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Übung zur Fonetik
Lest mit der richtigen Aussprache:
-

besuchen
das Aussehen
die Grosseltern
die Person
der Sohn
die Schwester
singen
sehr
reisen
schicken
fünf
Österreich
zwölf
ähnlich
fünfzehn
die Verkäuferin
die Schildkröte
das Wörterbuch
nächste
blöd
üben
später
können
übersetzen
der Löffel
die Spezialität
der Knödel
lösen
sollen
sieben
sechzehn
das Seminar
der Zug
die Zeit
zahlen
nehmen

-

helfen
der Zahn
vergessen
verstehen
vergleichen
verkaufen
die Verkäuferin
der Vormittag
warum
wieso
Wien
wechseln
schicken
schlafen
schnell
schmecken
schreiben
die Eier
die Kleidung
die Konditorei
die Kneipe
das Kleid
die Seite
leihen
wiederholen
zufrieden
reparieren
organisieren
probieren

Metodický pokyn:
Tento pracovní list slouží k nacvičení výslovnosti.
Vychází ze slovní zásoby, která je k dispozici v učebnici Direkt neu 1.
Učitel může stránky vytisknout, ale může je použít i s pomocí interaktivní tabule.
Výslovnost do pracovního listu není dobré udávat, žáky by to zbytečně rušilo
v soustředění.
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