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Ročník: 3AV, 4AV
Anotace DUMu: Aktivity k naučení a procvičení slovní zásoby jednotlivých lekcí učebnic Genial 2.
Součástí sad jsou slovníčky k jednotlivým lekcím a různá cvičení.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Genial A2

Wortschatz

e Ampel,-n
semafor
r Anfang, ¨-e
začátek
anfangen (fing an, angefangen) začít
e Art, -en
způsob, druh
r Atlas,Atlanten
atlas
auffallen ( Dat.)
být nápadný komu
(ihm fiel auf, i.aufgefallen)

Einheit 14
lecker
chutný
s Lieblingsthema,-men oblíbené téma
e Lücke,-n
mezera
s Missverständnis,-se nedorozumění
probieren
zkusit
e Pünktlichkeit,-en
přesnost
r Ausländer,cizinec
schneien, schneit, ie, ie sněžit
r Schultag (Sg.)
e Schuluniform, -en
e Sorte, -n
druh
e Spalte, -n
sloupec
spontan
spontánně
Fragen stellen
klást otázky
streng
přísný

r Austauschschüler,účastník výměny
e Austauschschülerin,-nen
e Beobachtung, -en
pozorování
bevor
dříve než
bewölkt
zamračeno
s Bundesland, -ä-er
spolková země
deutschsprachig
německy mluvící
r Eindruck, -ü-e
dojem
tauschen
vyměnit
feilschen
smlouvat
untergehen, er geht unter, i.untergegangen zaniknout
s Ferienhaus, -¨er
chalupa, chata
r Verkehr ( Sg. )
doprava, provoz
r Gast, -¨e
host
vermissen
postrádat, pohřešovat
e Gasteltern (Pl. )
hostitelští rodiče
e Vermutung, -en
domněnka
e Gastfamilie, -n
hostitel. rodina
r Vorname, -n
křestní jméno
s Gebäude, budova
weiterspielen
hrát dál
r Grad ( 10°C – Sg.)
stupeň
windig
větrno
indirekt
nepřímo
e Wetterkarte, -n
povětrnost. mapa
s High-Tech-Produkt, -e
e Zugfahrt, -en
jízda vlakem
r Kajak, -s
s Klo, -s
záchod
e Kultur, -en
zusammenstellen
sestavit
z.T. ( zum Teil )
zčásti
r Nebel,mlha
r Regen,déšť
r Regenbogen, -öduha
s Gewitter,bouřka
r Tau
rosa
r Reif,jinovatka
wolkenlos
jasno
r Regenschauer, přeháňka
e Kaltfront,-en
studená fronta
r Hochdruck
vysoký tlak
r Tiefdruck
nízký tlak
r Luftdruck
tlak vzduchu
s Tief ,-s
tlak. níže
ausgeflippt
mimo normu, neupraveně
r Niederschlag, ä-e
srážka (meteorol.)
ausflippen
vybočit z normy,ztratit nervy
vermuten
domnívat se
anwenden
použít
wolkig
oblačno
anschließend
v návaznosti, hned nato
bedeckt
zataženo
s Gefängnis,-se
vězení
r Schnee
sníh
e Heimreise,-n
cesta domů
s Hochdruckgebiet
oblast vys. tlaku
e Vorhersage (für)
předpověď

Genial A2

Wortschatz

Einheit 14

I. Hier sind die Verben in die falschen Sätze geraten. Bringst du sie in Ordnung?
1. Der Unterricht flippt jeden Tag um 8 Uhr aus.
2. Seit 2 Tagen wird ein brauner Dackel namens Dino vermutet. Sollten Sie ihn gesehen
haben, rufen Sie bitte 603 777 321 an!
3. Die neue Lehrerin mag ich überhaupt nicht. Sie fängt bei jeder Kleinigkeit sofort an.
4. Wir vermissen, dass Herr Neumann geschieden ist, aber wir sind uns nicht sicher.
5. Die Sonne ist schon getauscht, langsam wird es dunkel.
6. Solche Methoden darf man seit Jahren nicht mehr zusammenstellen.
7. Es ist sehr wichtig, einen genauen Plan unterzugehen.
8. Entschuldigung, wo kann man hier Geld anwenden?
II. Ordne die Wörter den Bildern zu:
Nebel, wolkig, Gewitter, bewölkt, Regen, wolkenlos, Hochdruckgebiet, schneien

III. Übersetze:
1. Mí hostitelští rodiče mi o víkendu ukázali dvě města, která jsem ještě neznala. 2. Německá
partnerská škola se nachází v moderní budově, která je už z dálky nápadná. 3. Víš, kolik
spolkových zemí má Rakousko? 4. Je těžké se naučit, jak se mají správně klást otázky. 5. Od
úterka postrádám atlas. Neviděl ho někdo? 6. Pachatel je asi už ve vězení. Ale je to jen má
domněnka, nevím to jistě. 7. V zimě zapadá slunce mnohem dříve než v létě. 8. Ze kterých
barev se skládá duha? 9. V předpovědi počasí stálo, že přichází studená fronta s mnoha
srážkami. 10. Meteorologická pozorování jsou využívána při sestavování povětrnostních map.
IV. Beantworte die Fragen:
1. Was ist deiner Meinung nach typisch deutsch?
2. Weißt du, was die Deutschen am liebsten frühstücken?
3. In welchen Ländern ist Deutsch die Amtssprache?
4. Wo findet man den Stephansdom?
5. Welche Autos werden in Deutschland produziert? In welchen Städten?
6. Nenne einige Produkte aus der Schweiz.
7. Welche Stadt ist der Sitz des Internationalen Roten Kreuzes?
8. In welcher deutschen Stadt sind die größten Banken konzentriert?

