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Anotace: 

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem – jejím cílem je 

zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím ICT technologií a rovněž zvýšit  

motivaci žáků o probírané učivo.  

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu „Das Weihnachten“. Představuje žákům slovní zásobu tematicky 

koncipovanou do konkrétních podoblastí. Zároveň obsahuje aktivizační 

úkoly a konverzační cvičení k upevnění znalostí i slovní zásoby. 

Prezentaci je možné modifikovat a využít k samostatné, partnerské či 

skupinové práci. 

V prezentaci se žáci pod vedením učitele nejdříve seznámí se 

základní slovní zásobou a se správnou výslovností. Dále si osvojí 

průběh slavení Vánoc s přihlédnutím k rozdílům ve způsobu slavení 

Vánoc v Německu a v České republice. Součástí prezentace jsou       
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i úkoly k procvičení slovní zásoby a cvičení na rozvoj 

komunikativních kompetencí. 

 

Plněné výstupy: 

Žák ovládá základní slovní zásobu k tématu; napodobuje správnou 

výslovnost; rozumí smyslu tematicky zaměřeného textu; dokáže 

reprodukovat text; udrží konverzaci v jednoduché modelové situaci;  

reaguje pohotově na dané dotazy správným řešením; sdělí o sobě údaje 

– popíše vlastní průběh slavení Vánoc.  

 

 

Klíčová slova: 

Das Weihnachten (Vánoce), der Heilige Abend (Štědrý večer), der 

Weihnachtsbaum (vánoční strom), das Weihnachtsabendessen (vánoční 

večeře).   
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