Metodická příručka Dva jazyky – jedna myšlenka

Modøínkovo dobrodruství
Na jihu Čech, tam, kde pramení řeka Vltava a vysoko k oblakům se zdvihají smrkové hvozdy, se
přesně v srdci krajiny, kterou nazýváme Šumava, nachází zvláštní místo… Ne všichni ho mohou nalézt
a ne všichni ho uvidí, a to i kdyby stáli třeba uprostřed. Ale ten, kdo má duši snílka a věří na zázraky, se
nemusí bát, že ho mine.

Modøínový palouèek
Vidíte ty tři statné vysoké modříny na kraji lesního paloučku? A vidíte ten ohromný kámen, co leží
u posledního z nich? Tak přesně u něj stojí malinká chaloupka z modřínové kůry a u ní na lavičce sedí
skřítek Modřínek. Zrovna před chvílí se probudil. Z postýlky ho vytáhly hřejivé sluneční paprsky. Teď
se rozhlíží kolem sebe, popíjí nektar ze zvonečkového hrníčku a nemůže se vynadívat na tu nádheru.
„Není nic krásnějšího na světě, než jaro. Ptáčkové cvrlikají a čimčarují, travička se zelená, kytičky
kvetou… “, pochvaloval si skřítek nový den.
„Ahoj, Kopýtko, jak se máš?“, zavolal Modřínek na roztomilého kolouška, který se právě objevil
dole u potůčku.
,,Neztrať se zase mamince!“, napomenul ho.
„Ten Kopýtko, mlsoun jeden, jakmile někde zahlédne šťavnaté sousto, vůbec se nestará o to, jestli
je máma nablízku a hurá za pamlsky!“
Skřítek se tiše zvedl, poodešel kousek od chaloupky a utrhl čerstvou větvičku maliníku.
„Kopýtko, pojď sem, mám pro tebe něco obzvlášť lahodného!“
Srneček chvíli váhal a už už se chystal, že si pro maliník přihopká, když tu se zvedl nad paloučkem
oblak pampeliškového chmýří a tichým ránem se rozeznělo hlasité kvičení a mlaskání. Přímo přes palouček si to štrádovala veliká bachyně a za ní v řadě pelášilo osm pruhovaných selátek. Kopýtko zastřihal ušima a v mžiku byl pryč.
„Ty hrdino!“, zasmál se Modřínek.
„Bojíš se prasátek v pyžamu?“
Když se ale skřítek zadíval na rypák jejich matky a v slunci se zaleskly její velké páráky a klektáky, jak
ostrým zubům říkají myslivci, a když si ještě všiml jejího naježeného hřbetu, raději se sám přikrčil a v tichosti počkal, dokud tahle rodinka nezmizela zpátky v lese. Pak se zase narovnal a se zájmem sledoval
poletující chmýří z pampelišek.
„Jaro umí na své paletě rozmíchat ty nejšťavnatější barvy, jaké znám. Škoda jen, že je tak rychle
mění. Nestačím si jich vůbec užít. Ještě před měsícem byl palouček hráškově zelený, pak slunečně zlatý a teď během několika dnů vypadá jako ze šlehačky. Jestlipak se taková kouzla dějí i na jiných
paloučcích?“, zamyslel se…
A najednou dostal nápad! Ověří si to. Rychle zaběhl do chaloupky, aby si sbalil torničku. Pak zavřel
okýnka a dvířka na modřínovou petlici a venku si utrhl jeden pampeliškový padáček. Potom vyšplhal
na nejvyšší modřín, stoupl si na větev, chytil se padáčku a skočil. Protože byl lehoučký a zrovna vál
příznivý vítr, letěl skřítek Modřínek tak vysoko, že se ani špiček stromů nedotýkal.
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1. Setkání
Modřínek letěl na pampeliškovém padáčku a pozoroval krajinu pod sebou. Zpočátku i z výšky poznával místa, kam chodíval s kamarády. Domky sousedů, pastviny, kde se pásly strakaté krávy, mýtinky,
kde trhal borůvky, i krmelce, kam dával zvířátkům v zimě usušené jeřabiny.
Než se ale nadál, uviděl pod sebou zcela neznámý obraz. Nejprve husté smrkové lesy, mezi nimiž
sem tam probleskovaly tenké struny horských potůčků, občas se zazelenal mokřad nebo zazrcadlilo
temné oko rašeliništních jezírek.
Najednou ale lesy začaly ustupovat loukám a úhledně obdělaným polím a na kopečcích se k nebi
vzpínaly jako jehly štíhlé a vysoké věže kostelíčků.
Skřítek si užíval té nové podívané i příjemného letu. Sluníčko dosud příjemně svítilo a hřálo, když tu
se obloha zatáhla a z černých mračen se spustil liják.
A to se nemělo stát! Chmýříčka Modřínkova padáčku se slepila a neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Než se skřítek stačil vzpamatovat, padal střemhlav k zemi.
„To bude bolet, to bude bolet…!“, pištěl vystrašeně a raději zavřel oči, aby tu hrůzu neviděl.
Ale když na zem skutečně dopadl, neozvala se vůbec žádná rána, vůbec nic ho nezabolelo a vůbec
nic se mu nestalo. Ucítil jen pevnou půdu pod nohama a kapky deště, které mu stékaly po tváři.
Pomalu otevřel oči a … sotva se mohl nadechnout samým překvapením! Proti němu stála víla
s krásně spleteným copem a v ruce držela pravou vílí hůlku. Něco mu vlídným hlasem vysvětlovala.
Modřínek však nerozuměl ani slovu. Pro jistotu si ještě osahal celou hlavu, jestli se opravdu nezranil,
ale pak si sám pro sebe pokýval hlavou a nahlas se utvrdil: „Už je to tak, jsem v cizině.“
A protože ani víla skřítkovi nerozuměla, chvíli jen tak proti sobě mlčky stáli a pozorovali jeden druhého. Pak se ale Modřínek poklonil, podal víle ruku a pozdravil. A víla udělala totéž.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Zpěv umělých písní – Píseň pozdravů

