Metodický list z nemeckého jazyka, komunikačná úroveň A1
Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy
Ako vyzerá môj deň – jeden pracovný deň v týždni žiaka/žiačky
Príspevok na internetové fórum
Opis úlohy/zadanie
Úloha je tematicky zameraná na aktivity počas dňa, denný režim žiaka, žiačky a na nácvik
samostatného písomného prejavu. Predpokladom je, že žiaci sa už zaoberali s témou „Denný režim“.
Úlohou žiaka je napísať krátky príspevok na internetové fórum, kde opisujú, čo robia počas jedného
dňa v týždni. V rámci prípravy na danú aktivitu v skupinách žiaci pripravia rôzne body o čom budú
písať napr. kedy vstávam, čo raňajkujem... na záver sa nápady napíšu na tabuľu.
Žiaci samostatne píšu svoj príspevok.
Následne sa príspevky medzi žiakmi vymenia a napíšu sa k nim krátke komentáre.
Na záver si žiaci prečítajú komentáre k svojmu príspevku. V prípade otázok môžu napísať odpoveď.
Podmienky realizácie úlohy
Cieľom je reálna písomná komunikácia. Ideálne by bolo, ak by žiaci mohli mať skutočné internetové
fórum a tam si napísať svoje príspevky a komentáre k ostatným príspevkom.
Žiaci pracujú samostatne. V prípade potreby môžu použiť aj slovník.
Čo sa úlohou preverí/aké kompetencie preverujeme, overujeme
Schopnosť žiakov písomnou formou opísať, čo robí počas jedného dňa v týždni.
Všeobecné kompetencie - opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, aktívne a často využívať
doteraz osvojený cudzí jazyk, uvedomovať si a používať stratégie pri písaní textu v cudzom jazyku.
Komunikačné jazykové kompetencie
- Jazykové kompetencie: žiak dokáže používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických
štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru.
- Pragmatické kompetencie: žiak dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších
lineárnych spojovacích výrazov.
Vzdelávacie štandardy, ktorých predmetov sa plnia/prierezové témy
Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, komunikačná úroveň A1.
Výkonový štandard
Písomný prejav – žiak dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe, o tom čo robí počas
dňa.
Obsahový štandard
- Kompetencia č. 2 - Podať informácie.

Doplniť ukážky žiackych prác, ak sú k dispozícii
Žiacke práce sú zverejnené bez jazykovej korektúry.

