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Metodika:

Slide č. 4: přehled některých svátků, žáci čtou a překládají, 
   kliknutím na odkaz zkontrolují svůj překlad a mohou se 

             vrátit zpět

Slide č. 5: kontrola překladu, kliknutím na šipku se žáci mohou vrátit 
   zpět na slide č. 4

Slide č. 6: přehled dalších svátků, žáci čtou a překládají, kliknutím 
        na odkaz zkontrolují svůj překlad a mohou se vrátit zpět

Slide č. 7: kontrola překladu, kliknutím na šipku se žáci mohou vrátit 
   zpět na slide č. 6

Slide č. 8: popis Vánoc, žáci čtou a překládají, kliknutím na odkaz 
        zkontrolují svůj překlad a mohou se vrátit zpět

Slide č. 9: kontrola překladu, kliknutím na šipku se žáci mohou vrátit 
        zpět na slide č. 8

Slide č. 10: tvoření vět ze slovních spojení, pomůckou k jednotlivým 
          svátkům jsou obrázky a barevné rozlišení částí vět,    

     správné řešení přes odkaz na slide č. 11

Slide č. 11: kontrola vytvořených vět ze slidu č. 10 

Slide č. 12: toolkit  Anagram, žáci skládají z přeházených písmen 
          slova spojená se svátky
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Im Januar feiern wir Neujahr und Heilige drei Könige.

Am 14. Februar ist der Valentinstag, dieser Tag ist der Tag 
der Liebe. 

Im März oder April feiern die Leute Ostern. Ostern ist ein 
bewegliches Fest. Es wird am ersten Wochenende nach dem 
Frühlingsvollmond gefeiert. In Deutschland bringt der 
Osterhase bunt bemalte Eier und versteckt sie im Garten, die 
Kinder sie dann suchen.

Lies und übersetze, dann kontrolliere. Klick an.

2 1718:44

Klick an und geh zurück.

Die richtige Übersetzung.

V lednu slavíme Nový rok a Tříkrálový svátek.

14. února je Den svatého Valentýna, tento den je dnem lásky. 

V březnu nebo dubnu lidé slaví Velikonoce. Velikonoce jsou 
pohyblivým svátkem. Slaví se o prvním víkendu po jarním 
úplňku. V Německu přináší velikonoční zajíček pestře zbarvená 
vajíčka a schovává je na zahradě, děti je pak hledají.

10 1821:54

April - Mai.

die Hexe

In der Nacht vom letzten April auf den 1. Mai ist die Nacht 
der Hexen.

Oktober - November.
In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist ein 
amerikanischer Brauch - Halloween. Typische Halloweenfarben 
sind schwarz, orange, grau, weiß, gelb und rot.

Lies, übersetze, kontrolliere. Klick an.

der Kürbis

der Geist

die schwarze Katze
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Kontrolliere und geh zurück. Klick an.

Duben - květen.

V noci z dubna na 1. květen je NOC ČARODĚJNIC.

Říjen - listopad.

V noci z 31. října na 1. listopad je tradiční americký svátek 
HALLOWEEN. Typické halloweenské barvy jsou černá, 
oranžová, šedá, bílá, žlutá a červená. 

5 214:05

Für die Kinder ist Weihnachten das wichtigste Fest des 
Jahres. Im Norden Deutschlands bringt die Geschenke der 
Weihnachtsmann.

In Süddeutschland und Österreich 

kommt statt des Weihnachtsmanns das Christkind.

Man findet aber überall die Geschenke

 unter dem Weihnachtsbaum.

Dezember - Weihnachten.

Lies und übersetze. Dann klick an.

2 1717:21

Prosinec - Vánoce.

Vánoce jsou pro děti nejdůležitější svátek v roce. Na severu 
Německa přináší dárky VÁNOČNÍ MUŽÍČEK.

Na jihu Německa a v Rakousku místo VÁNOČNÍHO 
MUŽÍČKA přichází JEŽÍŠEK.

Ale dárky jsou všude pod vánočním stromkem.

Klick an und geh wieder zurück.

5 214:05

Valentinstag

feiern wir

den 14. Februar.

Die Verliebten
schicken sich

die Valentiensansichtskarten.

Bilde Sätze. Kontrolliere. Klick an.

 die Nacht der Hexen.

In der Nacht

vom letzten April

auf den 1. Mai

ist

Weihnachten

ist

das wichtigste

Fest

des Jahres.

Man findet

die Geschenke

unter

dem Weihnachtsbaum.
Ostern

ist

ein

bewegliches

Fest.
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Valentinstag feiern wir den 14. Februar.
Die Verliebten schicken sich

die Valentiensansichtskarten.

 Kontrolliere und geh zurück.

 die Nacht der Hexen.
In der Nacht vom letzten April auf den 1. Mai

ist

Weihnachten ist das wichtigste Fest des Jahres. 
Man findet die Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum.

Ostern ist ein bewegliches Fest.
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Bilde Wörter.
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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 a odkazy staženy z www. google. com dne 17. 2. 2014 :

http://steppenhahn.gerade.org/?tag=xmas

http://www.gutesausdeutschland.de/catalog/product_info.php?products_id=408

http://www.coolphotos.de/grusskarten/feiertage/
valentinstag0201_07810_wunderschoenen_valentinstag.html

http://www.articula.de/product_info.php?info=p49_grusskarteheiligedreikoenige.html

http://www.meinbezirk.at/waisenegg/magazin/wuenschealleneingutesneues
jahr2012d261700.html

http://www.meinbezirk.at/waisenegg/magazin/wuensche-allen-ein-gutes-neues-jahr-2012-d261700.html
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