OBLAST

Jak jsme se potkali

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Hudební výchova

ROČNÍK / TŘÍDA

3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci znají pozdravy užívané během dne.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci rozvíjí rytmicko-melodické cítění.

ČASOVÁ DOTACE

5 x 25 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Polštáře, knihy pohádek, obrázek skřítka Modřínka,
kartáček na zuby, taška

PŘÍLOHY

Píseň pozdravů – Begrüßungslied (text, noty)

AUTOR

Michaela Vacíková

Pracovní postup aktivity:
u

Píseň pozdravů (25 minut)

Doporučení - nácvik jednotlivých slok je lepší rozdělit do více hodin podle uvážení učitele a podle
schopností dětí spojit nový dvojjazyčný text se zpěvem a pohybem.
Učitel seznámí žáky s názvem a obsahem písně a upozorní děti, že se jedná o dvojjazyčnou píseň, ve
které budou všemu rychle rozumět. Žáci se naučí nejprve melodii, zpívají na různé slabiky – la, mo,
ko…. Žáci se naučí většinu textu hrou na ozvěnu, pozdravy však procvičí nejprve se skřítkem Modřínkem. Modřínek děti pozdraví, děti pozdrav zopakují.
Učitel vysvětlí dětem symboliku předmětů (kartáček - ráno, taška - den, kniha - večer, polštářek noc). Společně se učí pozdravit skřítka na obrázku ve spojení s jednotlivými předměty. Následuje nácvik spojení textu s melodií.
u

Praktická část (10 minut) - Taneček

Žáci leží na polštářcích a v průběhu předehry se protahují, zívají, vstávají ze země a zůstávají stát
v řadě, za sebou mají na zemi položené knihy, které budou potřebovat ve 3. sloce písně.
Příloha
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Text:
1. sloka

Guten Morgen, dobré ráno, - ruce v bok, pochod na místě
die Sonne kommt schon wieder. - děti mávají směrem k obloze
Guten Morgen, dobré ráno, - ruce v bok, otočka
slunce už je tu. - stoj na místě, tleskání do rytmu

Ref.:

Hallo, ahoj, Tschüs und čau, - dřep, výskok, dřep, výskok
kočička nás zdraví mňau, - stoj, žáci naznačují dlaněmi kočičí fousky
hallo, ahoj, Tschüs und čau, - stoj, tlesknutí nad hlavu, tlesknutí za zády
Hündchen grüßt uns WAU. - běh na místě, výskok

2. sloka

Guten Tag, dobrý den,- pochod na místě
in der Welt ist´s schön - otočka, ruce mírně od těla
guten Tag, dobrý den, - pochod na místě
na světě je fajn. - tleskání do rytmu

Ref.:
3. sloka

Žáci sedí v tureckém sedu v řadě, drží na kolenou rozevřenou knihu, na závěr knihu sklapnou a odloží.

