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Metodika:

Slide č. 4: opakování a procvičení modálních sloves, upozornění na 
   zákonitosti a zvláštnosti

Slide č. 5: žáci odkrývají dlaždičky s německými a českými překlady 
       různých sloves při časování v přítomném čase

Slide č. 6: doplňování vhodných slovesných tvarů do vět a kontrola   
        vytažením záložky

Slide č. 7: překlad z němčiny do češtiny a kontrola kliknutím na  
        obrazce

Slide č. 8: žáci hádají písmena a skládají slovesné tvary, některé jsou 
   i v záporu



dürfen  smět        können  moci, umět         mögen  mít rád

ich darf   ich kann  ich mag

du darfst   du kannst  du magst

er, sie, es darf   er, sie, es kann        er, sie, es mag

wir dürfen   wir können  wir mögen

ihr dürft        ihr könnt       ihr mögt

sie, Sie dürfen   sie, Sie können  sie, Sie mögen

müssen  muset       wollen  chtít        sollen  mít povinnost

ich muß   ich will  ich soll

du mußt            du willst       du sollst

er, sie, es muß er, sie, es will  er, sie, es soll

wir müssen wir wollen  wir sollen

ihr müsst            ihr wollt  ihr sollt

sie, Sie müssen sie, Sie wollen  sie, Sie sollen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakuj si časování způsobových sloves.

1/ 1. a 3. osoba jednotného čísla se rovnají.

2/ V jednotném čísle nastává změna kmenové samohlásky   
(kromě sollen).

3/ Sloveso müssen může mít v j.č. ß nebo ss. 



Odkrývej a zapamatuj si německé a české výrazy.
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magdarfst kann

müssenwillst mögt

will

muß

Doplň vhodný slovesný tvar a zkontroluj na záložce PULL (táhni).

1/ Du                   nicht rauchen.

2/ Peter                  sehr gut deutsch sprechen.

3/ Wir                 ruhig sitzen.

4/ Kinder,               ihr Milch?

5/ Ich        etwas essen, ich habe Hunger.

6/ Ich                   nicht Pizza.

7/ Erik,                  du mir helfen?

8/ Monika                  ihrer Mutti zu Hause helfen.



umíme, můžeme

smím

musíte (vykání)

nemohu, neumím

smíte

musí

můžeš, umíš

Přelož a pro kontrolu klikni na obrazce.

wir können

ich darf

Sie müssen

ich kann nicht

ihr dürft

er muß

du kannst



Skládej slovesné tvary, některé jsou i v záporu.



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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