
Vybrané pokyny z učebnic NETZWERK A2.1 a NETZWERK A2.2 
 
Arbeiten Sie in Gruppen. = Pracujte ve skupinách. 

Arbeiten Sie zu zweit. = Pracujte ve dvojicích. 

Beantworten Sie die Fragen. = Odpovězte na otázky.  

Ergänzen Sie in der richtigen Form. = Doplňte ve správném tvaru.  

Hören Sie das Gespräch noch einmal und kreuzen Sie an: richtig oder falsch. 
 = Poslechněte si text ještě jednou a zaškrtněte, zda je odpověď pravdivá nebo nepravdivá. 

Korrigieren Sie die Sätze. = Opravte věty.  

Kreuzen Sie die richtige Form an. = Zaškrtněte správný tvar. 

Lesen Sie dann laut. = Přečtěte nahlas. 

Lesen Sie die Nachricht und antworten Sie. = Přečtěte si zprávu a dopovězte.  

Lesen Sie die Texte noch einmal und markieren Sie… 

 = Přečtěte si texty ještě jednou a poznamenejte si… 

Machen Sie ein Interview mit einem Partner/einer Partnerin.  
 = Udělejte rozhovor s partnerem/partnerkou.  

Notieren Sie. = Poznamenejte si. 

Ordnen Sie die Gespräche und hören zur Kontrolle.  
 = Seřaďte rozhovory a zkontrolujte poslechem. 

Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse. = Prezentujte své výsledky. 

Recherchieren Sie Informationen zu… = Vyhledejte informace k… 

Schreiben Sie wie im Beispiel. = Napište podle vzoru.  

Schreiben Sie zu jedem Bild einen Satz. = Napište ke každému obrázku jednu větu.  

Sehen Sie die Fotos an. = Prohlédněte si fotografie.  

Sehen Sie die Szene noch einmal. = Podívejte se na záběr znovu. 

Spielen Sie zu dritt oder zu viert. = Hrajte ve trojicích nebo čtveřicích.  

Sprechen Sie zu zweit. = Mluvte ve dvojicích.  

Stellen Sie Fragen und antworten Sie. = Ptejte se a odpovídejte.  

Verbinden Sie die Sätze. = Spojte věty.  

Vergleichen Sie Ihre Notizen zu zweit. = Porovnejte si ve dvojicích své poznámky.  

Wählen Sie ein Thema. Halten Sie eine kurze Präsentation.  

 = Vyberte si téma. Krátce ho prezentujte.  

Was passt zusammen. Ordnen Sie zu. = Co k sobě patří? Přiřaďte. 

Welches Wort passt nicht. = Které slovo se nehodí k ostatním. 

Wie finden Sie…? = Co si myslíte o…? 

 


