
                         

SESTAVOVÁNÍ VĚT -  BYDLENÍ 

 

Charakteristika učebního materiálu 

Určení:  procvičení časování sloves, větné skladby a celkové slovní zásoby. 

Věk:  všechny věkové skupiny  

Čas: dle stupně náročnosti od 10 min. do 30 min. 

Téma: Bydlení  

Popis pomůcky: 6 sad laminovaných kartiček s barevnými slovy (každý větný člen má jinou 
barvu, např. slovesa modrou) pro dvojici, několik prázdných kartiček na doplnění 

Další pomůcky: slovník  

Metodický popis 

Každá dvojice žáků dostane jednu  sadu kartiček, se kterou pracuje, k dispozici má  též 
slovník. 

Varianty  práce se sadou: 

1. Samostatná práce 

- sestavit jakoukoliv větu 

- sestavit krátké vyprávění 

- použít co nejvíce mluvnických osob a tvarů sloves 

- naučit se zpaměti několik sestavených vět – vyprávění 

2. Práce ve dvojici: 

-  každý z dvojice  sestaví několik vět, ten druhý se pokusí zkontrolovat správnost  a věty   
přeloží 

-- lepší žáci mohou též svému sousedovi jeho věty  doplnit o další výrazy   

- věty skládají společně 

3. Další formy práce dle nápadů učitele(žáků). 

Role učitele: prochází mezi žáky, radí, pomáhá, zvláště slabším žákům  



 

 Téma:  Wohnen. Bydlení       

                                                                                                 

Členy: ein, eine, einen, der, die, das                                                                                                                                                                                                                                                               

Zájmena:  ich, du, er, wir, sie, mein, meine, dein, deine, unser, unsere, kein, 
keine 

Podstatná jména: (die) Mutter, (der) Vater,( die) Schwester,(der) Bruder, (der) 
Onkel,( die) Tante,( die) Freundin,( der) Freund, die Tiere,( die) Schule, ( die) 
Tasche,(das) Zimmer, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, die Kűche, das 
Haus, das Arbeitszimmer, das Bad, die Toilette, der Flur, der Garten, das Dach, 
die Garage, die Garderobe, der Keller, das Buch, die Bűcher,der Ball, der 
Schrank, das Bett, der Tisch, der Stuhl, der Computer, der(das) Poster,das Bild, 
der Rucksack,die Tűr, das Fenster, das Klavier, die Wand, das Sofa.  

Slovesa: stehen, stehe, stehst, steht, stehen, hängen, hängt, liegen, liege, liegst, 
liegt, lišten, sitzen, sitzt, sitzen, gibt es, bin, bist, ist, seid, sind, haben, habe, 
hast, hat, habt, haben, möchte, möchtest, möchtet, möchten, wohnen, wohne, 
wohnst, wohnt, wohnen, machen, mache, machst, macht, machen, spiele, 
spielst,spielt, spielen. 

Předložky: in, auf, an, vor, unter, zwischen, uber, hinter, neben,  

Další pomocná slova: gern, und, am liebsten, neu, zwei, vier, sechs, groß, alt, 
aber, nicht, immer, schon, viele, alles, dort. 

 

 

Příklady: 

Wir wohnen in dem Haus. Es ist neu und groß. Wir haben sechs Zimmer. Dort 
gibt es  eine Kűche, zwei Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer  
und eine Toilette.     
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