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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Die Zahlen 0 – 20 2 (Čísla 0 - 20) – 

pracovní lsit; Word 

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

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 2. října 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: 08  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_33.08.JEC.NJ.7 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_33.08.JEC.NJ.7.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 3. října 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 názvy dnů v týdnu, jejich výslovnost i psanou podobu,  

základní fráze – „Wie ist deine Handynummer?“, „Meine Handynummer 

ist…“, „Zwei plus drei ist gleich…“ aj. Pod vedením učitele si 

rozšíří slovní zásobu a formou jednoduchých početních příkladů a 

kvízu si zafixují správnou písemnou podobu čísel 0 - 20.  
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Plněné výstupy: 

Žák správně utvoří, rozpozná a vyslovuje číslovky od 0 – 20; 

napodobuje správnou výslovnost; vnímá správnou intonaci a přízvuk 

v němčině; rozumí slovům, která jsou pronášena pomalu a zřetelně, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu; v písemném projevu 

správně používá čísla 0 - 20 i odpovídající slovní zásobu; zeptá se 

na telefonní číslo; umí získat jednoduchou písemnou formou základní 

informace, které potřebuje (např. věk, adresa, telefonní číslo aj.). 

 

Klíčová slova: 

Číslo (die Zahl, die Nummer), telefonní číslo (die Telefonnummer), 

číslo mobilního telefonu (die Handynummer), datum (das Datum). 
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