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         -přehraj si všechna slovíčka W2-3, soustřeď se na podstatná jména a jejich rody- 

        důležité pro test2.3(test po lekci) 

       -podstatná jména můžeš opakovat ze sešitu, kde máš problém rod si zapamatovat, 

         udělej si kartičky a pravidelně je procvičuj 

       - některá podstatná jména složená z lekce, způsob tvoření (barevné zvýraznění) 

          Tomatensoβe,Gemüseauflauf,Speiseplan,Currywurst,Apfelsaft,Orangensaft, 

           Apfelschorle, Mineralwasser,Mensaessen,Schoko-Muffin, Veggie-Burger 

           (Veggie=hovorově Vegetarier          Schoko= hovorově Schokolade) 

        A) Souhrnné opakování na test 2.3(písemný výstup:co je třeba znát, test bude realizován 

             po návratu do školy) 

        1. -podstatná jména složená:spojit, napsat a dosadit člen určitý 

            1. Veggie -           a)auflauf    _______________________ 

            2. Gemüse           b)essen      _______________________ 

     

            10.Mensa             j)Burger     ________________________ 

         2. -časování sloves v jednotném i množném čísle 

            -opakovat časování nepravidelných sloves essen,nehmen,möcht-,+haben,sein, 

             mögen,finden 

             Doplň slovesa ve správném tvaru. 

             Jana _____ Hunger. Sie __________ etwas essen.  /haben, möcht-/ 

             Herr Müller, _______ Sie Vegetarier? Was _______ Sie essen? /sein, möcht-/ 

             Ich _______ keinen Eintopf. Aber ich _______ Gulaschsuppe./essen,mögen/ 

             Meine Freundin________ gern Tomatensuppe./essen/ 

             __________ du ein Mineralwasser? /nehmen/ 

             Anna __________ Risotto. Sie _________das Risotto lecker./mögen, finden/ 

          3.-znalost tučně vytištěných výrazů+ jejich vyjádření v procentech 

              (100%) immer,(60%) oft,(30%) manchmal,(10%) selten,(0%) nie  

          4.-opakování záporu ve 4.p.  keinen   keine   kein   keine 

             - opakování záporu v 1.p.    kein       keine    kein  keine 

             - opakování sloves, po kterých následuje 4.p.  essen, mögen,möcht-,kochen, 

                                                                                                trinken, vazba es gibt 

             - sloveso sein+1.p. 

             -znalost rodů jídel a nápojů 

                Dosaď do vět kein, keine,keinen. 

                Am Montag gibt es________ Schnitzel. 

                Ist das ein Schinken? Das ist _______ Schinken, das ist eine Wurst. 

                Ich esse _______ Fisch. Meine Freundin mag _______ Nudeln. 

                Ich trinke ________ Kaffee, ich trinke lieber Tee. 
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          5.-opakovat slovosled ve větě oznamovací, tvoření W-Fragen, Ja/Nein Fragen 

                Dej slova do správného pořadí. 

                Kaffee/Mama/oft/trinkt/,/Ja 

                ___________________________________________. 

                auch/,/Jan/du/hast/Durst 

                 __________________________________________? 

                 Frau Roth/mögen/Sie/was/,/ 

                 __________________________________________? 

                /sehr/Die Krapfen/schmecken/aus/ gut/der Schulkantine Hradská 

                 ________________________________________________________ . 

           B) –komunikativní výstup po lekci 2.3 

                a)-umět reagovat na otázky Essen und Trinken-vlepeno sešit(plán 4.5.-8.5.) 

                b)-Mein Lieblingsessen (umět souvisle pohovořit-minimálně 5 vět)-jako výchozí 

                 může sloužit předloha text s mezerami(minulý plán), připomínám zaslání tohoto úkolu 

                 do 18.5. 

 

                c)Co řekneš v dané situaci: 

                1)-chtěl/a bys jídelní lístek 

                2)-jak se zeptá číšník na to, co si dáš 

                3)-objednej si něco konkrétního k jídlu a k pití 

                4)-jak se zeptáš na cenu objednaného jídla a nápoje 

 

                d)-umět vytvořit jakoukoliv otázku s daným slovem/slovy k tématu Essen und Trinken 

                     (nic nehledat, neopisovat, ptej se na to, co umíš) 

                     např. haben Hast du Hunger? Hast du Durst? … 

                                gesund Isst du gesund?   Was ist gesund? Sind Suppen gesund? … 

 

                 S daným výrazem vytvoř vždy jen jednu libovolnou otázku: 

                 5) gern trinken   6)schmecken   7)was   8)Limonade   9)es gibt 

                 Očíslované věty 1-4(bod c),5-9(bod d) pošli ke kontrole formou zprávy prostřednictvím  

                 EŽK nebo na můj e-mail kucerova@9zszlin.cz do 25.5.2020. Úkol platí pro všechny. 

                 Nemusíš před tím tento úkol psát do sešitu. 

                 Děkuji. 

 

               

                 

                  

                 Mgr. Vilma Kučerová 
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