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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

Die Schweiz
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

9. ročník
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Ověřeno ve výuce dne: 22. 1. 2014
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Metodika

Slide č. 4: žáci se seznámí se základními údaji o Švýcarsku, učivo v lekci je   
     konverzačním tématem      

Slide č. 5: další zajímavosti a obraty, které rozšiřují komunikativní schopnosti žáků,  
      bližší informace získají žáci o vzniku názvu lyžařského střediska St. Moritz, 
      kliknutím na obrázek se přesunou na slide č. 6.

Slide č. 6: legenda o svatém Mořici  česky 

Slide č. 7: cvičení  žáci si prohlížejí obrázky, čtou a popisují, učí se povídat zpaměti o 
     městech ve Švýcarsku

Slide č. 8: seznámení s geografickými zajímavostmi, procvičení vyslovování vyšších 
      číslovek a sledování krátkého videa (Matterhorn) 

Slide č. 9: toolkit  Anagram, přeházená písmena, skládání slov, s nimiž se žáci na 
     předcházejících slidech seznámili, zopakování a procvičení
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Die Schweiz  ist ein föderalistischer, demokratischer Staat in 
Europa. Er grenzt an Deutschland im Norden, an Österreich und 
Liechtenstein im Osten, an Italien im Süden und an Frankreich im 
Westen. 

Die Amtsprachen:

Deutsch (65,6 %)

Französisch (22,8 %)

Italienisch (8,4 %)

.

Die Hauptstadt ist Bern mit 300 000 (dreihunderttausend) Einwohnern.

die Einwohnerzahl:  6 366 000 (sechs Millionen...)

die Fläche: 41 293 Quadratkilometer (einundvierzigtausend...)

1 2113:53

Die Schweizerfahne  - in der deutschsprachigen 
Schweiz wird der Begriff Flagge nicht benutzt, man 
spricht von der Schweizerfahne.

 Skifahren in den Alpen zieht die Leute aus aller Welt an.

Tourism ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Schweiz, zu 
den beliebtesten Destinationen zählen die Alpen , der Genfersee , 
die Hauptstadt Bern  und andere Städte, zum Beispiel Zürich, 
Genf, Basel, St. Moritz  usw. 

St. Moritz oder Saint Maurice französisch.

Klick auf das Bild:
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Město dostalo název podle svatého Mořice.

Svatý Mořic (německy Moritz, francouzsky Maurice) byl starověký 
světec a mučedník. Podle legendy se narodil ve 3. století v Egyptě a 
byl velitelem římské legie, tzv. Thébské legie, která byla oddílem 
křesťanů naverbovaných římským císařem Maximiánem. Legie 
dostala rozkaz obětovat pohanským bohům, což odmítla a stáhla se 
do Agauna - dnešní St. Maurice . Legionáři, povzbuzováni Mořicem, 
stále odmítali účastnit se pohanského rituálu, byli za svou 
neposlušnost z rozkazu císaře Maximiána pobiti do posledního muže.
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Die größte Stadt ist 
Zürich. Es gibt viele 
Sehenswürdigkeiten in der 
Stadt.

Sehr berühmt ist St. Moritz 
(fr. Saint-Maurice) , ein 
wunderschöner Wintersportplatz 
in den Alpen.

Der Ort ist benannt nach dem 
heiligen Mauritius, der auch im 
Wappen abgebildet ist.

das Wappen - erb

Die Hauptstadt Bern .

10 193:10

Matterhorn.mp4

Der Genfersee ist 72 Kilometer lang, bis zu 14 Kilometer breit und 
maximal 310 Meter tief. Mit einer Fläche von 582 Quadratkilometer 
ist er der größte See der Schweiz und der zweitgrößte See 
Mitteleuropas.

Der bekannteste Berg in den 
Schweizer Alpen ist Matterhorn 
(4 478 Meter hoch).

Klick an:

Lies:
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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:

Video na slidu č. 7 a obrázky na slidech č. 4, 6, 7, 8  staženy dne 13. 1. 2014.

Odkazy: www.google.com, www.youtube.com

hp://en.wikipedia.org/wiki/File:CH_Bern_Kramgasse.jpg  Bern

hp://de.123rf.com/photo_8277453_beauful‐berg‐maerhorn‐mit‐schweizer‐flagge‐‐
schweizer‐alpen.html Alpy Maerhorn
http://www.youtube.com/watch?v=JrjYcOvSjGA video

http://www.punaisesdelits.ca/lespunaisesdelitsattaquentagenevevilledeprestige
http://www.goruma.de/Laender/Europa/Schweiz/Landkarte/
http://www.myswitzerland.com/en/stmoritz.html

http://www.nationalflaggen.de/flaggeliechtenstein.html
http://www.zuerich.com/en/Visitor/tours/citytours/ZurichTrolleyExperience.html

http://blog.zemepis.net/?q=zenevskejezero

http://de.wikipedia.org/wiki/Genfersee
http://www.schweizreisefuehrer.info/seeninderschweiz/genfersee.html
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