
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 8.6.do 12.6.2020 

V tomto týdnu budeme opakovat úkoly,které najdete jen v interaktivní verzi učebnice. 

Úkoly jsou rozděleny do tří částí opakování -slovní zásoba,slovesa, práce s nahrávkami- 

videa. Doplňková cvičení vždy najdete pod jednotlivými úkoly vlevo dole.Cestu k úkolům 

již znáte.Vždy rozkliknete Kursbuch:Lektion 2.3:Schon wieder Eintopf,pak vyberete  

ze Situation 1-5 a rozkliknete  např. Aufgabe 1, Aufgabe 2 dle potřeby. Tento plán 

již není přesně psán,jak se k úkolu dostanete krok po kroku. Jednotlivé úkoly si vždy vyhodnoť 

(zelený háček vpravo dole).Pozor na pravopis-počítač vyhodnocuje jako chyby.Pravopis 

slovíčka-v případě chyby-prověř ve slovní zásobě. 

Řešení úkolů k čtenému textu (text s mezerami) -Spezialitäten in Deutschland,Österreich 

und der Schweiz-zašlu v příštím plánu. 
https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

1.Opakování slovní zásoby 

pod Aufgabe 2 

-čtvrtý symbol vlevo dole    Essen wir? Verbinde. 

pod Aufgabe 3 

-symbol vlevo dole-rozkliknout Was magst du(nicht)?-označit vždy jídlo v levém sloupečku- 

poslechnout příkladové věty(opak.záporu kein ve 4.p.) 

pod Aufgabe 9 

-první symbol vlevo dole  Was ist das?  (opakování jídel) 

-druhý symbol vlevo dole  Memory.Pexeso. (opak.slovní zásoby,upevnění rodu podst.jm.)                                                                                                       

 Aufgabe 12 Mensagespräche. -kliknout na + ve fialových bublinách(připomenutí 

                                                               možných odpovědí na dané otázky) 

-čtvrtý symbol vlevo dole   Ergänze die Artikel. (opakování členu určitého,neurčitého, 

                                                                                     záporu kein ve 4.p. ) 

pod Aufgabe 14 

-první symbol vlevo dole kliknout na ++ atd.(opakování výrazů immer,…) 

pod  Aufgabe 17-druhý symbol vlevo Trinken oder Essen ?(-zopakuj i rody podst.jmen) 

2. Opakování sloves 

pod Aufgabe 12 

-třetí symbol vlevo dole  Ergänze das entsprechende Verb. (opakování časování sloves, 

                                                                                                            první písmeno-nápověda 

                                                                                                             slovesa) 

pod Aufgabe 17 

-třetí symbol vlevo dole    Was passt zusammen? (zájmeno+slovesný tvar) 

3. Práce s videem 

V interaktivní verzi učebnice najdeš celkem 5 symbolů pro video.Ke každému videu 

vypracuj dané úkoly.Postupuj následovně: 

-vždy se na video jen podívej 

-přečti si úkoly a pokus se je vyřešit,video si můžeš přehrát vícekrát celé nebo potřebnou 

  část pro vyřešení úkolu,jedná se o autentické nahrávky,proto nemůžeš všemu rozumět 

-pod Aufgabe 2 –druhý symbol vlevo dole Video (1),pod Aufgabe12 –druhý symbol 

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


vlevo dole Video (2),pod Aufgabe 14 –druhý symbol vlevo dole Video(3),pod 

Aufgabe 15-symbol vlevo  Was isst du gern? Video (4),pod Aufgabe 17-první  symbol 

vlevo dole Video (5) 

ÚKOLY K VIDEÍM :HAUSAUFGABE: 

Video (1): Doplň chybějící informace. 

Yui  isst ein____________,Tabea isst ein _______________. Zum Trinken hat Yui 

einen _________ und ein ___________.In der Tasche hat Tabea noch zwei____________ . 

(Ich habe so einen Hunger.  … takový…   Guten Appetit. Dir auch. Tobě také./I tobě. ) 

Video (2) Doplň. 

Alicia sagt: Wir möchten einen________,ein__________ und zwei Flaschen___________ . 

Die Bedienung fragt:Was kommt drauf?(Co přijde na to/S čím)?Tabea sagt:doplň 

předložky. Beide(Obě-míněna jídla) ________ Knoblauchsoβe(česneková),Salat 

alles _______ bei dem Döner _____ Zwiebeln(cibule),bei der Falafel_____Zwiebel. 

ZAHLEN,BITTE. (Řekneš,když chceš v restauraci za/platit). 

Was macht das? Kolik to dělá?(otázka na cenu) Doplň cenu. Alles sind ____ Euro. 

Video 3 Was hat Jan im Kühlschrank?...(lednička) Doplň a jedno slovíčko přelož do JN. 

1._______________,2.___________,3.Hackfleisch=_________________,4.____________ 

Jan und Oma machen 5._____________ . 

Video 4 Was isst du gern?  V textu je otázka položena 8 osobám.(Person1-8). 

Napiš 3 jídla,kterým rozumíš. 1.___________2.__________3.____________, 

Doplň předložky a přelož neznámá slovíčka,dvě jsou snadno odvoditelná. 

Person 4 sagt:Ziemlich alles(téměř všechno) ________Rosinen=__________ 

Person 5 sagt: Auch alles ________ Tintenfische =_____________ und Muscheln= 

_____________ . 

Video 5 Doplň. 

Jak se zeptá Denilla Tabey na to,co si dá /co to bude? Otázku máme i ve slovíčcích. 

___________________________ ? Denilla sagt: Heute gibt es________,_________ 

und _________. Tabea möchte________ . Denilla sagt: Tut mir leid,die Pastas sind 

nicht fertig(hotové). Die gibt´s erst ab (teprve/až od) _____ Uhr. Tabea nimmt 

ein _____________ mit _________. Zum Trinken nimmt sie ein___________ . 

Denilla fragt: Hat´s geschmeckt? Chutnalo /Bylo to dobré? 

Das kostet _______ Euro. Denilla sagt: Hier dein Wechselgeld (peníze nazpět). 

Schönen Tag noch. Hezký zbytek dne. 

 

Domácí úkol-tentokrát k dovednosti Hören -je povinný pro všechny. 

 Vypracované úkoly ke všem (nebo jen k některým videím )zašlete do 15.6.2020.  

Způsob odeslání nechám na vás.Vždy ale označte,ke kterému videu( (např.Video1,Video2…). 

řešení náleží.Zároveň připomínám 2 úkoly- taktéž povinné- z minulého plánu(do 8.6.2020). 

 

Viel Spaβ bei der Arbeit mit der interaktiven Version des Kursbuches. 

 

Mgr. Vilma Kučerová 


