
Německý jazyk - 5. třída - level 1 (BcA. Eva Synková)

Měsíc Probraná látka
Sebe-

hodnocení 

Hodnocení 

učitele

Umím pozdravit.

Osvojila jsem si základy německého pravopisu.

Vím, jaký je pořádek slov v oznamovací německé větě.

Umím vytvořit otázku zjišťovací.

Umím používat vybranou slovní zásobu z 1. lekce učebnice.

Umím vyčasovat sloveso SEIN.

Bezpečně ovládám číslovky 1 - 19.

Umím používat tázací zájmena WIE? a WER? A příslovce WO?

Umím časovat pravidelná slovesa a používat je ve větách.

Umím správně používat způsobové sloveso "mögen".

Umím používat určitý a neurčitý člen.

Disponuji dostatečnou slovní zásobou k tématu "ŠKOLA A TŘÍDA".

Zvládám číselný diktát do tisíce.

Umím používat přivlastňovací zájmena MEIN, DEIN.

Vím, jak vytvořit 4.pád podstatných jmen.

Umím vyčasovat sloveso HABEN a používat ho ve větách.

Vím, kdy použít zápor podstatných jmen "KEIN".

Umím aktivně používat slovní zásobu 3. lekce - zvířata.

Vím, že německá věta má jen jeden zápor a vím si s tím rady.

Rozšířil/la jsem si slovní zásobu k probraným tématům.

Umím číslice do milionu.

Umím vyjádřit, kolik je hodin.

Umím popsat průběh dne, svůj školní rozvrh, vyprávět o škole.

Umím používat předložky UM, VON-BIS, AM.

Aktivně používám vybranou slovní zásobu 4. lekce.

Umím vyjmenovat dny v týdnu.

Orientuji se v časových údajích v německém jazyce.

Umím předložky 4.pádu.

Vím, jak používat slovesa s odlučitelnou předponou.

Umím správně časovat a používat způsobová slovesa.

Umím vyprávět na téma koníčky.
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Seznámil/la jsem se s existencí nepravidelných sloves.

Umím používat přivlastňovací zájmena ve větách.

Umím vyprávět o své rodině.

Vím, jak nahradit druhý pád ve větě předložkou "VON".

Umím používat probraná nepravidelná slovesa ve větách.

Umím používat sloveso FINDEN ve významu "shledávat".

Upevnil jsem si používání způsobových sloves ve větách.

Umím vyjádřit cenu a rozumím diskusi o cenách.

Upevnil jsem si tvary nepravidelných sloves.

Zopakoval a ucelil jsem si probranou látku za celý rok.
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