
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 11.5.do 15.5.2020 

1.Řešení zadaných úkolů 4.5.-8.5.2020 

    KB 76/16   Kaffee-1,20€   Orangensaft-1,50€   Limonade-1,00€   Apfelschorle-1,25€ 

                       Tee-1,05€   Kakao-1,10€ 

    AB 66/16   2. 0,80€   3. 0,50€   4. 0,80€   5. 1,00€   6. 1,00€ 

    AB 66/17   Bedienung                  Gast 

                             2                                 3 

                             6                                 5 

                             1                                 4 

                             3                                 2 

                             5                                 6 

                             4                                 1 

    AB 67/18  Ich möchte bitte einen Veggie-Burger. 

                       Ich nehme Pommes. 

                       Einen Apfelsaft. Was kostet das, bitte? 

                       4,80 

                       Hier,bitte. 

                       Danke. 

2. AB 78/6 - klasická verze-vypracovat 

                   -  interaktivní verze- kontrola  https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

     Arbeitsbuch: Mein Wortschatz-Mein Wortschatz Aufg.6 

    AB 80/6-interaktivní verze  Arbeitsbuch: Das kann ich schon-Aufgabe 6 (lehčí 
varianta než v klasické verzi, můžeš vybírat z nabídky,4 věty/části vět neuplatníš), 

    správná řešení přepiš do klasické verze 

3. KB 77/18-interaktivní verze  Kursbuch:Lektion 2.3: Schon wieder Eintopf-Situation 
5: Video-Aufgabe 18 

                   - podívej se na video-první shlédnutí (globální porozumění) 

                   - přečti si úkoly a znovu se na video podívej, vždy po každé kartičce video  

                     zastav a úkoly vyřeš, vyhodnocení-zelený háček vpravo dole 

                   -šipka vpravo nahoře-Aufgabe 19 

                  - šipka vpravo nahoře-Aufgabe 20-seznam se s úkoly, 1-2 krát poslech, 

                    vypracovat, vyhodnotit 

                  - pokud rozklikneš pod úkolem 20 druhý symbol zleva dole, můžeš si 

                    zopakovat rody jídel a nápojů 

                  - pokud rozklikneš pod úkolem 20 třetí symbol zleva dole,vybíráš správnou  

                    odpověď na danou otázku 

    AB 67/19-klasická verze 

                    -vypracuj podle pokynu 

     

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


Doplň nebo podtrhni  části vět, aby text dával smysl. 

-vypracovat, vlepit (sešit zezadu)-v první části píšeš stále o jednom jídle 

Mein Lieblingsessen ist /sind ……………………………….. . Der /Die/Das schmeckt/Die 

schmecken lecker/super/sehr gut. Er/Sie/Es/Sie  ist/sind auch sehr gesund/gesund. 

Er/Sie/Es ist /Sie sind aber nicht so gesund. Der ………………………../Die……………….. 

Das…………………..kostet/ Die………………… kosten ……… Kronen. 

Ich mag auch………………..  . Den/Die/Das esse ich auch total gern. Aber ich esse nie 

……………….. und selten…………………… . Das mag ich/mag ich nicht und das schmeckt/ 

schmeckt gar nicht. Hamburger mag ich/mag ich nicht. Hamburger ist lecker und 

gesund/,aber nicht gesund. 

-řešení naskenuj a pošli ke kontrole na můj e-mail kucerova@9zszlin.cz do  pondělí 

18.5.2020. 

 

4. Zápis sešit zepředu (vlepit nebo opsat) 

 

Präpositionen (Předložky) 

mit-s,se          Ich möchte einen Kaffee mit Milch. 

ohne-bez        Ich möchte einen Kaffee ohne Milch. 

auf-na             Was gibt es heute auf dem Speiseplan?        

                         Co je dnes na jídelníčku ?   der Speiseplan= seznam jídel 

                                                                          PO-PÁ např. ve školní jídelně 

                         die Speisekarte= jídelníček v restauraci 

                         die Getränkekarte=nápojový lístek 

auβer kromě, mimo      Auβer Montag habe ich Zeit. 

zu –k, ke         Was nimmst du zum Essen und zum  Trinken? 

                         Co si dáš k jídlu a k pití? 

                         Was isst du /gibt es zum Frühstück?    k snídani? 

                          Co jíš/je                    zum Mittagessen? k obědu? 

                                                            zum  Abendessen? k večeři? 

- významy předložek se nauč-důležité pro formulace, porozumění textu 

 

 

Mgr. Vilma Kučerová 

 

mailto:kucerova@9zszlin.cz

