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Základní škola, OstravaPoruba, Ukrajinská 1533, příspěvková  organizace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské
číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759
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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ferien und Aktivitäten
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)
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Metodika:

Slide č. 4: přiřazování prázdninových aktivit k obrázkům, kliknutím 
   na odkaz se žáci dostanou na slide č. 5, kde je správné 
   řešení 

Slide č. 5: řešení cvičení z předcházejícího slidu

Slide č. 6: toolkit  Keyword match, žáci dávají části vět podle 
        smyslu k sobě, kontrolu provedou tlačítkem check

Slide č. 7: toolkit  Fill in the blank, žáci doplňují do vět slova pod 
   textem, kontrolu provedou kliknutím na blok

Slide č. 8: toolkit  Word guess, žáci tvoří z písmen slova vyjadřující 
   prázdninové aktivity

Slide č. 9: toolkit  Sentence arrange, žáci přehazují věty v textu 
        podle smyslu a kontrolu provedou tlačítkem check 
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Was kannst du in den Sommerferien machen?

schwimmen,  
baden und 
    tauchen

Rad fahren

mit dem 
Skateboard     

fahren
Fußball spielen

Ordne richtig zu, dann klick an und kontrolliere.

in der Sonne  
liegen und 
ausruhen

spazieren gehen

zelten, 
kampieren

ankaufenreisen
schlafen lachen
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Was kannst du in den Sommerferien machen?

schwimmen,  
baden und 
    tauchen

Rad fahrenmit dem 
Skateboard     

fahren

Fußball spielen

Kontrolliere.

in der Sonne  
liegen und 
ausruhenspazieren gehen

zelten, 
kampieren

ankaufen reisen schlafen lachen
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Bilde Sätze und kontrolliere (check).
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Ergänze die Sätze und kontrolliere. Klick an. 

Meine Ferienpläne  ganz groß. Im Juli möchte ich 
meine Freundin Julia in Wien . Sie hat 
Verwandten in  und sie                      oft hin.         
Es            viele Sehenswürdigkeiten in Wien, sie 
möchte mich durch                        führen. Ich bleibe dort 
zwei                     . Im August fahre ich mit meinen Eltern 
nach                 . Ich möchte im Meer  und 
tauchen. Voriges Jahr  wir in Kroatien, dort 

   auch sehr schön. Die Ferienzeit ist                .
prima

sind

besuchen
Österreich

fährt

gibtdie Stadt

Wochen

Italien
badenwarenwar

5 214:02

Bilde Wörter.

11 718:11

Ordne der richtigen Reihenfolge nach und dann kontrolliere (check).
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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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