
Macht mit!Macht mit!Macht mit!

4. Familie

ke straně

6. hodina

Úvod
pracovní sešit

str. 51, cvičení 20
Kontrola 1. části domácího úkolu: učitel napíše na tabuli slovo Hobbys. Žáci pracují samostatně, napíší na

list papíru slova, která se vztahují k tomuto tématu a obsahují alespoň jedno písmeno slova Hobbys,  např.:

H – fahren, O – Rollschuh. Společná kontrola: žáci pracují v plénu, tvoří věty se slovy, která napsali na pra-

covní list, např.: Ich fahre Rad. Meine Schwester läuft Rollschuh.

Procvičování učiva
pracovní sešit

str. 45 

cvičení 8 a), b)
Žáci poslouchají, opakují nahlas se správnou výslovností a doplní chybějící hlásky ve slovesech. 

Žáci pracují samostatně. Žáci čtou věty, vypíší podmět a přísudek a doplní infinitivy sloves. 
Řešení: du liest – lesen, Vroni fährt Rad. – fahren, Jürgen läuft Rollschuh. – laufen, du siehst – sehen

Žáci pracují v plénu, tvoří libovolné věty se slovesy lesen, sehen, fahren a laufen, např.: Ich – ich  laufe –
ich laufe Rollschuh. Rolf – Rolf fährt – Rolf fährt Rad.

obrazová příloha 

Meine Familie
Kontrola 2. části domácího úkolu: žáci pracují v plénu s pracovními listy, vzájemně se ptají a odpovídají

podle doplněných informací, např.: Was macht deine Schwester gern? – Sie liest gern.

Prezentace učiva
učebnice

str. 39, cvičení 12 a)

obrazová příloha

Hobbys

Žáci pracují se zavřenou učebnicí. Učitel diktuje otázky: Wie heißen die Gäste? Wie alt sind die Gäste? Wo
wohnen die Gäste? Žáci píší otázky do sešitu, vybraní spolužáci je zapisují na tabuli.

Žáci poslouchají, odpoví písemně na otázky v sešitě. Společná kontrola: žáci pracují v plénu. Jeden žák

přečte libovolnou otázku, např.: Wie heißen die Gäste? Spolužáci odpoví: Sie heißen Kevin und Gabi.  Jeden

žák napíše jména (Kevin, Gabi) na tabuli.
Řešení: Wie heißen die Gäste? – Die Gäste heißen Kevin und Gabi. Wie alt sind die Gäste? – Sie sind 14. Wo wohnen

die Gäste? – Sie wohnen in Bonn.

Opakovaný poslech: učitel rozdá žákům kartičky s obrázky zálib a napíše na tabuli otázky: Was machen
Kevin und Gabi gern? Was sind ihre Hobbys? Žáci poslouchají a vyhledají příslušné kartičky. Společná

kontrola: jeden žák se zeptá: Was machen Kevin und Gabi gern? Spolužák prezentuje příslušnou kartič-

ku a odpoví, např.: Sie fahren gern Snowboard.
Řešení: Kevin und Gabi fahren Snowboard. Sie fahren Rad. Sie laufen Rollschuh. Sie lesen Bücher. Sie sehen  Filme. Sie

hören Musik.

Procvičování učiva
učebnice

str. 39

cvičení 12 b), c)

Žáci pracují samostatně, čtou rozhovor a dokončí tvary sloves. Pak učitel rozdělí žáky do tří skupin, kaž-

dá skupina převezme roli jedné postavy (moderátor, Kevin, Gabi). Žáci přečtou rozhovor nahlas.

Žáci pracují v plénu, odpovídají na otázku Was macht ihr gern?, např.: Wir lesen gern Bücher.
pracovní sešit

str. 52, cvičení 21
Žáci dokončí text (4. Časování sloves lesen, sehen, fahren, laufen v přítomném čase).

Prezentace učiva
učebnice

str. 39, cvičení 13 a)

Žáci poslouchají a čtou číslovky spolu s nahrávkou. Pomocí nápovědy v učebnici žáci přečtou nahlas sku-

piny číslovek 1, 11, 21, 31… a 2, 12, 22, 32… Pak žáci pracují ve skupinách, každá skupina žáků přečte

nahlas jednu řadu číslovek. Žáci ve skupině se střídají, jeden žák začíná a vysloví: Drei. Spolužák pokra-

čuje: Dreizehn. a další žák naváže: Dreiundzwanzig. atd.

učebnice

str. 39, cvičení 13 b)
Žáci pracují ve dvojicích, vzájemně se ptají a odpovídají, např.: Wie viele DVDs hat Kevin? – Kevin hat
 sechs undvierzig DVDs.

