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Metodika:

Slide č. 4: žáci se seznámí s rozdělením sloves v němčině

Slide č. 5: žáci si procvičí některá silná slovesa se změnou 
   kmenové samohlásky

Slide č. 6: žáci si zopakují zákonitosti u sloves s odlučitelnou 
        předponou

Slide č. 7: žáci spojují části vět a správnost zkontrolují tlačítkem 
       check

Slide č. 8: žáci hádají písmena a tvoří správné tvary sloves 



Slovesa v němčině:

 pravidelná  slabá (např. machen, arbeiten) 

nepravidelná  silná (např. fahren, vergessen)

             pomocná (např. sein, haben)

  modální (např. wollen, dürfen)

  smíšená (např. denken, kennen)

Slovesa s odlučitelnou předponou (slabá i silná, např. 
aufräumen, einsteigen)



essen helfen

lesen, sehen

ich lese, sehe

du liest, siehst

er, sie, es liest, sieht

wir lesen, sehen

ihr lest, seht

sie, Sie lesen, sehen

vergessen

ich vergesse

du vergisst

er, sie, es vergisst

wir vergessen

ihr vergesst

sie, Sie vergessen

Zapamatuj si: das Vergissmeinnicht 
                 pomněnka

Silná slovesa se změnou kmenové samohlásky ve 2. a 3. osobě j.č.

      
fallen

ich falle

du fällst

er, sie, es fällt

wir fallen

ihr fallt

sie, Sie fallen

e            i

Stejně se časují např.

e ie a ä

Stejně se časují např.: tragen, 
laufen, fahren.



Slovesa s odlučitelnou předponou.

Ich räume mein Zimmer zweimal in der Woche auf.

Mein Bruder räumt sein Zimmer nicht auf.

Räumst du dein Zimmer auf?

aufräumen  uklízet

odlučitelná předpona na konci věty

-záporka nicht těsně před předponou

aufpassen  dávat pozor, einpacken  zabalit, 
auspacken  vybalit, einschalten  zapnout, ausschalten 
 vypnout, zubereiten  připravit

 Wir bereiten dir einen Hamburger zu.

 Er schaltet den Computer aus.



Spoj části vět a zkontroluj správnost tlačítkem check.



Utvoř správný tvar sloves.



Zdroje

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

a použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.

Obrázek pomněnky stažen 10. 5. 2013 v 6:00 z www.google.com

http://www.heilkraeuter.de/lexikon/vergissmeinnicht.htm
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