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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

Ordinalzahlen
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

9. ročník

Kód DUM: VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.5 Vypracoval: Mgr. Elen Ožanová
Datum vypracování: 10. 10. 2013
Ověřeno ve výuce dne: 27. 11. 2013
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Metodika

Slide č. 4: gramatika  tvoření řadových číslovek, koncovky, nepravidelné tvoření, 
      skloňování, složené číslovky, časové údaje  

Slide č. 5: toolkit  Word guess, hádání písmen a tvoření řadových číslovek   

Slide č. 6: toolkit  Keyword match, přiřazování českých a německých výrazů, kontrola 
      tlačítkem check

Slide č. 7: procvičování řadových číslovek, samostatné písemné cvičení podle vzoru, 
      žáci si kontrolují správnost na tabulce pull  

Slide č. 8: toolkit  Multiple choice, výběr správné odpovědi 

5 213:40

 Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek: 

 1  19 pomocí přípony te (der vierte, der elfte)

 nad 20 příponou ste (der zweiundzwanzigste, der dreißigste) 

 některé se tvoří nepravidelně nebo mají pravopisnou změnu (der erste, 
der dritte, der siebte...) 

.

. skloňují se jako přídavná jména 

zpravidla stojí před nimi člen určitý (der, die, das) nebo zájmeno

u složených číslovek má tvar řadové až poslední 

(der vierundsiebzigste)

.

.

.

Řadové číslovky ‐ Ordinalzahlen

.

Časové údaje:

Der wie vielte ist heute?  Kolikátého je dnes?

Heute ist der zwölfte Juni. Dnes je dvanáctého června. 

 

 

Den wie vielten haben wir heute? Kolikátého dnes máme? 

Heute haben wir den zwölften Juni. Dnes máme dvanáctého června. 

Wann bist du geboren? Kdy ses narodil(a)?

Ich bin am fünfzehnten August geboren.

  Za řadovými číslovkami píšeme te čku (stejně jako v češtině).

1. der erste, 2. der zweite....

Was haben wir am Montag? Co máme v pondělí?

Die erste Stunde (1. Stunde) haben wir Mathe. První hodinu 

(1. hodinu) máme matematiku.

6 1116:30

Bilde Ordinalzahlen.

11 1413:38

Ordne richtig zu und kontrolliere (check).
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Montag Informatik Biologie Sport
Dienstag Englisch Chemie Mathe Tschechisch
Mittwoch Deutsch Physic Mathe Music
Donnerstag Tschechisch Geschichte Tschechisch Kunst

Freitag Mathe Deutsch Englisch Sport

Mathe

Das ist Monikas Stundenplan.

P
ul
l

P
ul
l Die erste Stunde am Dienstag hat sie Englisch, die zweite 

Chemie, die dritte Mathe und die vierte Tschechisch.

Die erste Stunde am Mittwoch hat sie Deutsch, die zweite 
Physic, die dritte Mathe und die vierte Music.

Die erste Stunde am Donnerstag hat sie Tschechisch, die 
zweite Geschichte, die dritte Tschechisch und die vierte Kunst.

Die erste Stunde am Freitag hat sie Mathe, die zweite Deutsch, 
die dritte Englisch und die vierte Sport.

Schreib ins Heft ihren Stundenplan am Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag und kontrolliere.

Beispiel:Die erste Stunde am Montag hat sie Mathe, die 
zweite Informatik, die dritte Biologie und die vierte Sport.

6 1116:30

Was ist richtig?
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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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