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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
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Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

9. ročník

Kód DUM: VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.17 Vypracoval: Mgr. Elen Ožanová
Datum vypracování: 7. 3. 2014
Ověřeno ve výuce dne: 12. 3. 2014

10 1017:06

Metodika:

Slide č. 4: vysvětlení pravidel slovosledu v německé větě

Slide č. 5: věta oznamovací, přímý a nepřímý pořádek slov

Slide č. 6: žáci seřazují slova do vět ve správném slovosledu, 
   překládají a řešení mají na slidu č. 7, kliknutím  

        na objekt se dostanou k řešení

Slide č. 7: řešení cvičení ze slidu č. 6

Slide č. 8: toolkit  Keyword match, tvoření vět, žáci přiřazují   
        části vět k sobě, kontrolu provedou tlačítkem check

Slide č. 9: toolkit  Keyword match, žáci přiřazují k sobě německé 
   věty a jejich překlady, kontrolu provedou tlačítkem 

      check 

10 1821:54

              Zapamatuj si důležitá pravidla.

 Sloveso je v německé oznamovací větě a v doplňovací 
otázce (W-Frage) vždy na druhém místě:

Ich wohne in Tschechien. Wo bist du? 

Wann fährt der Zug ab? Woher kommt Pedro?

Marion spielt Klavier. Wir lesen deutsche Märchen.
Otázka zjišťovací začíná slovesem:

Kommst du aus Berlin? Magst du Milch?

Ist Laura zu Hause? Geht ihr zum Arzt?

Věta rozkazovací začíná slovesem:
Mach mit. Pass auf. Helfen Sie mir, bitte.

5 214:04

zdůrazněný výraz

určité slovesopodmět

 Jestliže na začátku věty stojí jiný větný člen než podmět, 
má věta oznamovací nepřímý pořádek slov.

přímý slovosled

nepřímý slovosled

ostatní větné členy

určité sloveso
podmět

ostatní větné členy

neurčité sloveso

Ich kann sehr gut schwimmen.

neurčité sloveso
Jetzt müssen wir schon  Hausaufgaben schreiben.

5 214:04

Ordne der richtigen Reihenfolge nach und übersetze. 
Klick an und kontrolliere.

Ichkann sehr schön singen.

Woher kommt deineFreundin Laura?

Rechts kannst duHundertwasserhaus sehen.das

Um zehn müssenwir 

Wann

zu Hausesein.

mussPaul nach Hause gehen?

Die Kinderwollenspielen.

In denFerien fahren wir nach Frankreich.

Fußball
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Ich kann sehr schön singen.

Woher kommt deine Freundin Laura?

Rechts kannst du Hundertwasserhaus sehen.das

Um zehn müssen wir 

Wann

zu Hause sein.

muss Paul nach Hause gehen?

Die Kinder wollen

In den Ferien fahren wir nach Frankreich.
O prázdninách jedeme do Francie.

Umím moc pěkně zpívat.

Odkud je tvoje kamarádka Laura?

Vpravo můžeš vidět Hundertwasserhaus.

V deset musíme být doma.

Kdy musí jít Pavel domů?
Fußball spielen.

Děti chtějí hrát fotbal.

Lösung.

3 419:53

Ordne richtig zu.

5 214:04

Ordne richtig zu.

10 1017:06

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: www.google.com
http://turismouniversal.com/hundertwasserhausvienaaustriaturismoatraccionestours
yviajes.html

http://turismouniversal.com/hundertwasserhaus-viena-austria-turismo-atracciones-tours-y-viajes.html
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