Ref.:
4. sloka
Ref.:

Gute Nacht, dobrou noc, - stoj, žáci si vezmou polštáře do náruče, kolébají je a v průběhu
4. sloky se ukládají ke spánku, sedají si na zem a hlavy pokládají na polštář.
Zpívá pouze jeden žák, ostatní spí. Na závěr zazvoní zvonečkem, všichni vstanou a ukloní se.

Poznámka
Po úspěšném nácviku mohou žáci s písní a tanečkem vystoupit na školním představení
nebo akademii.

Begrüßungslied - Píseň pozdravů
Guten Abend! Dobrý večer!
Die Zeit ist für ein Märchen.
Guten Abend! Dobrý večer!
Pohádek je čas!
Ref.: Hallo! Ahoj! Tschüs…..

Guten Morgen! Dobré ráno!
Die Sonne kommt schon wieder.
Guten Morgen! Dobré ráno!
Slunce už je tu.
Hallo! Ahoj! Tschüs und čau!
Kočička nás zdraví MŇAU.
Hallo! Ahoj! Tschüs und čau!
Hündchen grüßt uns WAU.

Gute Nacht! Dobrou noc!
Wir gehen alle schlafen.
Gute Nacht! Dobrou noc!
Všichni jdeme spát.

Guten Tag! Dobrý den!
In der Welt ist‘s schön.
Guten Tag! Dobrý den!
Na světě je fajn.
Ref.: Hallo! Ahoj! Tschüs …..

Ref.: Hallo! Ahoj! Tschüs……
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2. Kdo ke mnì patøí
Po nečekaném seznámení, kdy víla Elfi poznala, že Modřínek je dobře vychovaný a milý skřítek, jí
také došlo, že bez znalosti jejího jazyka bude v cizí zemi jako ztracený, se rozhodla, že se stane skřítkovou průvodkyní. Pokynula skřítkovi, aby ji následoval. A protože vždy, když se přihodí něco nečekaného, vedou naše první kroky domů, tak se i víla Elfi nejprve se skřítkem ubírala lesními pěšinami ke
svému domovu.
Vílin domeček stál nedaleko. Kupodivu nebyl vůbec malý a už z dálky vypadal překrásně. Místo
střechy měl ohromný kalich růžovofialového náprstníku, na čelní straně balkón spletený ze smrkových jehlic a kolem oken ručně malované květy. Nikde nebyl žádný plot, ale podle upravených záhonků skřítek jasně poznal, kde začíná zahrada.
Najednou se víla zastavila, mávla svou kouzelnou hůlkou, až vzduchem zajiskřilo, a v tom okamžiku
se v domečku otevřela všechna okýnka. Víla zatočila hůlkou podruhé a z každého okýnka vykoukla
usměvavá tvář.
,,Hallo, Elfi!“ ozvalo se sborem.
Celkem šest osob, celá vílina rodina.
Jestlipak uhádnete, kdo všechno z okýnek víle a skřítkovi mával?
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Gratulace

OBLAST

Kdo ke mně patří

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Výtvarná výchova

ROČNÍK / TŘÍDA

3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci se naučí pojmenovat německy narozeniny, jmeniny, den otců a matek.
Žáci se naučí popřát k narozeninám, jmeninám, ke dni matek a otců.
Žáci umí napsat gratulaci k narozeninám a spol.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci vyrobí přání.
Žáci nadepíší obálku se správnými údaji adresáta.

ČASOVÁ DOTACE

45 min.

POMŮCKY A
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

obálka, adresa osoby, které budou tvořit přání, pastelky, nůžky, vytištěné
přílohy, knoflíky, nástěnný kalendář, provázek, stužky, lepidlo, bílé papíry A5,
míč

POUŽITÉ ODKAZY

https://archzine.net/diy-ideen/karten-selber-basteln-66-ideen/ (8.4.2019)

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – názvy dní
Příloha č. 2 – návrhy na přání

AUTOR

Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:
u

Úvodní část (5 min)

Učitel si přinese z domova (popř. použije třídní) nástěnný kalendář, ve kterém jsou zaznamenány
narozeniny a jmeniny různých lidí. Také zde zakroužkuje den matek a den otců. Vyzve žáky, aby se
přemístili ke kalendáři a zeptá se jich: Was ist alles in dem Kalender? Cílem je, aby žáci pojmenovali narozeniny, jmeniny, den otců a den matek. Učitel jejich názvy napíše na tabuli. Poté se zeptá: Und was
machen wir, wenn jemand Geburtstag hat? Žáci odpovídají česky. Učitel poté napíše na tabuli téma hodiny: Wir gratulieren zum…
u

