Projekt NJ 8. ročník– M. Posedělová

DREI MAL...
Die deutsche Realien
Během června proběhla v osmých třídách soutěž „DREI MAL“ o reáliích německy
mluvících zemí.
Děti, které mají němčinu teprve třetím rokem v předmětu Německý jazyk
volitelný, zde prokazovaly ve skupinách své znalosti o Německu, Rakousku a
Švýcarsku. Několik hodin před soutěží děti shlédly prezentace o jednotlivých
zemích, vyhledávaly na internetu potřebné informace. Při soutěži se všichni
snažili o co nejlepší umístění, na interaktivní tabuli vybírali otázky s různým
bodovým hodnocením k zodpovězení, poznávali obrázky. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo vyhraje,
děti bavila možnost vymýšlet správnou strategii, ve skupině se radily o odpovědích a sbíraly body.
Výherci za každou třídu pak znovu soupeřili ve finále, které zahrnovalo řadu nových zajímavostí a
obrázků.
Pravidla:
Rozdělení - do skupin po 4
Soutěží vždy celá třída, výherci jdou do finále
Jen ve finále – 1x možnost rady z publika (výherci si z každé třídy vyberou 5 dětí jako své publikum)
1x rada telefonicky (v případě této rady je čas počítán až od spojení s telefonickým
rádcem)
Základní kolo i finále:
1.
2.
3.
4.

skupiny si vylosují pořadí pro výběry otázek
mluvčí skupiny volí okruh otázek, pak 1 ze 7
dokud odpovídají správně, mohou další, mohou si vybrat i další okruh
za každou správnou odpověď dostanou žeton, pokud špatně – stejný žeton odevzdají ( pokud je
špatně hned 1. odpověď, zapíše se jim dluh)
5. po 1. špatné odpovědi volí další skupina
6. hodnocení odpovědi • německy dobře nebo i drobné chyby – plný počet bodů
• německy s vážnými chybami nebo česky - polovina (trestné body)
• špatná nebo žádná odpověď – odevzdá žeton hodnoty otázky (nebo se zapíše dluh)
Děti ve skupinách si sčítají body, radí se spolu ve skupině, na každou otázku mají 20 vteřin, ve finále 15.
Učitel si zapíše skupiny, okruhy otázek s bodovým ohodnocením, do těchto listů si zapisuje body a
rozdává body, které děti dostávají nebo ztrácí, současně ovládá smart board. Na konci se sečtou body a
odečtou tresty a dluhy. Lze využít jednoho žáka jako pomocníka.
Soutěž trvá 1 vyučovací hodinu i když nejsou vyčerpané všechny otázky.
Pokud si zvolí soutěžící obrázky, vidí všechny najednou, vybírají si, na který chtějí odpovědět. Otázky si
po zvolení okruhu volit nemohou, odkrývají se postupně.

