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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

In der Stadt
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

9. ročník

Kód DUM: VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.12 Vypracoval: Mgr. Elen Ožanová
Datum vypracování: 11. 3. 2014
Ověřeno ve výuce dne: 14. 3. 2014
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Metodika:

Slide č. 4: toolkit  Note reveal, vysvětlení předložkových vazeb 
        von...bis zu, aus 

Slide č. 5: cvičení s předložkovými vazbami, řešení na tabulce pull

Slide č. 6: cvičení  přiřazování vět k obrázkům, kliknutím na odkaz 
        se žáci přesunou na slide se správným řešením

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

Slide č. 8: toolkit  Keyword match, překladové cvičení, přiřazování 
   slovních spojení, kontrola kliknutím na tlačítko check

Slide č. 9: toolkit  Sentence arrange, orientace ve městě, žáci    
   seřadí věty v rozhovoru, kontrolu provedou kliknutím  
   na tlačítko check

5 214:13

10 1821:54

von....bis zu.....

od......až k......

Die Touristen gehen

von der bis zu dem

Ordne richtig zu.

von dem

von der
von dem bis zu der

bis zu dem
bis zu der

die Post - von der Post bis zu der Kirche

das Kino, der Park - von dem Kino 
bis zu dem Park

Lies.

Theater BahnhofKirche
FirmaFluss

Rathaus

Brücke

Post

P
ul
l

P
ul
l Eine der möglichen Lösungen.

Die Touristen gehen von der Kirche bis 
zu dem Bahnhof.
Die Touristen gehen von dem Theater bis 
zu dem Rathaus.
Die Touristen gehen von der Firma bis zu 
der Brücke.
Die Touristen gehen von dem Fluss bis zu 
der Post.

Lösung

11 718:11

Ordne die Sätze zu den Bildern. Klick an und kontrolliere.

Die Touristin geht von

 dem Park bis zu der Burg.

Wir gehen von dem Bahnhof

    bis zu der Brücke.

   Corinna und Peter gehen 

von dem Theater bis zu dem Fluss.

Ich gehe von der Kirche

   bis zu dem Bahnhof.
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Die Touristin geht von

 dem Park bis zu der Burg.

Wir gehen von dem Bahnhof

    bis zu der Brücke.

   Corinna und Peter gehen 

von dem Theater bis zu dem Fluss.

Ich gehe von der Kirche

   bis zu dem Bahnhof.

Lösung.

5 214:13

Ordne richtig zu.

3 1020:12

Ordne der richtigen Reihenfolge nach.

10 1017:06

Zdroje

https://mymzone.com/blog/letsgototheparktapestry/

http://de.wikipedia.org/wiki/Inveraray_Castle

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_St_Pancras

http://www.fs.fed.us/wildflowers/regions/Pacific_Northwest/MetoliusRiver/index.shtml

http://www.grohe.com/cz/19266/reference/vzdlani/bolshoitheatre/

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Mary_Church,_Bandra

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
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