
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 1.6.do 5.6.2020 

1.Kontrola a řešení úkolů 25.5.-29.5.2020 

-AB 78/5   1.bis   von…bis   2.Am   3.um   4.von   5.für   6.mit   7.in 

-překlad neznámé slovní zásoby AB 78  1 malé občerstvení,snack   2 Červená karkulka 

  3 kromě nedělí a svátků   4 kysané zelí   5 opékaná (bílá) klobása   6 Rybí prsty/tyčinky 

  7 Těstoviny s omáčkou z gorgonzoly a smetany (Gorgonzola= italský plísňový sýr) 

  8 Sauce   9 těstoviny (jakékoliv), nudle(např.do polévky) jiné výrazy pro těstoviny, 

  které se objevují na jídelním lístku Pasta,Teigwaren 

-AB 60/1a)   6   2   3   1   4   5 

2. Úkoly, které jsou jen v interaktivní učebnici 
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

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

Aufgabe 14(pod tímto úkolem rozklikni) 

-druhý symbol vlevo dole Trinken oder Essen? Přiřaď.  

                                                                     Jaký člen mají tato podstatná jména?(zopakuj) 

-třetí symbol vlevo dole Was passt zusammen? (slovesa) 

-čtvrtý symbol vlevo dole  QUIZ 

                                                         -v tomto kvízu je celkem 10 vět,tři kolečka pod sebou 

                                                           představují shora odpovědi a,b nebo c 

HAUSAUFGABE 1-po vypracování tohoto úkolu mi správná řešení tentokrát zašlete vy. 

Nic neskenujte,neopisujte. Stačí napsat např.1c    2a    atd. Úkol zašlete formou 

zprávy prostřednicvím EŽK. 

3.Spezialitäten aus Deutschland,Österreich und der Schweiz 

-abyste nemuseli vše hledat,zasílám malý slovníček 

Text 1: morgens=ráno    frühstücken=snídat    das Gericht,-e jídlo,pokrm   

             abends=večer   natürlich=samozřejmě,přirozeně 

Text 2: das Café,-s   das Kafeehaus,¨-er = kavárna   mild=mírný,méně výrazné chuti 

             der Kuchen,- =koláč   die Torte,n=dort   berühmt=velmi známý,slavný 

Text 3: kennen=znát   die Marke,-n značka   der Kakaobaum,¨-e =kakaovník 

              besonders=(ob)zvláště    der Kuh,¨-e = kráva   glücklich=šťastný gesund=zdravý 

              zum Beispiel=například   die Sorte,-n druh   beliebt sein=být oblíbený 

Kursbuch: Maximal präsentiert:Lecker! –Spezialitäten aus Deutschland,Österreich 

und der Schweiz-klik na vlajku-vyjede text 

- všechny tři texty si postupně přečti a (za pomoci slovníčku výše) ústně přelož 

- při četbě se hlavně soustřeď na slovní zásobu Essen und Trinken 

-texty lze taktéž najít v KB 80 klasická verze 

HAUSAUFGABE 2 

-texty si jednotlivě přečti znovu a doplň chybějící  informace do předlohy,která 

  představuje zjednodušenou verzi textu –předlohu vlep do sešitu zezadu 

 Napiš jen čísla a chybějící informace. Úkol zašli prostřednictvím EŽK. Pokud se  

rozhodneš naskenovat,tak řešení zašli na můj e-mail  kucerova@9zszlin.cz 

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


           In Bayern sind Brezeln, ________________ und _________                                      1   2 

           sehr beliebt. Zum Frühstück essen die Deutschen ____________                             3 

           und_____________ mit __________,______________                                               4   5   6 

           oder __________________.                                                                                               7 

           Sie trinken __________ oder _______________ .                                                          8   9 

           Zum Mittagessen gibt es  _________,___________                                                      10   11 

           und ___________.Internationale Gerichte  isst man auch gern.                                  12 

           Zum Abendessen gibt es wieder ________mit  __________oder                                13   14 

          __________ , manchmal eine _________ oder einen________________.                 15   16   17 

 

         In Wiener Kaffeehäusern serviert man viele Kaffeespezialitäten 

         mit oder ohne _________, ____________ oder______________.                                 18   19   20 

         Sie heiβen _________,___________,__________und ____________.                          21   22   23   24 

         Zum Kaffee isst man oft einen_____________ oder eine ________,                              25   26 

         Berühmt sind ___________,_______________ und ______________ .                         27   28   29 

 

 

         Die Schweiz ist für ___________ und _____________berühmt.                                        30   31 

         Bekannte Schokoladenmarken sind____________,____________,                                   32   33 

         ____________ und______________.                                                                                       34   35 

         Berühmte Käsesorten heiβen _______________,______________                                   36   37 

         und ___________________ .                                                                                                      38 

 

 

Oba úkoly jsou opět povinné pro všechny.Jejich řešení pošlete do 8.6.2006. Od některých 

jsem doposud nedostala ani jeden úkol ke kontrole. Někteří naopak zasílají úkoly 

povinné i nepovinné,za což vyslovuji pochvalu. 

 

 

Mgr.Vilma Kučerová 

 

                                               

 

 


