier findet jedes Jahr die 

       Berlinale statt.  

       b) Brandenburger Tor, Pergamonmuseum, Siegessäule, Nikolaikirche, Deutsche, 

            Französische, Charlottenburg, Berliner 

       In Berlin gibt es mehr als 140 Museen. 2,4 Millionen Besucher besuchen im Jahr die  

       Museumsinsel. Das meistbesuchte ( Nejvíce navštěvované) Kunstmuseum (umění)  

       ist 5. das _____________________ . Zu den wichtigsten( k nejdůležitějším) 
Sehenswürdigkeiten  Deutschlands gehört (patří) 6.die ___________________ . 

       Das Wahrzeichen(symbol) von Berlin ist 7.das___________________________ . 

       Architektonische Höhepunkte (vrcholy) der Hauptstadt sind 8. der________________ 

       Dom,9. der _____________Dom und10. der _______________Dom . Das älteste(nejstarší) 

       Wohnviertel heiβt das Nikolaiviertel. Hier steht das älteste erhaltene Gebäude(nejstarší 

       zachovaná budova) Berlins -11.die____________________ 12.Das prunkvolle (nádherný) 
Schloss_____________________ liegt auβerhalb (mimo) des Zentrums. 

       c) Ergänze aufgrund der Fotos. Doplň na základě fotografií. 

       Der Sitz(Sídlo) des Deutschen Bundestages und der Deutschen Regierung ist 13.der Berliner 

       __________________ . Wichtige Straβen in Berlin sind 14.die_____________________, 

        15.Unter___________________ und 16.der____________________________. 

       Das bekannteste (Nejznámější) Einkaufszentrum Deutschlands und das zweitgröβte 

       Kaufhaus Europas heiβt 17. ________________________________ . 

       Auf den Fotos ist auch 18. der Flughafen _________________ . 

 

        

         Řešení chybějících názvů  1-18 zašli prostřednictvím EŽK nebo e-mailem 

        (kucerova@9zszlin.cz) do pátku 8.5.2020.Tento úkol je dobrovolný(má však 

        stejnou váhu jako úkol povinný).Připomínám ještě úkol (zadán pro období 

        20.-24.4.), který ještě můžete zaslat do středy 6.5.-platí pro všechny. 

        Po tomto termínu pokládám úkol za nespněný. 

        Děkuji. 

        

 

        Mgr.Vilma Kučerová 
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