Datum: 1. 11. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_255
Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Mgr. Bohdana Bencová
Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů
podle učebnice Direkt neu
Název práce: Všeobecný podmět man (prac. list)
Předmět: Německý jazyk
Ročník: první
Studijní obor: 79-41-K /41 Gymnázium
82-41-M/11 Bytový architekt
82-41- M/04 Průmyslový design

Časová dotace: 10 minut
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen správně použít všeobecný podmět man. Jednotlivé listy lze využít v několika
hodinách opakovaně.
Pomůcky: psací potřeby, tento pracovní list
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT

Všeobecný podmět man
Není-li možno uvést, kdo je nositelem děje, používá se jako podmět
zájmeno MAN. Do češtiny se překládá nejčastěji zvratnou konstrukcí
(zvratné zájmeno se).
Např: Hier darf man nicht parken.
Tady se nesmí parkovat.
1. Napište to jinak, použijte podmět man:
-

Hier rauchen wir nicht.
Wo bekomme ich Pommes?
Das dürfen wir nicht trinken.
Können wir es bestellen?
Das können wir probieren.

2. Odpovězte kladně na otázky:
-

Spielt man einen Krimi im Kino?
Kocht man hier auch vegetarisch?
Treibt man dort auch Sport?
Muss man das gleich bezahlen?
Spricht man dort auch französisch?
Arbeitet man auch am Samstag?
Muss man die Tabletten jeden Tag nehmen?

3. Přeložte:
-

Wo trinkt man viel Alkohol?
Wie sagt man es auf Deutsch?
Mann kann hier auch Musik hören
Man lernt das ganze Leben.
Wo verkauft man das?

4. Přeložte:
-

Co se zde dá koupit?
U nás se vstává brzo.
Člověk má často štěstí.
Vaří tam dobře?
Jak se přijde k nádraží?
Jak se to řekne německy?
Tady se nejezdí.
Zde se nesmí mluvit.

Řešení:
1.
- Hier raucht man nicht.
- Wo bekommt man Pommes?
- Das darf man nicht trinken.
- Kann es bestellen?
- Das kann man probieren.
2.
- Ja, man spielt einen Krimi im Kino.
- Ja, man kocht hier auch vegetarisch.
- Ja, man treibt dort auch Sport.
- Ja, das muss man gleich bezahlen.
- Ja, dort spricht man auch französisch.
- Ja, man arbeitet auch am Samstag.
- Ja, man muss die Tabletten jeden Tag nehmen.
3.
- Kde se pije hodně alkoholu?
- Jak se to řekne německy?
- Člověk zde může i poslouchat hudbu.
- Člověk se učí celý život.
- Kde se to prodává?
4.
- Was kann man hier kaufen?
- Bei uns steht man bald auf.
- Man hat oft Glück.
- Kocht man dort gut?
- Wie kommt man zum Bahnhof?
- Wie sagt man es auf Deutsch?
- Hier fährt man nicht.
- Hier darf man nicht sprechen.

Metodický pokyn:
První dvě cvičení doporučuji jako procvičení. Učitel věty nadiktuje a žáci
je píší samostatně do sešitů.
Poté je žáci píší na tabuli a učitel je kontroluje.
3. a 4. cvičení doporučuji jako krátké písemné opakování.
Hodnocení: maximální počet bodů: 21 bodů
Za třetí cvičení: 5 bodů
Za čtvrté cvičení: 16 bodů (za jednu větu dva body)
21-19 bodů …….1
18-15 bodů …….2
14-11 bodů ……..3
10-08 bodů ……4
07-00 bodů ……5
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