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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 „Ich heiße, ich wohne“. Představuje žákům jednotlivé základní 

údaje jako jméno, věk, bydliště - adresa i další základní slovní 

zásobu. Zároveň se žáci naučí princip časování pravidelných sloves 

(wohnen, kommen, heißen). Součástí prezentace jsou také aktivizační 

úkoly k upevnění znalostí i tematicky zaměřené 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 potřebnou 

slovní zásobu i správnou výslovnost. Dále se naučí osobní zájmena 
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v 1. pádě, osvojí si princip časování pravidelných sloves (koncovky 

při časování pravidelných sloves), seznámí se i se základními 

pomocnými slovesy a jejich časováním (sein, haben). 

V závěru prezentace si prostřednictvím různých cvičení upevní 

písemnou podobu osvojené slovní zásoby, procvičí a zafixují si 

jejich správnou výslovnost, osvojí si tzv. „W-Fragen“ i tvorbu 

jednoduchých otázek – např. „Wie heißt du?“, „Wo wohnst du?“, „Woher 

kommst du?“ aj., na něž umí písemně i ústně reagovat. V prezentaci 

se žáci seznámí také i s jednoduchým formulářem a naučí se ho 

vyplnit. 

 

 

Plněné výstupy: 

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného - podá základní informace o sobě samém (co má, nemá rád); 

zeptá se na jméno, bydliště (adresa), telefonní číslo a stejné 

informace poskytne; tvoří jednoduché věty o sobě i jiných osobách; 

zapojí se do jednoduché konverzace více osob; rozumí základnímu 

smyslu jednoduchého krátkého textu a je schopen utvořit jednoduchý 

závěr; vyhledá v textu elementární informaci a adekvátně na ni 

reaguje; rozlišuje větu oznamovací, tázací; vyplní základní údaje    

o sobě ve formuláři; 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: 

Já (ich), adresa (die Adresse), tvoření otázek (die Fragebildung), 

formulář (das Formular), časování sloves (die Verbkonjugation). 
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