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Opakování k lekcím 6 až 8, Genial II

Překladová cvičení k jednotlivým lekcím:

L6 - Přeložte věty do němčiny:
1. Vrh koulí je můj nejoblíbenější druh sportu.
2. Je na vozíku, ale dělá různé sporty.
3. Jsem nachlazený a mám bolesti hlavy. – Tak se brzy uzdrav!
4. Naše hřiště je uprostřed přírody. Tam se cítíme vždycky dobře.
5. Vždycky chtějí jen vyhrát. Ale výsledek není to nejdůležitější. 
6. Ježdění na koni je nebezpečné. Můžete spadnout na nos. (2. os. mn. č.)
7. Bolí mě břicho. Příliš rychle jsem utíkal.
8. Dávej pozor na svou váhu a zhubni! Pak budeš fit.
9. Proti komu hrají? Ten zápas je velmi napínavý.
10. Co blázníš! Lehni si do postele a trochu si odpočiň.

L7 – Přeložte souvislý text do němčiny:
Včera u nás byla módní přehlídka. Dlouho jsem se nerozmýšlela a vešla dovnitř. Podívala 
jsem se na manažera té přehlídky a byla šokovaná. Jeho oblečení byl skandál. Jednotlivé kusy 
oblečení se k sobě vůbec nehodily. Staromódní oblek a k tomu proužkovaná košile. To si ten 
chlap nemůže sehnat něco lepšího?
Já dobře vím, co mi sluší. Mám dobrý vkus a oblékám si vždycky elegantní oblečení. Moje 
oblíbená barva je červená. Když je slunečno, nosím ráda kostkovanou minisukni. Zvykla jsem 
si na značkové věci a levné hadry mi připadají trapné. Přesto si také někdy oblečení vyrábím, 
protože v obchodě nenajdu správnou velikost.

L8 -  Připrav v němčině pro své spolužáky anketu k tématu „jídlo a pití“, zpracuj jejich 
odpovědi a prezentuj výsledky ankety ve třídě. Nejprve přelož anketní otázky a zkus na 
obecně platné otázky sám odpovědět:

1. Jakou zahraniční kuchyni máš rád a proč?
2. Proč má česká kuchyně špatnou pověst?
3. Co obvykle snídáš?
4. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
5. Jíš raději bílý nebo tmavý chléb?
6. Kupuješ si někdy jídlo u stánku nebo ve fastfoodové restauraci?
7. Jak často jíš zeleninu a ovoce?
8. Co spojuješ s pojmem „zdravá výživa“?
9. Proč mají mladí lidé často nadváhu?
10. Proč jsou mléčné výrobky dobré pro zdraví?

 Řešení: 
L6: 1. Kugelstoßen ist meine Lieblingsportart.
2. Er sitzt im Rollstuhl, aber er macht verschiedene Sportarten.
3. Ich bin erkältet und habe Kopfschmerzen. Dann gute Besserung!
4. Unser Sportplatz ist mitten in der Natur. Dort fühlen wir uns immer prima.
5. Sie wollen immer nur gewinnen. Aber das Ergebnis ist nicht immer das Wichtigste.
6. Reiten ist gefährlich. Ihr könnt auf die Nase fallen.
7. Mein Bauch tut mir weh (Ich habe Bauchschmerzen). Ich bin zu schnell gerannt.



8. Achte auf dein Gewicht und nimm ab! Dann bist du fit.
9. Gegen wen spielen sie? Das Spiel ist sehr spannend.
10. Du spinnst! Leg dich ins Bett und ruhe dich ein bisschen aus!

L7: Gestern war bei uns eine Modeschau. Ich habe nicht lange überlegt und bin gleich 
reingekommen. Ich habe mir den Manager dieser Schau angeguckt und ich war schockiert. 
Seine Kleidung war ein Skandal. Einzelne Kleidungsstücke haben gar nicht 
zusammengepasst. Ein altmodischer Anzug und dazu ein gestreiftes Hemd. Kann sich denn 
der Typ nicht etwas Besseres besorgen?
Ich weiß gut, was mir steht. Ich habe einen guten Geschmack und ziehe immer elegante 
Klamotten an. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Wenn es sonnig ist, trage ich gern einen karierten 
Minirock. Ich habe mich an Markensachen gewöhnt und billige Klamotten finde ich peinlich. 
Trotzdem mache ich Kleidung manchmal selbst, weil ich im Geschäft die richtige Größe nicht 
finde.

 L8: 1. Welche ausländische Küche magst du und warum?
2. Warum hat die tschechische Küche einen schlechten Ruf?
3. Was frühstückst du gewöhnlich?
4. Was ist deine Lieblingsspeise?
5. Isst du lieber Weißbrot oder dunkles Brot?
6. Kaufst du manchmal Essen am Imbiss oder im Fastfood-Restaurant?  
7. Wie oft isst du Gemüse und Obst?
8. Was verbindest du mit dem Begriff gesunde Ernährung?
9. Warum haben Jugendliche so oft Übergewicht?
10. Warum sind Milchprodukte gut für unsere Gesundheit?