Pracovní postup (35 min)

Žáci si nejprve doplní pracovní list a data k jednotlivým dním.
Učitel žákům poté představí jednoduchou gratulaci, kterou mohou univerzálně použít pro kterýkoli z výše jmenovaných dní. Zapíše ji na tabuli: Ich wünsche dir alles Gute zum… Žáci si ji zapíší do
svých pracovních listů. Učitel nato žákům přilepí na záda kartičky z přílohy č. 1 – každému jednu, každému jinou. Úkolem žáků je zjistit, jakou kartičku mají na zádech (tedy jaký název dne). Aktivita probíhá tak, že se žáci pohybují po celé třídě. Přistoupí vždy k jednomu spolužákovi a nejprve se vzájemně
podívají na záda. Neprozradí si však, jaký den zde mají uvedený, pouze si podají ruku a pogratulují.
(např. Muttertag – Alles Gute zum Muttertag.) Takto žáci obejdou minimálně pět spolužáků, poté učiteli nahlásí, jaký den mají na zádech. Pokud je to správně, učitel jim zapíše bod (na tabuli) a přilepí jim
další název dne. Aktivita probíhá cca 10 min. Učitel poté vyhodnotí žáky s nejvíce body.
V další fázi učitel žáky rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží jeden list papíru A5. Poté učitel na
jedné lavici rozmístí návrhy z přílohy č. 2. Úkolem dvojic je rozhodnout se pro jedno přání a přesně takové i vyrobit. Jetzt macht ihr selbst eine Wunschkarte. Ich zeige euch einige Ideen. Zvolí si den a osobu,
které přání chtějí napsat (a k čemu). Učitel jim samozřejmě v této fázi pomáhá, radí atd. Nejprve vytvoří přední stranu, poté i text (který procvičovali v předchozí aktivitě). Nakonec napíší i samotnou
adresu na obálku. Jednotlivé obálky s přáními si žáci vystaví ve třídě. (Např. na provázku, přání na něj
přidělají kolíčky.)
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u

Závěr (5 min)

Na závěr si žáci zopakují názvy dní a jednotlivé gratulace. Učitel vezme míč, hodí ho jednomu žákovi a řekne nějaký název dne – např.: Muttertag. Žák mu odpoví gratulací: Ich wünsche dir alles Gute zum
Muttertag. Poté hodí míč spolužákovi a řekne další název dne. Ten opět řekne přání atd. až do zvonění.
Pracovní list pro žáky
Wann ist dieses Jahr / Wann hast du dieses Jahr:
Muttertag: _________________________________
Vatertag: _________________________________
Namenstag: _________________________________
Geburtstag: _________________________________
Wie kannst du gratulieren?
________________________________________________________________________________________
Příloha č. 1 – názvy dní

Příloha č. 2 – návrhy přání
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3. Co rád dìlám
Když všichni, kteří s vílou v domečku bydleli, uviděli Elfina nového kamaráda, seběhli se hned
k Modřínkovi. Každý skřítkovi srdečně potřásal ručkou a hezky se představil.
Naučit se jména a názvy všech členů rodiny bylo pro Modřínka hračkou. Některá slova si byla totiž
s českým jazykem dost podobná.
Největší radost ze zajímavého hosta měl vílin malý bratříček. A protože byl velmi zvědavý, začal
ukazovat na Modřínkovu torničku, co asi v ní ten cizí skřítek má. Modřínek to hned pochopil. Položil
torničku na zem, otevřel ji a na světě byla skřítkova flétnička. Skřítek se nenechal dlouho pobízet a zahrál na ni svou nejmilejší písničku „Kdyby byl Bavorov“. Protože je to písnička veselá, všichni si hned se
skřítkem skočili do tance.
Jakmile ale Modřínek dohrál, Elfi i její rodina se rychle rozutekli.
„Co se stalo? Snad jsem je svou hrou nevyděsil?“ polekal se skřítek. To už se ale zase všichni vraceli
a každý něco nesl.
Elfi držela v ruce štětec, paletu a barevné obrázky, její maminka několik knih, tatínek fotbalový
míč, babička klubíčko a pletací jehlice, dědeček rybářský prut, sestra kolečkové brusle a malý bráška
přijel na kole.
Tak se Modřínek dozvěděl, co kdo dělá rád.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Sport

OBLAST

Co rád dělám

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Tělocvik

ROČNÍK / TŘÍDA

3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci umí německy vyjmenovat základní sportovní aktivity.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci umí rozlišit sportovní od ostatních aktivit a dokáží je pantomimicky
předvést.

