

















Datum: 15.10. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_259
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: Zeměpisné názvy (prezentace)
Předmět: Německý jazyk
Ročník: třetí
Studijní obor: 79-41-K /41 Gymnázium
82-41-M/11 Bytový design
82-41-M/04 Průmyslový design
Časová dotace: 10 minut
Vzdělávací cíl: Žák získá slovní zásobu k zeměpisným jménům. Seznámí se se správným použitím předložek ve
spojení ze zeměpisnými jmény.
Pomůcky: psací potřeby, sešit
Inovace: Posí
Posílení
lení mezipř
mezipředmě
edmětových vztahů
vztahů, využ
využití
ití multimediá
multimediální
lní techniky, využ
využití
ití ICT.
ICT.

Zeměpisná jména
 a) světadíly
 Jsou většinou stř. rodu, jen
e Arktis, e Antarktis
 Používáme předložky: in,
nach
 např.: nach Afrika, in
Amerika, in Europa













b) země, města
Jsou většinou stř. rodu, používají se
často bez členu
Používáme předložky: nach, in
např.: in Deutschland,
nach Österreich, in Polen, nach
Italien
POZOR!
Některé státy jsou žen. rodu:
die Schweiz, die Türkei, die
Slowakei
Používáme u nich předložku in.
např.: Ich fahre in die Schweiz.
Ich wohne in der Türkei.

POZOR!









Názvy některých zemí se používají
v množném čísle: die Niederlande
die USA
U nich se používá také předložka in
ALE!
Ich fahre in die Niederlande.
Ich wohne in den Niederlanden. ( 3.pád, mn.č.)

c) názvy hor, pohoří

 Používají se se členem.
 Názvy pohoří se pojí s předložkou auf, in
hory: die Alpen (mn.č.), der Böhmerwald, das
Riesengebirge
nejvyšší vrcholy: die Schneekoppe, die Zugspitze,
der Grossglockner
Např.: in den Alpen, auf der Zugspitze,
im Riesengebirge

d) názvy řek a jezer









Jsou všech rodů
Názvy vodstev se používají s předložkou: an
Moře: die Adria, das Mittelmeer, die Ostsee
Jezera: der Bodensee, der Gardasee
Řeky: die Moldau, die Elbe, die Donau, die Oder,
der Rhein, der Main
POZOR! der See- jezero / die See-moře
Např.: Wie fahren an die Ostsee.
Wir fahren an den Bodensee.

Prameny a literatura:
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