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Tematická oblast: Konverzační témata                                  
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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 nabízené slovní zásoby           

a porozumění textu (formulace odpovědí, správný pořádek slov ve 

větě). V závěru ověří znalost tematicky zaměřené slovní zásoby 

prostřednictvím „luštěnky“.  
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Plněné výstupy: 

Žák popíše jednoduše (školní) cestu a zeptá se na ni; osvojí si          

a správně vyslovuje názvy dopravních prostředků; 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; pečivě 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; napíše krátké texty k osvojovaným tématům      

(Womit fahre ich gern? Ich fahre mit…), v písemném projevu správně 

používá hlásky (včetně ß, w), odpovídající slovní zásobu i osvojená 

gramatická pravidla. 

 

Klíčová slova: 

Doprava (der Verkehr), dopravní prostředek (Das Verkehrsmittel), das 

Verb (sloveso – fliegen, ein/aus/um/steigen), zastávksa (die 

Haltestelle).   
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