ČASOVÁ DOTACE

45 minut

POMŮCKY
A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POUŽITÉ ODKAZY

https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs2.pdf, 10.10.2018
https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs3.pdf, 10.10.2018
https://www.mes-english.com/flashcards/files/can.pdf, 10.10.2018
https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs1.pdf, 10.10.2018
https://www.mes-english.com/flashcards/files/sportsplay.pdf, 10.10.2018
https://www.mes-english.com/flashcards/files/sportsgo.pdf, 10.10.2018

PŘÍLOHY

č. 1 – obrázky aktivit
č. 2 – kartičky se slovesy

AUTOR

Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:
u

Úvodní část (5 min)

Tato aktivita probíhá v tělocvičně či na venkovním hřišti. Před hodinou učitel rozstříhá lístečky
z příloh a na zadní stranu obrázků z přílohy č. 1 napíše německý ekvivalent dané aktivity. Také si vystřihne přílohu č. 2 a rozstřihne každou kartičku na dvě části (vznikne tedy např. schwim – men, Volleyball – spielen atd.) Je důležité, aby učitel vytiskl a rozstříhal tolik kopií přílohy č. 1 a 2, kolik bude
skupinek. Učitel nejprve rozdělí třídu na skupinky po 3 a rozmístí rozstříhané obrázky všude po tělocvičně / po venkovním hřišti.
u

Pracovní postup (25 min)

Učitel žákům vysvětlí, že ve skupinkách budou hledat 13 sportovních aktivit. Wir suchen 13 Sportaktivitäten. Pokud je to potřeba, napočítají společně do třinácti, aby nevznikly nejasnosti. Žáci hledají
pouze sportovní aktivity! Nur Sportaktivitäten. Uvedou si společně příklad sportovní aktivity: Was ist
zum Beispiel eine Sportaktivität? Protože je v prostoru rozmístěno více stejných obrázků, musí též
zdůraznit, že každá aktivita se smí objevit pouze jednou. Jede Aktivität braucht ihr nur einmal. Učitel
zapne odpočítávání stopek. Žáci mají 5 minut na to, aby vyhledali všechny sportovní aktivity. Ihr habt
5 Minuten Zeit. (5 ukáže učitel na prstech) Kontrola probíhá v plénu. Učitel ukáže kartičku a společně
si s dětmi přečtou sloveso z druhé strany obrázku. Důležité je, aby slovíčko několikrát opakovali. Při
opakování slova mohou žáci danou aktivitu předvádět pantomimicky. Poté učitel vytahuje kartičky na
přeskáčku, zeptá se Was ist das? a žáci řeknou správný výraz. Nakonec kartičky učitel vybere a odloží
je na stranu.
V druhé fázi procvičování slovíček učitel stejným způsobem jako obrázky rozmístí i na dvě půlky
rozstříhané kartičky z přílohy č. 2. Žáci mají za úkol najít 13 sloves – obě dvě jeho části. Časový limit je
opět 5 minut. Jetzt sucht ihr wieder 13 Sportaktivitäten, ihr braucht immer ein Wort. Und ihr habt wieder 5 Minuten Zeit. Kontrola probíhá v plénu, sloveso děti přečtou a pak jej pantomimicky předvedou.
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u

Závěr (15 min)

Nakonec si zahrají žáci hru na způsob Aktivity. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Jeden člen skupiny A si stoupne před třídu a učitel mu ukáže jeden obrázek z přílohy č. 1. Aktivitu z něj musí žák předvést. Zeptá se: Was ist das? Ostatní německy odpovídají. Pokud aktivitu uhodne jako první jeho skupina, musí udělat skupina B 5 dřepů. Pokud slovo uhodne první skupina B, dřepy pak dělá skupina A
(i předvádějící žák). Poté jde na řadu člen skupiny B a činnost se opakuje.
Příloha č. 1

