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Metodika

Slide č. 4: gramatika  spojky souřadící, zákonitosti slovosledu      

Slide č. 5: gramatika  spojky podřadící, zákonitosti slovosledu           

Slide č. 6: cvičení  doplňování spojek uvedených pod textem, správné řešení žáci zjistí  
      kliknutím na objekt 

Slide č. 7: kontrola cvičení z předcházejícího slidu, kliknutím na šipku se mohou žáci 
      vrátit zpět na slide č. 6 

Slide č. 8: toolkit  Keyword match, spojování částí vět

Slide č. 9: toolkit  Multiple choice, výběr jedné správné varianty ze čtyř a dokončení 
      věty 

5 214:11

Frekventované spojky  souřadící.

 und, aber, oder, denn...

pří
mý slovosled

nepří
mý slovosled

deshalb, sonst, trotzdem...

Es regnet, trotzdem gehe ich zu Fuß.

Ich möchte noch schlafen, aber ich muss zur 
Schule gehen.

Wir müssen vorsichtig fahren, denn die Straßen 
sind glatt.

Der Bus ist teuer, deshalb fahre ich lieber mit dem Zug.

5 214:11

Frekventované spojky  podřadící.

 als, wenn, weil, dass...

Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

Ve vedlejší větě je určitý slovesný tvar na konci věty.

Wenn ich mit meiner Lehrerin spreche, bin ich nervös.

Jestliže vedlejší věta předchází před hlavní, je v hlavní 
větě nepřímý pořádek slov.

10 193:08

Welche Konjunktion stimmt? Ordne richtig zu, 
übersetze und kontrolliere. Klick an.

Ich bin froh,            meine Lehrerin hilft mir.

 ich mit meinem Chef spreche, bin ich nervös.

Der Bus ist teuer,                  fahre ich lieber mit dem Zug.

Ich verstehe ihn nicht,         er spricht sehr schnell.

Es ist windig,                  gehen wir raus.

Wir hoffen,             unsere Oma bald kommt.

deshalbdass Wenn wenndenntrotzdem



VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.10  Der Satz, die Satzverbindung.notebook

2

March 04, 2014

10 193:08

Ich bin froh,            meine Lehrerin hilft mir.

Jsem rád, když mi paní učitelka pomáhá.
 ich mit meinem Chef spreche, bin ich nervös.

Když mluvím se svým šéfem, jsem nervózní.

Der Bus ist teuer,                  fahre ich lieber mit dem Zug.

Autobus je drahý, a proto pojedu raději vlakem.

deshalb

Wenn

wenn

Ich verstehe ihn nicht,            er  spricht sehr schnell.

Nerozumím mu, poněvadž mluví velmi rychle.

denn

trotzdem

Lösung.       Klick an und geh zurück.

Wir hoffen,             unsere Oma bald kommt.

Doufáme, že babička brzy přijede.

dass

Es ist windig,                   gehen wir raus.

Je vítr, přesto půjdeme ven.

3 47:43

Was passt zusammen?

3 48:14

Was stimmt?

10 1017:06

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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