
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Die Grüße 2 (pozdravy) –  

pracovní list; Word 

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

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 18. září 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: 33  

Číslo DUM v sadě: 04  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_33.04.JEC.NJ.7 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_33.04.JEC.NJ.7.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 19. září 2013  

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

Třída: VII. A 

 

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 německé pozdravy, jejich výslovnost i psanou podobu,  

základní fráze – „Ich bin…“, „Es freut mich…“ aj. Pod vedením 

učitele si rozšíří slovní zásobu a naučí se orientovat ve slovníku   

a vyhledávat jednotlivá hesla. Formou křížovky si zafixují správnou 

písemnou podobu jednoduchých slov. V závěru pracovního listu si žáci 

prostřednictvím luštěnky a dalších úkolů upevní správnost a vhodnost 
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užití jednotlivých pozdravů v konkrétní komunikační situaci i jejich 

písemnou podobu. 

 

Plněné výstupy: 

Žák rozlišuje pozdravy při setkání a loučení; napodobuje správnou 

výslovnost; vnímá správnou intonaci a přízvuk v němčině; rozumí 

známým každodenním výrazům, frázím (pozdravy aj.); napíše jednoduchý 

pozdrav. 

 

Klíčová slova: 

Pozdrav (Der Gruß), užití pozdravu (die Verwendung des Grußes), 

základní fráze (die Grundwendungen – Ich bin…, Es freut mich…). 
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