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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 „Die Farben“. Představuje žákům jednotlivé barvy a příslušnou 

základní slovní zásobu. Zároveň obsahuje aktivizační úkoly 

k upevnění znalostí i první slovní zásoby. Její výhodou je mimo jiné 

variabilní použití ve výuce, neboť ji je možné modifikovat a využít 

k samostatné, partnerské či skupinové práci. 

V prezentaci si žáci pod vedením učitele nejdříve osvojí jednotlivé 

názvy barev a jejich správnou výslovnost.  

V závěru prezentace si prostřednictvím různých cvičení upevní 

písemnou podobu názvů barev a procvičí a zafixují si jejich správnou 
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výslovnost, osvojí si i vazbu „Welche ist deine Lieblingsfarbe?“, 

Meine Lieblingsfarbe ist…“ aj. 

 

Plněné výstupy: 

Žák pojmenuje, rozpozná a správně vyslovuje základní barvy; 

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 hlásky i odpovídající slovní 

zásobu. 

 

Klíčová slova: 

Barva (Die Farbe), nejoblíbenější barva (die Lieblingsfarbe). 
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