
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí výuky od 15.6.-19.6.2020 

Tentokrát řešení úkolu nepíši, máte mi jej posílat na můj e-mail nebo přes EŽK. 
Připomínám termín odeslání: do 15.6. 2020. 

 

Tento týden budete pracovat naposledy s texty v učebnici, na str. 80. 

 Texty si jednotlivě přečti znovu a doplň chybějící informace do předlohy,která 
představuje zjednodušenou verzi textu –předlohu vlep do sešitu. 

 

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 

 

- 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, můžeš si projít i poslechy a postupně 
 i nahraná slovíčka, umíš-li je správně vyslovit 

Klett Maximal interaktiv 1 
 interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 1 zde 
 interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 2 zde 
 kompletní poslechy v MP3 zde 
 slovíčka z modulů 1 a 2 zde 

 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

 

Někteří se mi velmi dlouho neozvali, ani po několikátém upozornění, a  stále 
neposlali úkoly!!! Na vaše úkoly stále čekám!!! Pokud jste zapomněli nebo 
s úkoly máte potíže, tak mi to alespoň sdělte!! 

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 

 


