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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Reflexive Verben
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

9. ročník
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Metodika

Slide č. 4: gramatika  seznámení s některými zákonitostmi zvratných sloves v němčině 

Slide č. 5: ukázka skloňování zvratného zájmena se slovesem a následuje cvičení na 
             doplňování správného tvaru  kontrolu provedeme vytažením tabulky pull

Slide č. 6: cvičení  doplňování zvratných sloves do vět, kontrolu provedeme kliknutím 
      na obrazec 

Slide č. 7: kontrola cvičení z předcházejícího slidu, kliknutím na šipku se můžeme vrátit 
      zpět na slide č. 6 a znovu procvičit 

Slide č. 8: toolkit  Word guess, žáci hádají a skládají po písmenech zvratná slovesa

Slide č. 9: toolkit  Keyword match, žáci spojují části vět, kontrolu provedou tlačítkem 
             check

5 214:10

11 718:11
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sich tre
ffen

Reflexive Verben

Reflexive Verben haben immer ein Reflexivpronomen: 

          mich, dich, sich, uns, euch, sich, sich
ich freue mich

du freust dich

er

sie        freut sich

es

wir freuen uns

ihr freut euch

sie freuen sich

Sie freuen sich

Ordne richtig zu:
mich

dich

sich

uns

euch
sich

P
ul
l

P
ul
l 1/ Ich interessiere mich für Fußball.

2/ Wofür interessiert sich Erik?
3/ Du sollst dich beeilen.
4/ Wir müssen uns verabschieden.
5/ Freuen Sie sich auf die Olympiade?
6/ Ihr musst euch auf die Prüfung       

vorbereiten.

1/ Ich interessiere für Fußball.

2/ Wofür interessiert   Erik?

3/ Du sollst beeilen.

4/ Wir müssen verabschieden.

5/ Freuen Sie auf die Olympiade?

6/ Ihr musst   auf die Prüfung vorbereiten.

Kontrolliere.

10 193:07

 Putzt

 vorbereiten

 kauft sich

 treffen

 wünscht

 interessiert sich

2/ Erika                       eine neue Wohnung.

3/             ihr            jeden Abend die Zähne?

6/ Was                  du            zu deinem Namenstag?

4/ Um wie viel Uhr               wir          ?

7/ Wir sollen            auf die Prüfung                          .

1/ Wofür                                    Peter?

8/ Ich                                    für Musik.

5/       Sie   auf die Party?

euch

uns

dich

interessiere mich
uns

Freuen sich

Ordne richtig zu.

Klick an und 
kontrolliere.
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 Putzt

 vorbereiten

 kauft sich

 treffen

 wünscht

 interessiert sich

2/ Erika                       eine neue Wohnung.

3/             ihr            jeden Abend die Zähne?

6/ Was                  du            zu deinem Namenstag?

4/ Um wie viel Uhr               wir          ?

7/ Wir sollen            auf die Prüfung                          .

1/ Wofür                                    Peter?

euch

uns

8/ Ich                                    für Musik.

dich

interessiere mich

uns

5/       Sie   auf die Party?Freuen sich

Kontrolliere und geh wieder zurück.

2 917:30

Bilde Verben.

2 618:39

Bilde Sätze.
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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.
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