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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 a zafixují tematicky zaměřenou slovní zásobu - základní 

školní předměty a předměty ve třídě a především její správnou 

výslovnost. 

V pracovním listu si žáci procvičí určitý i neurčitý člen  

podstatných jmen, popíší, co vše mají ve své aktovce, popíší 

předměty ve třídě (Was ist in der Klasse?)a prostřednictvím překladu 

si vyzkouší znalost základních frází. 
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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: 
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