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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
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Metodika:

Slide č. 4: procvičení slovní zásoby k tématu, přiřazování slov a 
   slovních spojení k obrázkům, kliknutím na objekt si ověří 
   správnost

Slide č. 5: správné řešení cvičení z předchozího slidu, kliknutím na 
        šipku se mohou vrátit zpět

Slide č. 6: žáci čtou stručné předpovědi počasí, procvičují si 
   frazeologické obraty a jejich překlad, správnost pak ověří 
   kliknutím na objekt

Slide č. 7: ověření správného překladu, kliknutím na šipku zpět na 
   slide č. 6

Slide č. 8: toolkit  Keyword match, žáci přiřazují německé a české 
        výrazy, kontrolu provedou tlačítkem check

Slide č. 9: toolkit  Word guess, žáci hádají písmena a skládají slova k 
        tématu počasí

Slide č. 10: doplňování slov do prázdných míst, kontrola správnosti 
          kliknutím na blok

11 718:11

der Regenschauer

Teste dein Deutsch und ordne richtig zu. Klick an und kontrolliere.

der Sonnenschein

die Sonne scheint

es regnet

es schneit

der Nebel
es blitzt und donnert

windig
die Blätter fallen
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der Sonnenschein

die Sonne scheint

es regnet

es schneit

der Nebel

es blitzt und donnert

windig

die Blätter fallen

der Regenschauer
Klick an und geh wieder zurück.
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1/ Vorhersage für Samstag, den 26. August:
Den ganzen Tag sonnig, 

Temperatur zwischen 25 - 28 Grad, 

nachmittags Regenschauer.

de
r R

eg
en

bo
ge

n Deutschland, Sonntag 08. 09. 2013

Lies und übersetze. Kontrolliere, klick an.

4/ Wie war das Wetter am 8. September 2013? 

2/ Wetter Österreich 
aktuell: Samstag 01. 02. 2014

 Im Süden Schneefall und 
Regen.

3/ Wetterbericht für den 
03. 02. 2014

Viele Wolken machen den 
Montag ziemlich grau. 
Regen gibt es kaum.
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Klick an und geh wieder zurück.

1/ Předpověď na sobotu 26. srpna.
Po celý den slunečno, teploty mezi 25 - 28 stupni, odpoledne 
přeháňky.

2/ Rakousko, počasí aktuálně: sobota 1. 2. 2014.
Na jihu sněžení a déšť.

3/ Zpráva o počasí 3. 2. 2014.
Mnoho mraků způsobí, že pondělí bude zatažené, pršet ale zřejmě 
nebude.

4/ Jaké bylo počasí 8. září 2013?
Německo, neděle 8. 9. 2013.
ráno        v poledne        večer        v noci
pod mrakem pod mrakem pod mrakem pod mrakem
 

5 214:16

Ordne richtig zu und kontrolliere (check).

5 214:16

Bilde Wörter.

Mar 197:45 AM

Fill in the blanks.

Jahreszeiten.

Es ist Frühling. Die Sonne      und im Garten
    die und Narzissen.

Im Juni kommt und die ist aus.
Die sind wieder da. Prima.
Es ist September, die Schule    . Im
regnet es sehr oft. Die    fallen.
Es ist    . Es schneit, wir können  fahren 
oder Schlittschuh                            .

laufen
scheint blühenSommer

SommerferienSchule

Herbst
Blätter

beginnt
Winter TulpenSki
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Zdroje

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

a  použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.

Další zdroje:

http://www.waldlaufhummelshain.de/nocheintagbiszummeldeschluss/

http://www.waldlauf-hummelshain.de/noch-ein-tag-bis-zum-meldeschluss/
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