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DUM č. 19 v sadě
8. Nj-2 Genial, digitální slovník
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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.

Opakování k lekcím 10 až 12, Genial II
Překladová cvičení k jednotlivým lekcím:
L10 Přeložte věty do němčiny:
1. Dbejte na svou váhu. (vykání)
2. Vyšlo najevo, že se celou dobu nudil.
3. Koupila u řezníka maso a chce ho upéct.
4. Slunce svítilo a my jsme leželi v Egyptě na pláži.
5. Neumí dobře střílet, protože šilhá.
6. Předneseš svou báseň? – Musím si to ještě rozmyslet.
7. Potřebujeme změnu. Dáme si vepřové koleno s kysaným zelím.
8. V minulém roce tu hádanku nikdo nevyřešil.
9. Mé srdce je zmatené. Neumím vyjádřit své pocity.
10. Nevěřím svým očím. Mimozemšťan!
L11 Překládejte trojice vět, ve kterých je sloveso vždy užito v přítomném čase, préteritu a
perfektu:
1a. Běžíme až ke škole.
1b. Běželi jsme až ke škole. (préteritum)
1c. Běželi jsme až ke škole. (perfektum).
2a. Celé odpoledne mlčí.
2b. Celé odpoledne mlčela. (préteritum)
2c. Celé odpoledne mlčela. (perfektum)
3a. Vypátráš (toho) pachatele?
3b. Vypátrals (toho) pachatele? (préteritum)
3c. Vypátrals toho pachatele? (perfektum)
4a. Kradou cenné mince.
4b. Ukradli cenné mince. (préteritum)
4c. Ukradli cenné mince. (perfektum)
5a. Případ zůstane nevyřešený.
5b. Případ zůstal nevyřešený. (préteritum)
5c. Případ zůstal nevyřešený. (perfektum)
6a. Nahraju si to rádiové hlášení.
6b. Nahrál jsem si to rádiové hlášení. (préteritum)
6c. Nahrál jsem si to rádiové hlášení. (perfektum)
7a. Přemýšlím o té novinové zprávě.
7b. Přemýšlel jsem o té novinové zprávě. (préteritum)
7c. Přemýšlel jsem o té novinové zprávě. (perfektum)
8a. Polekají se a skočí do vody.
8b. Polekali se a skočili do vody.(préteritum)
8c. Polekali se a skočili do vody. (perfektum)

L12 Napište v němčině souvislý příběh, použijte následující výrazy v libovolném pořadí:
soused, v domě naproti, klepat, poschodí, mít návštěvu, dvůr, dojít pro lékaře, pohádat se
s někým, dostat strach, koupelna, radit, skoro, stěna, nájem
Řešení: L10
1. Achten Sie auf Ihr Gewicht!
2. Es hat sich herausgestellt, dass er sich die ganze Zeit gelangweilt hat.
3. Sie hat beim Metzger Fleisch gekauft und möchte es braten.
4. Die Sonne hat geschienen und wir haben in Ägypten am Strand gelegen.
5. Er kann nicht gut schießen, weil er schielt.
6. Trägst du dein Gedicht vor? – Ich muss es mir noch überlegen.
7. Wir brauchen Abwechslung. Wir nehmen Eisbein mit Sauerkraut.
8. Im vergangenen Jahr hat das Rätsel niemand gelöst.
9. Mein Herz ist durcheinander. Ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken.
10. Ich traue meinen Augen nicht. Ein Außerirdischer!
L11
1. Wir rennen (rannten, sind … gerannt) bis zur Schule.
2. Sie schweigt (schwieg, hat … geschwiegen) den ganzen Nachmittag.
3. Findest du (fandst … heraus, hast …herausgefunden) den Täter heraus?
4. Sie stehlen (stahlen, haben … gestohlen) wertvolle Münzen.
5. Der Fall bleibt (blieb, ist … geblieben) ungelöst.
6. Ich nehme (nahm … auf, habe … aufgenommen) die Radiomeldung auf.
7. Ich denke (dachte … nach, habe … nachgedacht) über den Zeitungsbericht nach.
8. Sie erschrecken (erschraken, sind erschrocken) und springen (sprangen, sind …
gesprungen) ins Wasser.

