Německý jazyk
VIII. A
Plán domácí výuky od 8.6.-12.6.2020
Nejprve si zkontrolujte řešení úkolu z minulého týdne:
Opakování předložek:
1 von ….bis 2 Am 3 um, nach 4 von(od) 5 Am Freitag gibt (opravuji překlep) es
Fleisch mit Gemüse. 6 in 7 In 8 in 9 von ….bis 10 für
V minulých třech týdnech jste si četli a také překládali texty o německých,
rakouských a švýcarských specialitách, v učebnici, na str. 80.. Předpokládám
tedy, že jste s texty neměli žádné větší potíže. Texty odpovídaly probrané
gramatice i slovní zásobě.
Mám pro vás v tomto týdnu úplně jednoduchý úkol. Napíši vám česky otázky
týkající se těchto tří textů a vy na ně česky odpovíte.
1. Jaké jídlo, kromě bramboračky, mají Berlíňané rádi?
2. Co se jí často v Hamburku?
3. Co se snídá o víkendech v Bavorsku?
4. Jaký výraz pro „večeři“ se v Německu používá?
5. Co Němci obvykle večeří?
6. Jak říkají Švýcaři čokoládě?
7. Co je Lindt nebo Toblerone?
8. Co ve Švýcarsku neroste?
9. Co je ve Švýcarsku obzvláště dobré?
10.Jaká jiná potravina je typická pro Švýcarsko?
11.Které rakouské město je známé svými kavárnami?
12.Co za kávu si můžeš v rakouských kavárnách objednat?
13. Které dezerty patří mezi typicky rakouské?
Stručné odpovědi mi prosím, opět pošlete na simperska@9zszlin.cz. – do
15.6.2020.
- v pracovním sešitu na str. 74 – 75 si projděte gramatiku, kterou jsme v
učebnici probrali - na následující stránce si postupně projděte a

zopakujte interaktivně probrané lekce z 1. dílu učebnice a pracovního
sešitu Klett Maximal interaktiv
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-duleziteinformace/

- na následujících odkazech se můžeš seznámit s dalšími pokrmy typickými
pro německy mluvící země:
https://www.i-senior.cz/rozmanita-nemecka-kuchyne-speciality-ktere-pri-cestach-nemeckemmusite-ochutnat/
https://hoska-tour.cz/rakousko/rakouska-kuchyne-ochutnejte-klasicke-rakouske-speciality/
https://www.radynacestu.cz/magazin/svycarska-kuchyne/

Upozorňuji – opět, že někteří se mi velmi dlouho neozvali a ani
neposlali úkoly!!! Na vaše úkoly stále čekám!!!
To je pro tento týden vše. Pokud byste potřebovali, kontaktujte mě na
školním e-mailu nebo přes EŽK. Mějte se hezky.
Mgr. Hana Šimperská
simperska@9zszlin.cz