Závěr
Učitel uvádí věty v jednotném čísle a žáci je převádějí do množného čísla, např.: Ich lese Bücher. – Wir le-
sen Bücher. Du liest Zeitschriften. – Ihr lest Zeitschriften. Er sieht Filme. – Sie sehen Filme.

obrazová příloha

Meine Familie
Domácí úkol: žáci doplní do schématu informace o věku.

L, Ü 12 a): Moderator: Hallo Leute, hier ist wieder euer Radio Jump mit Uwe Feist am Mikrofon! Heute machen wir

eine Umfrage zum Thema Hobbys. Im Studio sind schon Kevin und Gabi. Sie sind 14 und wohnen in Bonn. Kevin

und Gabi, was macht ihr gern? Kevin: Also, wir fahren gern Snowboard. Natürlich im Winter. Im Früh ling und im

Sommer fahren wir gern Rad oder wir laufen Rollschuh. Gabi: Im Herbst sind wir aber gern zu Hause. Wir lesen oft

Bücher, sehen Filme und hören Musik. Wir haben schon 21 DVDs und 46 CDs. Moderator: Danke, Gabi und Kevin.

Und ihr? Was macht ihr gern? Lest ihr auch Bücher? Seht ihr auch Filme?  Fahrt ihr Rad oder lauft ihr lieber Roll -

schuh? Eure Antworten bitte an: umfrage@radiojump.de

L, Ü 13 a): eins, zwanzig, einundzwanzig – sechs, dreißig, sechsunddreißig – sieben, sechzig, siebenund sechzig –

 neun, siebzig, neunundsiebzig

Slovní zásoba Gramatika
der Gast, wieder

Wir sind gern zu Hause.

číslovky 20–100

časování sloves lesen, sehen, fahren, laufen v přítomném čase

39

A, Ü 8 a): Du – du liest – du liest Bücher. Vroni – Vroni fährt – Vroni fährt Rad. Jürgen – Jürgen läuft – Jürgen läuft

Rollschuh. Du – du siehst – du siehst Filme.



Macht mit!
Macht mit!Macht mit! neununddreißig

4. Familie

39

12. Eine Radiosendung. Rozhlasové vysílání. 

a) Hör zu und beantworte die Fragen. Poslouchej a odpověz na otázky. 

b) Lies und beende die Verben. Čti a dokonči slovesa. 

c) Frag deine Mitschüler. Zeptej se svých spolužáků.

13. Zahlen. Číslovky.

a) Hör zu und lies mit. Zähl weiter. Poslouchej a čti. Počítej dál. 

b) Wie viele…? Frag und antworte. Kolik…? Ptej se a odpovídej.

Moderator: Hallo Leute, hier ist wieder
euer Radio Jump mit Uwe Feist am Mikro-
fon! Heute machen wir eine Umfrage zum
Thema Hobbys. Im Studio sind schon
Kevin und Gabi. Sie sind 14 und wohnen
in Bonn. Kevin und Gabi, was macht ihr
gern?
Kevin: Also, wir fahren gern Snowboard.
Natürlich im Winter. Im Frühling und im Som-
mer f… wir gern Rad oder wir l… Rollschuh.

Gabi: Im Herbst sind wir aber gern zu
Hause. Wir l… oft Bücher, sehen Filme
und h… Musik. Wir h… schon 21 DVDs
und 46 CDs. 
Moderator: Danke, Gabi und Kevin. Und
ihr? Was macht ihr gern? Lest ihr auch
 Bücher? S… ihr auch Filme? 
F… ihr Rad oder l… ihr lieber Rollschuh?
Eure  Antworten bitte an:
umfrage@radiojump.de

wir lesen/sehen/fahren/laufenihr lest/seht/fahrt/lauftsie lesen/sehen/fahren/laufen

Wir…

Wir…Wir … Bücher.

Was macht ihr gern?
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Wie viele CDs hat Gabi? Gabi hat zwölf CDs.

Rita
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Uwe
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Swen
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Lara
28

Kevin
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Gabi 
12

Hobbys

Was sind ihre Hobbys?

Wohnort

Wo wohnen die Gäste?

Alter

Wie alt sind die Gäste?

Name

Wie heißen die Gäste?


