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Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. 
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Ověřující učitel: Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. 
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Anotace: 

Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem. Jeho cílem je 

zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím ICT technologií a přispět ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo a působit na co možná 

nejvíce smyslů. 

Pracovní list doplňuje prezentaci a lze ho použít k souhrnnému 

procvičení a zafixování tématu „Mein Zuhause“.  

Nejdříve si žáci zopakují slovní zásobu – různé typy bydlení. Formou 

různých cvičení si procvičí a zafixují slovní zásobu (pokoje, 

zařízení pokojů – nábytek). Rovněž si vyzkouší práci s textem a jeho 

porozumění (orientace v textu – pozorné čtení, tvorba gramaticky 

správných vět, tvorba plánku dětského pokoje dle popisu v textu). 
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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, jak bydlí jeho rodina   

a popíše svůj pokoj.  

 

Klíčová slova: 

Das Wohnen (bydlení), das Zimmer (pokoj), das Möbel (nábytek), mein 

Kiderzimmer (můj dětský pokoj), die Textarbeit (práce s textem).  
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