Příloha č. 2
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4. Co kdo dìlá
Sluníčko na nebi bylo právě nejvýš, rafičky na hodinách se úplně překryly a vůně, která se linula z Elfina domečku všem připomněla čas oběda. Skřítek s radostí přijal pozvání ke stolu. Není divu, po tom
dlouhém letu a náročném přistání mu pěkně vyhládlo.
Elfi prostřela a maminka začala nosit na stůl.
K obědu byla polévka, salát se sladkokyselou zálivkou a maso se zvláštními nudlemi, kterým se říká
špecle. Ty skřítek neznal, ale hned mu zachutnaly.
Po obědě nadešel čas odpočinku. Byla neděle a nikdo nemusel nikam spěchat. Zítra čekají na
všechny povinnosti. Rodiče půjdou do práce, děti do školy a babička s dědečkem pojedou nakoupit
potraviny a potřeby na další týden.
Modřínek si pročítal seznam, co všechno se chystá babička s dědečkem koupit, a zlehýnka se
usmál. Uhodnete proč?
Einkauf: 4 Paprika; 7 Bananen; 1 kg Zitronen; 7 Joghurt; 1 Packung Nudeln; 1 Buchtel; 2 Packungen
Spaghetti; 1 Marmelade; 1 Shampoo; 1 Creme; 1 Packung Toilettenpapier
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Hodiny

OBLAST

Co kdo dělá

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Prvouka a pracovní činnosti

ROČNÍK / TŘÍDA

3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE
OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci si zopakují číslovky.
Žáci umí vyjádřit německy čas.

Žáci si procvičí určování času.
Žáci umí spojit různé aktivity dne s časovým údajem.

ČASOVÁ DOTACE

45 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Nůžky, cvoček na secvaknutí ručiček hodin, pastelky, několik
vytisknutých ciferníků hodin (viz příloha níže) se zaznamenanými
časovými údaji (viz popis v pracovním postupu)

POUŽITÉ ODKAZY

http://www.volksschullehrerin.at/unterrichtsmaterial/wp-content/u
ploads/2017/01/Kopiervorlage-Arbeitsblatt-Volksschule-Uhr-basteln
-3.pdf, 3.12.2018
https://vs-material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/Uhrenbast
eln.pdf, 3.12.2018

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – slovíčka k určování času
Příloha č. 2 – hodinky na ruku

AUTOR

Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:
u

Úvodní část (5 min)

Učitel ukáže na svoje hodinky (popřípadě ukáže na hodiny ve třídě) a zeptá se: Wie spät ist es? Ptá
se a ukazuje tak dlouho, dokud žáci otázku nepochopí. Žáci by měli česky odpovědět, kolik je právě
hodin. Učitel může s žáky na začátku hodiny zopakovat určování času. Poté napíše na tabuli otázku:
Wie spät ist es? a řekne žákům: Heute lernen wir die Uhrzeit.
u

Pracovní postup (30 min)

Učitel žákům rozdá vytisknuté hodiny z odkazu (http://www.volksschullehrerin.at/unterrichtsmaterial/wp-content/uploads/2017/01/Kopiervorlage-Arbeitsblatt-Volksschule-Uhr-basteln-3.pdf).
A dá jim instrukce, aby do hodin doplnili číslice a všechny části vystřihli (lze uložit jako domácí úkol
na předchozí hodině). Žáci si vyberou druh ručiček, které budou používat, vybarví je a pomocí cvočku je připevní k hodinám. (Učitel žákům ukáže vždy na svých hodinách, jak má vypadat výsledek.)
Společně s učitelem si přeříkají jednotlivé číslovky. Učitel ukáže na svých hodinách celou hodinu
(např. 9 Uhr) a zeptá se: Wie spät ist es? Žáci odpovídají. Učitel potom říká časové údaje (prozatím
celé hodiny a žáci je ukazují na hodinách). Es ist 8 Uhr. Es ist 11 Uhr. … K číslu 6 nalepí žáci lísteček
halb (nalepí ho pod číslo, takže bude vyčuhovat). Učitel zase dává příklady s časovým údajem půl a
žáci určují hodiny, poté říká časové údaje a žáci ukazují na svých hodinách. Poté žáci vybarví celou
půlku hodin (12-6) jednou barvou a vlepí do ní slovíčko nach. Jinou barvou pak vybarví zbývající půlku a vlepí do ní slovíčko vor. Učitel žákům napíše příklad časového údaje: 12:10 a rozepíše čas na tabuli: zehn nach zwölf. Zvýrazní nach, k číslovkám napíše šipku. Opět si s žáky uvede více příkladů obdobným způsobem jako u předchozích údajů. Stejně tak bude postupovat u údaje vor. Jako vzorový
údaj napíše 12,50 a postupuje obdobným způsobem. Nakonec si s žáky dolepí údaj Viertel (obdobně
jako halb) a stejným způsobem procvičí.
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Učitel rozdá žákům hodinky z přílohy č. 2, do kterých napíše časové údaje. Dvoje hodinky budou
mít vždy stejný časový údaj. Je třeba, aby bylo tolik dvojic, kolik dvojic se nachází ve třídě. Pro případ,
že je ve třídě lichý počet žáků, vytvoří učitel jednu trojici shodných časových údajů. (Příklady pro zakreslení hodin – 12:30; 4:15; 8:45; 5:10; 1:50; 8:30; 3:55; 2:05; …) Žáci si hodinky vystřihnou a přidělají
na ruku. Poté se všichni přemístí do volného prostoru třídy a ptají se navzájem: Hallo! Wie spät ist es?
Když se časový údaj shoduje, zůstanou stát spolu. V této fázi učitel nejprve žáky poslouchá, poté po
třídě rozdělí vytisknuté hodiny, na kterých jsou různé časové údaje, které učitel zakreslí, popř. nastaví
ručičky. (např. 4; 9; 2:45; 4:15; 7:45; 9:15; 1:30; 10:30; 3:50; 3:10; 5:55; 6:05; 11:30; 12:40; …) Dvojice
vzniklé v předchozí aktivitě si projdou třídu a společně si pročtou časové údaje (německy). Učitel opět
prochází mezi dvojicemi, opravuje, pomáhá. Poté se všechny dvojice shromáždí uprostřed třídy a učitel přečte jeden z časových údajů: Např. Es ist neun Uhr. Dvojice musí najít vhodný ciferník a stoupnout si k němu. První dvojice dostává bod. Stejným způsobem probíhá aktivita i s dalšími časovými
údaji.
u

