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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: In den Ferien 1(O prázdninách 1)– 

prezentace; PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 6. ledna 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Německý jazyk 

Vyučovací předmět: Německý jazyk   

Tematická oblast: Konverzační témata                                  

Sada: 09  

Číslo DUM v sadě: 11 

Označení DUM: VY_32_INOVACE_09.11.JEC.NJ.8 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_09.11.JEC.NJ.8.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce:  25. ledna 2013 

Ověřující učitel: Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. 

Třída: VIII. A 

 

Anotace: 

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem – jejím cílem je 

zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím ICT technologií a přispět ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo.  

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu „In den Ferien“. Nejdříve žákům představuje 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. 

Součástí prezentace je tematicky zaměřená slovní zásoba i gramatika 

(časování sloves reisen, podmiňovací způsob – „ich möchte“). Žáci se 

v prezentaci naučí stavbu vět oznamovacích i tázacích s podmiňovacím 

způsobem – ich möchte nach Italien fahren / Wohin möchtest du 

fahren? Dále se seznámí s různými aktivními slovesy (důvody 
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cestování), osvojí si názvy zemí a prostřednictvím cvičení rozvinou 

komunikativní kompetence. Součástí výukového materiálu je i rozhovor 

(komunikační situace – kupování jízdenky) a práce s textem. 

 

 

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 a sám klade otázky 

ostatním žákům; sdělí o sobě údaje – popíše činnosti během prázdnin 

i své zkušenosti s cestováním.  

 

Klíčová slova: 

Das Land (země), das Reisen (cestování), die Ferien (prázdniny), die 

Ferientätigkeit (prázdninová činnost). 
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