
 

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů 

 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0722 

Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 

Tematická oblast Německý jazyk - Seznamování 

Formát Adobe Flash Player 

Druh učebního materiálu Interaktivita 

Druh interaktivity Interaktivita 

 

01: Pozdrav (II/2_Nj_01) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma je zpracování jako několika snímková prezentace, která podává ucelený přehled o základních 

formálních i neformálních pozdravech v německy mluvících zemí světa. Obsahuje rovněž základní 

fráze, slovníček 1. lekce a jednoduchá cvičení, která jsou určena pro vyplnění na interaktivní tabuli. 

 

02: Představování (II/2_Nj_02) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma je zpracování jako několika snímková prezentace, která podává ucelený přehled o základním 

formálním i neformálním představování v německy mluvících zemí světa. Obsahuje rovněž základní 

fráze, pokračování slovníčku 1. lekce a jednoduchá cvičení, která jsou určena pro vyplnění na 

interaktivní tabuli. 

 

03: Jak se vám daří? (II/2_Nj_03) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma je zpracování jako několika snímková prezentace obsahující typické fráze, které je možno využít 

při formálním i neformálním setkání. Součástí tématu jsou také rozhovor, slovníček a cvičení, které je 

určeno pro zpracování na interaktivní tabuli. 



 

04: Procvičování slovíček (II/2_Nj_04) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní snímek umožňuje přímo u tabule zkoušet žáka ze zadané slovní zásoby jedné z částí lekce. 

Jedná se procvičování nejjednodušších slovíček 1. lekce. Žák si generuje slovíčka stlačením příslušných 

tlačítek na interaktivní tabuli. 

 

05: Německá abeceda (II/2_Nj_05) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Prezentace zobrazuje německou abecedu tištěnou včetně výslovnosti a také německou abecedu 

psanou. Součástí tématu je také jednoduchý rozhovor zaměřený na hláskování. 

 

06: Číslovky (II/2_Nj_06) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma je zpracování jako několika snímková prezentace obsahující výpis základních číslovek od nuly do 

sta, a také matematická znaménka pro výpočty základních výpočetních operací. Druhý snímek pak 

obsahuje základní fráze s číslovkami a cvičení určené pro interaktivní tabuli se zaměřuje na výslovnost 

při počítání. 

 

 

07: Reakce na oslovení (II/2_Nj_07) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje nutnost rozlišování formálních a neformálních pozdravů, stejně jako je tomu například 

v češtině, která stejně jako německy mluvící země rozlišuje vykání a tykání. 

 

 



 

08: Souhlas a nesouhlas (II/2_Nj_08) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Cvičení určené pro interaktivní tabuli, kdy žáci přerovnávají kartičky jednoduchého rozhovoru tak, aby 

jednotlivé věty na sebe navazovaly. 

 

09: Sloveso být (II/2_Nj_09) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje problematiku při časování jednoho z nejvýznamnějších sloves v němčině – slovesa být 

(sein). Obsahuje rovněž několik cvičení, která mohou být řešena přímo na interaktivní tabuli. 

 

10: Pravidelná slovesa (II/2_Nj_10) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje přehlednou a názornou formou problematiku časování pravidelných sloves. 

 

11: Slovosled věty oznamovací (II/2_Nj_11) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje formou prezentace pravidla při skládání slov při tvorbě věty oznamovací. 

 

12: Slovosled věty tázací (II/2_Nj_12) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje formou prezentace pravidla při skládání slov při tvorbě věty tázací. 

 



 

13: Křížovka (II/2_Nj_13) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní snímek obsahuje křížovku zaměřenou na překlad slovíček z angličtiny do němčiny. Je 

vhodné křížovku vyplňovat přímo na interaktivní tabuli a po jejím vyplnění je možno zobrazit i správné 

řešení. 

 

14: Osmisměrka (II/2_Nj_14) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek je vhodné zobrazit na interaktivní tabuli a nechat žáky postupně hledat a vyškrtávat co nejvíce 

německých slov z 1. lekce. 

 

15: Slovní zásoba #1 – procvičování (II/2_Nj_15) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní snímek umožňuje přímo u tabule zkoušet žáka ze zadané slovní zásoby jedné z částí lekce. 

Jedná se procvičování nových slovíček 1. lekce. Žák si generuje slovíčka stlačením příslušných tlačítek 

na interaktivní tabuli. 