Závěr (10 min)

Žáci pantomimicky předvádějí různé činnosti (vstávání, čištění si zubů, psaní testu z němčiny,
obědvání, …) a ostatní říkají časové údaje, v kolik hodin danou činnost dělají.
Příloha č. 1 – slovíčka k určování času

Příloha č. 2 – hodinky na ruku
https://vs-material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/
Uhrenbasteln.pdf
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5. Vìci kolem mì
Volné nedělní odpoledne využila Elfi k tomu, aby skřítka provedla svým domem a ukázala mu
všechny důležité věci a pokoje. Vždy, když vstoupili do nějaké místnosti, místnost pojmenovala a skřítek nová slova po víle opakoval. Pak skřítkovi ukazovala jednotlivé kusy nábytku a vybavení domácnosti, nezapomněla ani na garáž a jejich květinové auto s krovkovou střechou a tykadlovou anténou,
nevynechala ani koupelnu a všechny hygienické potřeby nejrůznějších bylinkových vůní a bratrův pokojík s jeho nejoblíbenějším vybavením, počítačem.
Nejdéle se ale zdržela ve svém vílím pokoji. To se ví, chtěla skřítkovi ukázat všechny své nejcennější
poklady. Vílí šaty na slavnostní tanec při měsíčku, šaty na běžný tanec na paloučku, motýlí šaty pro
cestování a duhové pro plnění přání. Pak to byla celá sada kouzelných hůlek, vílí čelenky, sponky a
hřebínky, květinové náramky a prstýnky a nakonec korálky z ranní rosy.
Až do této chvíle si skřítek všechno zapamatoval, ale teď mu šla hlava kolem. Divíte se, kluci?
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Krabička poslední záchrany (KPZ)

OBLAST

Věci kolem mě

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Vlastivěda

ROČNÍK/TŘÍDA

5. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci se učí používat vazbu Ich brauche + akuzativ singuláru substantiva
s neurčitým členem a zájmenem kein.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci se pokouší předvídat události, které mohou nastat v přírodě.
Žáci přemýšlí nad tím, co by jim v případě nouze mohlo pomoct.
Žáci se učí improvizovat.

