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Němčina  

Procvičování/opakování slovní zásoby i vybraných gramatických jevů 

 

Použijeme kartičky s obrázky k určitému tématu, např. dopravní prostředky. 

(Můžeme využít pexeso, logopedické kartičky, obrázky z učebnic či internetu.) 

Na rubovou stranu kartiček můžeme napsat správné odpovědi podle toho, co 

budeme procvičovat. Kartičky je vhodné zalaminovat.  

Žáci si sednou přibližně do kruhu, jak to dovoluje uspořádání lavic. Je důležité, 

aby se vždy dva vedle sebe sedící žáci dobře slyšeli, ale zároveň příliš nerušili 

ostatní. Každý žák dostane jednu kartičku. Obrázek ukáže svému sousedovi po 

pravé ruce a ptá se ho podle pokynů vyučujícího. Na rubové straně kartičky 

zároveň může konrolovat správnost odpovědi. Poté, co tázaný žák odpoví, 

převezme si danou kartičku a ptá se dalšího spolužáka po své pravé ruce. Pak 

znovu odpovídá spolužákovi zleva. Všichni žáci jsou tak stále zaměstnáni. Když 

se žákům vrátí kartička, kterou již používali, zadá učitel další úkol.  

Po několika kolech se obrátí směr, kterým si žáci kartičky předávají.  

 

Příklady otázek – Verkehrsmittel: 

Was ist das? – das Auto, der Zug, das Rad, das Flugzeug... (Nominativ) 

Was siehst du? – Ich sehe das Auto, den Zug ... (Akkusativ) 

Wie fährst du? – Ich fahre mit dem Auto, mit dem Zug... 

v různých osobách – Wie fahre ich? – Du fährst mit dem Auto... 

                                     Wie fahrt ihr? – Wir fahren mit dem Auto... 

v minulých časech – Wie bist du gefahren? – Ich bin mit dem Zug gefahren. 

s modálním slovesem – Ich kann mit dem Zug fahren. 

                                           Ich wollte mit dem Zug fahren. 

vyšší úroveň 

Ich habe das Auto gefahren. 

Ich bin in das Auto eingestiegen. 

Ich habe das Auto bestiegen. 
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Lze využít pro různé okruhy slovní zásoby a gramatické jevy: 

 

Möbel (Tisch, Stuhl, Schrank, Teppich...) 

Pluralformen - Tische, Stühle,... 

Was brauchst du?/ Was hast du gekauft?  – einen Tisch, einen Stuhl,... 

Wo liegt das Buch? – auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem/im Regal... 

Wohin legst du das Buch? – auf den Tisch, auf den Stuhl... 

Žáci mohou zároveň kreslit obrázek. Do plánku bytu nakreslí nábytek, který je 

na kartičkách. V dalším kole se soused ptá:  

Wo steht dein Tisch? – im Wohnzimmer in der Ecke... 

Wohin hast du den Tisch gemalt? – ins Wohnzimmer in die Ecke 

 

Berufe (Koch, Arzt, Polizist...) 

Was ist deine Mutter von Beruf? – Sie ist... 

Als was arbeitet deine Mutter? – Sie arbeitet als... 

Was möchte dein Bruder einmal werden? – Er möchte Polizist werden. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 