 

16: Osobní zájmena (II/2_Nj_16) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma pojednává o problematice osobních zájmen, které představuje žákům typickou tabulkovou 

formou. Součástí tématu je rovněž interaktivní úloha, ve které žáci přetahují kartičky s osobními 

zájmeny na správná místa. 

 

17: Časování sloves (II/2_Nj_17) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 



 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Téma zobrazuje některá slovesa, která nelze časovat jako pravidelná. Představuje žákům některá 

jednodušší slovesa, při jejich časování se mění kmenová samohláska na jinou samohlásku nebo 

dokonce přehlásku. 

 

 

18: Počítáme (II/2_Nj_18) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní úloha umožňuje procvičovat nebo přímo zkoušet počítání jednoduchých matematických 

příkladů v němčině. 

 

19: Slovní zásoba #2 – procvičování (II/2_Nj_19) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní snímek umožňuje přímo u tabule zkoušet žáka ze zadané slovní zásoby jedné z částí lekce. 

Jedná se procvičování nových slovíček 1. lekce. Žák si generuje slovíčka stlačením příslušných tlačítek 

na interaktivní tabuli. 

 

 

20: Píšeme pohlednici (II/2_Nj_20) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek je vhodné zpracovávat přímo na interaktivní tabuli, představuje velkou pohlednici, do které je 

možno přímo vpisovat adresní údaje a samotné znění pohlednice na různá témata. 

 

21: Telefonní kontakty (II/2_Nj_21) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 



 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek představuje základní důležitá německá čísla a možnost vyplnění českých důležitých telefonních 

čísel. Obsahuje rovněž hranou scénku a možnost vpisování telefonních kontaktů do připravených polí 

přímo na interaktivní tabuli. 

 

 

22: Poštovní směrovací číslo (II/2_Nj_22) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek představuje problematiku poštovních směrovacích čísel (netýká se jen německy mluvících 

zemí). Součástí je také možnost vpisovat příslušné PSČ do připravených polí. 

 

 

23: Slovní zásoba #3 – procvičování (II/2_Nj_23) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní snímek umožňuje přímo u tabule zkoušet žáka ze zadané slovní zásoby jedné z částí lekce. 

Jedná se procvičování nových slovíček 1. lekce. Žák si generuje slovíčka stlačením příslušných tlačítek 

na interaktivní tabuli. 

 

24: Tvoření vět (II/2_Nj_24) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Interaktivní úloha umožňuje přesouvat připravená slovesa do jednotlivých vět, přičemž si žák 

procvičuje časování sloves. 

 

25: Překlad do němčiny (II/2_Nj_25) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 



 

Anotace: 

Několik snímků prezentace umožňuje vpisovat překlad základních a jednoduchých německých vět 

přímo do interaktivního snímku. Je proto vhodné úlohu zařadit k vyplnění přímo na interaktivní tabuli. 

 

26: Tázací zájmeno wer (II/2_Nj_26) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku tázacího zájmena WER a obsahuje rovněž překlad typických 

vět, které může žák vyplňovat přímo na interaktivní tabuli. 

 

27: Tázací zájmeno was (II/2_Nj_27) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku tázacího zájmena WAS a obsahuje rovněž překlad typických 

vět, které může žák vyplňovat přímo na interaktivní tabuli. 

 

 

28: Tázací zájmeno wie (II/2_Nj_28) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku tázacího zájmena WIE a obsahuje rovněž překlad typických 

vět, které může žák vyplňovat přímo na interaktivní tabuli. 

 

29: Tázací zájmeno wo, wohin, woher (II/2_Nj_29) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku tázacích zájmen WO, WOHIN, WOHER a obsahuje rovněž 

překlad typických vět, které může žák vyplňovat přímo na interaktivní tabuli. 

 



 

30: Ukazovací zájmeno das (II/2_Nj_30) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku ukazovacího zájmena DAS a obsahuje rovněž překlad 

typických vět, které může žák vyplňovat přímo na interaktivní tabuli. 

 

31: Částice (II/2_Nj_31) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku částic, jejich rozdělení a obsahuje rovněž překlad typických 

vět. Součástí je také možnost vyplňování částic do připravených polí z předem určené nabídky. 

 

32: Zeměpisná jména (II/2_Nj_32) 

Autor: Ing. Michal Wendl Ročník: sekunda 

Předmět: Německý jazyk 

Klíčová slova: prezentace, interaktivita, seznamování, německý jazyk 

Anotace: 

Snímek prezentace popisuje problematiku zeměpisných jmen, názvů států a zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


