
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 25.5.do 29.5.2020 

1. Kontrola a řešení zadaných úkolů 18.5.-22.5.2020. 

 

A) Souhrnné opakování na test 2.3-písemný výstup. 

     1. 1.j   2.a   10.b    der Gemüseauflauf   das Mensaessen   der Veggie-Burger 

     2.  hat   möchte   sind   möchten   esse   mag   isst   Nimmst   mag   findet 

     4.   kein   kein   keinen   keine   keinen 

     5. Ja, Mama trinkt oft Kaffee. 

          Jan, hast du auch Durst? 

          Frau Roth, was mögen Sie? 

          Die Krapfen aus der Schulkantine Hradská schmecken sehr gut. 

  B) Komunikativní výstup 2.3 (úkoly c,d)-povinný DÚ-individuální řešení ke kontrole 

                                                      vyučující 

2.Präpositionen-Předložky. 

   - zopakuj si významy předložek von…bis,am,um,mit,ohne,auβer,auf,zu 

   AB 78/5 klasická verze- vypracovat 

 

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

     Arbeitsbuch Prüfungstraining-Hören Teil1 

   -pracuj podle pokynů 

   -vyhodnocení-zelený háček vpravo dole 

   -šipka vpravo nahoře-Hören Teil2 

                                                               -vypracuj, vyhodnoť 

   -poslech potřetí, vrať se v případě,pokud jsi chyboval/a nebo tipoval/a k daným částem 
znovu a soustřeď se na případné chyby 

    Teil 1 

    -proč je úkol richtig×falsch,co slyšíme 

   0  falsch   Der Test ist am Donnerstag. 

   1. falsch   Christine sagt: Geht so. =Ujde to.    sehr gut=výborně 

   2. richtig   Julian sagt: Du,Nina und ich lernen am Mittwoch für den Französischtest. 

   3. falsch    Der Test ist am Freitag. 

    Teil 2 

   4. richtig  Sinan sagt: Ich habe keinen Hunger. 

   5. falsch   Es gibt heute Frikadelle mit Püree. (Mareks Lieblingsessen) 

                     Schnitzel gibt es morgen. 

   6. richtig  Sinan sagt: Mein Lieblingsessen ist Schnitzel mit Pommes. Das gibt es morgen. 

                                          (důležité pro odpověď 5) 

  ( příklad 6 klasická verze-tisková chyba Sinan Lieblingsessen-oprav na Sinans…) 

-šipka vpravo nahoře Lesen 

                                      -přečti si jídelníček a úkoly vyřeš,vyhodnoť 

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


-správná řešení překřížkuj u poslechu i čteného textu do klasické verze (AB 70,71) 

-do klasické verze napiš překlad slovíček, jejichž neznalost nebrání úkoly vyřešit 

 

 1 Imbiss    2 Rotkäppchen     3 auβer an Sonn-und Feiertagen    4  Sauerkraut            

-5 zadej do vyhledavače Bratwurst Bild (obrázek)- vyjede obrázek daného pokrmu 

 6 Fischstäbchen Bild     7 Nudeln mit Gorgonzola-Sahneso3e Bild 

-8jaké jiné slovíčko pro Soβe najdeš,jak se píše? 

- v jakém významu používáme v němčině 9 Nudeln? 

-kromě překladu si  do jídelníčku barevně zvýrazni rody pokrmů 

 

 Odpovědi –překlad 1- 7  do JČ +  jiný výraz pro Soβe  JN + význam Nudeln JČ- tj.9 odpovědí 

 můžeš zaslat jako dobrovolný domácí úkol do pátku 29.5.2020 (i dobrovolné úkoly si píši , 

 povinné i nepovinné úkoly mají stejnou váhu).I když je úkol dobrovolný,očekávám,že 

 se připojí ti,kteří se rozhodli úkoly ke kontrole nezasílat.Zašlete formou zprávy  

 prostřednictvím EŽK. 

  

4. AB 60/1- interaktivní verze Arbeitsbuch Lektion 2.3: Schon wieder Eintopf-Situation1: 

                                                     Mittagspause-Aufgabe 1a 

                                                     (přetažení obrázků před věty) 

   -šipka vpravo nahoře Aufgabe 1b-(seřazení vět,některé věty vyplývají z řečeného) 

  

 Doufám,že práci zvládáte a úkoly plníte.Pokud máte nějaké nejasnosti, 

 pište. Vyslovuji pochvalu těm,kteří se mnou na dálku spolupracují. Mějte se hezky. 

                                           

 

 

Mgr.Vilma Kučerová       

     

   

 

   

    

                                                        

       

 

 

 


