
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 Schule – die Schulsachen 1 (Škola 

– školní potřeby) – prezentace; PowerPoint 

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

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 14. března 2014 

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: 19  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_33.19.JEC.NJ.7 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_33.19.JEC.NJ.7.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 22. dubna 2014  

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

Třída: VII. A 

 

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 Schule – die Schulsachen“. Představuje žákům základní 

slovní zásobu k tématu „Die Schulsachen“. Zároveň obsahuje 

aktivizační úkoly k upevnění získaných znalostí. 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 základní 

slovní zásobu a její správnou výslovnost k tématu „Die Schule“ 

(učitel/ka, žák, vyučování, třída). Slovní zásoba je dále rozdělena 

do tří oblastí – In meiner Federtasche, In meiner Schultasche und In 
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der Klasse. Z gramatiky se naučí neurčitý člen v 1. pádu (ein, eine, 

ein)a jeho správné použití. V závěru prezentace se žáci pokusí 

popsat, co vše mají ve své aktovce. Vyzkouší si také práci s textem 

– dialog. 

 

Plněné výstupy: 

Žák označí a pojmenuje běžné školní potřeby a předměty kolem nás; 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného – školy; 

osvojí si a správně vyslovuje základní školní věci (pomůcky); 

jednoduše popíše běžné věci; 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; umí vytvořit a aplikovat základní gramatické struktury a typy 

vět; rozlišuje větu oznamovací a tázací; rozlišuje větu kladnou     

a zápornou; v písemném projevu správně používá hlásky i odpovídající 

slovní zásobu. 

 

Klíčová slova: 

Věc (die Sache), školní věc (die Schulsache), škola (die Schule), 

školní taška (die Schultasche), člen neurčitý (der unbestimmte 

Artikel). 
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