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Anotace:
Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem. Jeho cílem je
přispět ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií
a ke zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Rovněž by měl vést
k hodnotnějšímu učení a působit na co největší množství smyslů.
Pracovní list doplňuje prezentaci a je koncipován k ověření
pochopení nového učiva a k jeho celkovému shrnutí.
Žáci si v pracovním listu prostřednictvím jednotlivých cvičení
upevní základní slovní zásobu a její správnou výslovnost. Vyzkouší
si rovněž práci s textem – doplnění 3. pádu odpovídajících osobních
zájmen. Součástí pracovního listu je i telefonický rozhovor matky
nemocného dítěte a lékaře, přičemž úkolem žáků je seřadit správně
jednotlivé pasáže rozhovoru. Žáci si vyzkouší i znalost základních
frází a ustálených spojení (překlad vět z češtiny so němčiny).

V závěru pracovního listu si pomocí kvízu ověří znalosti tematicky
zaměřené slovní zásoby.
Plněné výstupy:
Žák popíše jednotlivé části těla; vyjádří význam zdraví (Ich bin
krank, beim Arzt); zapojí se do konverzace s více žáky ve skupině;
zeptá se na požadované informace a sám takové informace poskytne;
napodobuje správnou výslovnost, slovní přízvuk, vnímá větnou
intonaci; pečlivě vyslovuje; umí vytvořit a aplikovat gramatické
struktury a typy vět; vnímá chyby a dokáže je opravit; rozumí textu
s přiměřenou (tematicky zaměřenou) slovní zásobou; pochopí v určeném
čase smysl textu; v textu se dobře orientuje, je schopen utvořit
závěr ústně i písemně; čte plynule se správnou výslovností;
v
písemném
projevu
správně
používá
hlásky
(včetně
ß,
w),
odpovídající slovní zásobu i osvojená gramatická pravidla.
Klíčová slova:
Zdraví (die Gesundheit),
Schmerz), lékař (der Arzt).
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