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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Mein Tagesprogramm
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

8. ročník
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Metodika:

Slide č. 4: žáci si zopakují předložkové vazby s částmi dne

Slide č. 5: žáci si přečtou denní program a vyprávějí svůj

Slide č. 6: žáci seřazují přeházené věty, vytvoří denní program a  
   řešení zkontrolují kliknutím na blok 

Slide č. 7: žáci doplňují vynechaná slova a řešení zkontrolují    
        kliknutím na blok 

Slide č. 8: žáci spojují části vět a správné řešení ověří tlačítkem 
   check



Am Morgen  ráno, morgens  každé ráno,zde piš 
malé  začáteční písmeno.

Am Morgen (morgens) stehe ich auf.

Am Vormittag (vormittags) bin ich in 
der Schule. 

Zu Mittag (mittags) esse ich zu Hause.

V poledne  předložka zu

Am Nachmittag (nachmittags) mache 
ich Hausaufgaben.

Am Abend (abends) lese ich oder sehe 
fern.      

Na otázku kdy  ráno, dopoledne, 
odpoledne, večer  s předložkou am.                   

Předložkové vazby s částmi dne.
Wann?

v noci - in der Nacht



Mein Tag.

Ich stehe um halb sieben auf.

Ich putze mich die Zähne.

Gegen sieben frühstücke ich.

Ich ziehe mich an und um halb acht gehe ich in 
die Schule.

Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Biologie.

Zu Mittag esse ich in der Schulküche.

Am Nachmittag spiele ich Fußball.

Um halb sechs ist das Abenbrot.

Am Abend sehe ich fern oder spiele 
Computerspiele.

Um neun gehe ich ins Bett.  

Jaký má Leo denní program?

     A jaký máš ty?



Seřaď věty podle smyslu a zkontroluj  
řešení kliknutím na blok vpravo.

Ich stehe um halb sieben auf.

Ich putze mich die Zähne.

Gegen sieben frühstücke ich. 

Ich ziehe mich an und um halb acht gehe 
ich zur Schule. 

Am Nachmittag mache ich Hausaufgaben. 

Am Vormittag bin ich in der Schule. 

Abends lese ich oder sehe fern. 

Gegen neun gehe ich ins Bett. 



Doplň slova pod textem do prázdných míst 
a řešení zkontroluj kliknutím na blok vpravo.

Mein Tagesprogramm.
Ich                    um halb sieben   . 
Ich     mich die Zähne und 
              halb acht ich in die Schule.
Zu   esse ich zu .
Am mache ich Hausaufgaben.
Das ist um halb sieben.

sehe ich  .
Gegen zehn ich ins Bett.

muss aufstehen

Nachmittag
gehe

um

Abends
Hause

putze

gehe

Abendbrot
Mittag

fern



Vytvoř věty přetažením z pravé strany na levou a správnost 
řešení ověř tlačítkem check.



Zdroje

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a veškeré použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.
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