ČASOVÁ DOTACE

45 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ
VYBAVENÍ

pracovní list k vyplnění, vytištěné názvy slov na tabuli/nástěnku (velké
písmo; buď 2 sady, nebo jednu sadu nahradit reálnými předměty) +
magnety/špendlíky, názvy slov pro lepení do pracovního listu (malé
písmo), přehled gramatiky akuzativu singuláru, nůžky, lepidlo,
německo-české slovníky (větší počet, nebo si žáci mohou prostřídat), bílé
papíry, krabice

PŘÍLOHY

Příloha 1 - Seznam KPZ - tisk na tabuli a na pracovní list
Příloha 2 - Přehled - akuzativ singuláru neurčitého členu

AUTOR

Petra Šestáková

Pracovní postup aktivity:
u

Úvodní část (6 min)

Učitel napíše na tabuli: KPZ. Žáci hádají, co by to mohlo znamenat. V případě, že žáci nevědí, učitel
je návodnými otázkami a nápovědami dovede k odpovědi: krabička poslední záchrany a vysvětlí,
k čemu se používá. „Co by podle vás měla KPZ obsahovat? Bez čeho byste se v případě nutnosti neobešli?“ – učitel nechává žáky zamýšlet se nad problematikou. Dle svého uvážení se v reakci na vybrané předměty dotazuje „proč“.
u

Pracovní postup (35 min)

Učitel ukazuje německá slova - co vše se nachází v KPZ (v příloze seznam velkým písmem - je na uvážení učitele, která slova v seznamu ponechá – vzhledem k jejich důležitosti v KPZ, potřebě znalosti
v německém jazyce, délce seznamu…). Jednotlivá slova přidělí konkrétním žákům/dvojici žáků =>
předá jim slovo na papíře. Žáci hledají český překlad ve slovníku (dle možností školy/třídy lze využít i
elektronické slovníky). Poté, co překlad najdou, zvednutím ruky dají učiteli znamení, že jsou hotovi.
Učitel kontroluje, opravuje, v případě správnosti předá papír, na který žáci danou věc nakreslí a česky
napíšou, proč je dobré mít právě ji v KPZ. Nakreslené předměty žáci připevňují společně se slovy na
magnetickou tabuli/nástěnku. Než dokončí ostatní, čtou si pro sebe informace od spolužáků, kteří
jsou již hotovi.
Každý žák dostane sadu svých vytištěných slov k rozstřihání a pracovní list, do kterého slova skládá
podle toho, jestli jsou pro něj v KPZ důležité, nebo ne. Slova zatím nelepí. Žáci individuálně dochází
k nástěnce, aby zjistili význam jednotlivých slov.
Poté učitel připevní na tabuli vytištěný přehled gramatiky akuzativu singuláru. Vezme krabici a
představí ji dětem jako zvětšenou verzi KPZ. Zmíní, že ve skutečnosti by měla být malá. Postupně
bere do ruky jednotlivé věci/papíry s názvy slov (používá druhou sadu, první sadu nechává stále připevněnou na tabuli), dává je žákům a ptá se: „Brauchst du … (einen Bleistift)?“ Vyzývá žáky, aby odpovídali podle vzoru na papíře: „Ja/nein, ich brauche …(k/einen Bleistift).“ Učitel se dožaduje zdůvod-
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nění, proč ano/ne. Žáci odpovídají česky a umisťují předměty/slova do krabice nebo mimo ni – podle
toho, jak odpověděli. Pokud je na svém pracovním listu mají jinde a uznají jejich nezbytnost, lístečky
přeřazují a následně lepí.
Učitel při práci prochází mezi žáky a dotazuje se podle stejného vzoru individuálně.
u

Závěr (4 min)

Za domácí úkol si žáci pod jednotlivá slova dokreslí obrázky s jejich významem - pracují se slovníkem. Popřípadě mohou dopsat/dokreslit ještě další věci, které by si zvolili. Pokud zbývá čas, možno
zvolit hru Do KPZ si zabalím (viz poznámky – opakovací hra na začátek další hodiny).
Poznámky
S pokročilejšími žáky může učitel diskutovat německy o množství - pokud žáci již znají německá čísla, lze používat zweimal, dreimal… Úmyslně není používán plurál substantiv.
V další hodině možno zvolit opakování hrou Do KPZ si zabalím – první žák řekne jedno slovo i se členem v akuzativu. Další žák již zmíněné zopakuje a přidá další slovo. Takto pokračujeme dál. Cílem je
zapamatovat si co nejvíce slov.
Varianta domácího úkolu – přines do školy svou vlastní KPZ a umísti do ní vše, co považuješ za nutné a byl bys ochotný to s sebou nosit.
Příloha č. 1

Pracovní list pro žáky

die Kerze

die (wichtige) Telefonnummer

das Streichholz

das Messer

die Birkenrinde

die Taschenlampe

das Papier
der Bleistift
die Kreide
die Nadel
der Faden
die Sicherheitsnadel
der Knopf
das Pflaster
die Schnur
die Münze

Příloha č. 2
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