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Anotace:
Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy ke
zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke zvýšení
motivace žáků o probírané učivo. Jejím záměrem je přispět
k hodnotnějšímu učení a působit na co největší množství smyslů.
Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce
tématu „Das Einkaufen“. Zajímavým způsobem představuje žákům
tematicky zaměřenou slovní zásobu. Zároveň obsahuje aktivizační
úkoly k upevnění znalostí i osvojené slovní zásoby. Její výhodou je
mimo jiné variabilní použití ve výuce, neboť ji je možné modifikovat
a využít k samostatné či skupinové práci.
V prezentaci si žáci pod vedením učitele nejdříve osvojí časování
slovesa
(ein)kaufen
a
možnosti
nakupování
(Wo
kann
man
(ein)kaufen?). Dále se naučí základní fráze (Wie viel kostet das? Es
macht zusammen 35 Euro. Kann ich Ihnen helfen? aj.). Rovněž si

vyzkouší práci s textem – Gespräch „Ich kaufe ein“(Lückentext).
V závěru prezentace si ověří prostřednictvím konkrétních otázek
znalost tematicky zaměřené slovní zásoby.
Plněné výstupy:
Žák sdělí o sobě konkrétní údaje k jednotlivým tematickým okruhům
(Das Einkaufen); 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; napíše
krátké texty k osvojovaným tématům (Das Eikaufen), v písemném
projevu správně používá hlásky (včetně ß, w), odpovídající slovní
zásobu i osvojená gramatická pravidla.
Klíčová slova:
Nakupování (das Einkaufen), obchod (das Geschäft), supermarket (der
Supermarkt), das Lebensmittel (potravina), nákupní lístek (der
Einkaufszettel).
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