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VY_32_INOVACE_N8_901 Opakovací test pravopisu a výslovnosti 
Zopakování výslovnosti a pravopisu (dvojhlásky, st-, sp-, sch-…).    Žáci si formou 
vytváření správných dvojic (spojování) zopakují pravidla výslovnosti a pravopisu 

VY_32_INOVACE_N8_902 Opakování mluvnice 7. a 8. ročníku 
Kontrola znalosti základního učiva (slovesa, vazby, podstatná jména)  
– výběr z možností, následná kontrola podle vzoru 

VY_32_INOVACE_N8_903 Opakování mluvnice 7. a 8. ročníku 
Kontrola znalosti základního učiva (slovesa, vazby, podstatná jména)  
– výběr z možností, následná kontrola podle vzoru 

VY_32_INOVACE_N8_904 
Slovesa haben, sein, slovesa pravidelná a 
nepravidelná 

Procvičení časování sloves  haben, sein- upozornění na zvláštnosti časování, 
doplňování správných tvarů do vět 

VY_32_INOVACE_N8_905 Diktát 
Nácvik diktátu- upozornění  na obtížnosti pravopisu (velká písmena, složená 
slova, dvojhlásky….) 

VY_32_INOVACE_N8_906 Vyjadřování záporu  
Prezentace (výklad učitele) – pravidla použití záporu kein a nicht – procvičení  
 s pomocí učitele – převádění vět do záporu 

VY_32_INOVACE_N8_907 Předložky  
Prezentace (výklad učitele) – vysvětlení pravidla otázky (použití příslušného pádu 
po otázce wo?, wohin?, procvičení s pomocí učitele – doplňování tvaru členu 
(pád) do výrazů 

VY_32_INOVACE_N8_908 Nepravidelná slovesa – sloveso laufen        
Doplňování časovaných tvarů sloves do věty, následné odkrytí správné verze- 
kontrola – upozornění na zvláštnosti časování nepravidelných sloves 

VY_32_INOVACE_N8_909 Opakování sloves a vazeb                  
Doplňování významů ke slovesným infinitivům, u vazeb přiřazování českých 
výrazů k německým, následná kontrola podle vzoru 
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VY_32_INOVACE_N8_910 
Opakování pravidelných, nepravidelných a 
způsobových sloves 

Přiřazování sloves podle druhu- způsobová, nepravidelná, pravidelná 

VY_32_INOVACE_N8_911 Skloňování podstatných jmen I. Doplňování správného pádu do věty -následná  kontrola podle vzoru 

VY_32_INOVACE_N8_912 Skloňování podstatných jmen II Doplňování správného pádu do věty -následná  kontrola podle vzoru 

VY_32_INOVACE_N8_913 Základy konverzace (orientace ve městě) 
Prezentace, osvojení slovní zásoby, sestavení mikrodialogu 
 

VY_32_INOVACE_N8_914 Barvy. Číslovky. Přídavná jména. Opakování formou přiřazování, následná kontrola podle vzoru 

VY_32_INOVACE_N8_915 Opakování slovní zásoby 7. a 8. ročníku Doplňováním výrazů do křížovky si žáci zopakují slovní zásobu 

VY_32_INOVACE_N8_916 Opakování slovní zásoby 7. a 8. ročníku Doplňování výrazů do vět podle smyslu -  výběr z možností  

VY_32_INOVACE_N8_917 Antonyma- slova opačného významu 
Opakování slovní zásoby – doplňování výrazů – vytvoření správných dvojic, 
následná kontrola 

VY_32_INOVACE_N8_918 Tiere - Názvy zvířat   Opakování slovní zásoby - osmisměrka 

VY_32_INOVACE_N8_919 Slova složená Doplňování společného slovního základu u složenin 

VY_32_INOVACE_N8_920 Způsobová slovesa 
Doplňování časovaných způsobových sloves do vět – výběr z možností, kontrola 
odkrytím správné verze 
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