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Rodina víly Elfi žila na venkově. V blízkosti jejich domu stál velký statek, na kterém hospodařil sed-

lák Hans se svou ženou Johannou. Kolem statku byla obdělaná pole, ale také louky, na kterých se pásl
dobytek.

Hans s Johannou chovali na statku hodně zvířat a Elfi se rozhodla, že skřítka na statek zavede.

Modřínek měl zvířata moc rád. Chodili s Elfi od chlévku k chlévku, zašli se podívat do kurníku i do
stáje a pozorovali, jak je živo na dvoře i u rybníka. Nahlédli také do stodoly, kde stál velký traktor
a vůz.

Vzadu za vozem uviděli velkou kopici nadýchaného sena. Kdo by mohl odolat? ... vylezli spolu na
trám, chytili se za ruce a do voňavé hromady skočili. Pak na sebe spiklenecky mrkli a vyšplhali na trám
znovu.

Když se Elfi s Modřínkem vrátili z obchůzky po statku, Johanna oběma nalila čerstvou smetanu
a pohostila je teplým jablečným závinem s vanilkovou zmrzlinou.

Skřítkovi se na statku moc líbilo. Zjistil, že tu chovají úplně stejná zvířata jako u něj doma v Čechách.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Číslice do 100 (po desítkách)

OBLAST Kde bydlím

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělesná výchova

ROČNÍK/TŘÍDA 2. - 5. třída

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci si osvojují čísla – desítky (do 100).

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci se rozehřejí před další tělovýchovnou činností.
Žáci se učí odhadovat, přizpůsobovat a rozvrhovat činnost dle předem
daných pravidel.

ČASOVÁ DOTACE 20 minut

PŘÍLOHY Příloha – značky omezení rychlosti

AUTOR Petra Šestáková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (1 min)

Žáci běhají po tělocvičně, učitelka je zastaví německým pokynem „stop“ a ukazuje přitom přísluš-
nou značku.

� Pracovní postup (17 min)

Učitelka dále vysvětluje samotnou aktivitu: žáci se pohybují po čárách v tělocvičně jako po silnici
dle příslušné rychlosti, která je zrovna ukazována (10 = nejpomaleji, 100 = nejrychleji). Učitelka po-
stupně ukazuje číslice od 10 po 100. Každé číslo vysloví v němčině a nechá žáky, aby jej zopakovali.
Poté, co zmíní všechna čísla, se zeptá, proč si žáci myslí, že jako poslední číslo po pohyb na silnici (ne
na dálnici) bylo zařazeno číslo 100. (Číslo sto je zvoleno záměrně - jednak v rámci osvojování si desí-
tek, za druhé z hlediska reálií – učitelka vysvětlí, že u nás je na silnicích povolena rychlost 90 km/h, za-
tímco v Německu 100 km/h.)

Na začátku aktivity ukazuje a jmenuje čísla učitelka, a to postupně od 10 do 100 (žáci vždy před
změnou rychlosti dané číslo zopakují) – žáci tak mají možnost vyzkoušet si všechny možnosti, rozvrh-
nout si rychlost a vyzkoušet si bezpečnost při pohybu po tělocvičně. Následně se učitelka vystřídá
v roli s žáky, kteří místo ní určují rychlost pohybu.

Poté, co si všichni vyzkoušeli rychlosti, vytvoří učitelka/děti posádky aut (počet pasažérů v autě
přizpůsobí učitelka aktuálním podmínkám – počtu dětí, velikosti prostoru, atd.). Řidič dostane do
ruky kartičky s rychlostmi 10-100 a značku STOP. Učitelka řekne rychlost, kterou se mají auta vydat na
cestu. Posádka auta má za úkol slovo opakovat do té doby, než řidič najde příslušnou kartičku. Až
poté se celé auto může vydat na cestu příslušnou rychlostí. V případě, že se stane nehoda (auta se sra-
zí, rozpadnou…) je možné zavést opatření, která musí pasažéři splnit, než se znovu vydají na cestu –
přiběhnout k učitelce a říct německy rychlost, při které se nehoda stala / vyjmenovat po desítkách
všechny čísla až do čísla rychlosti, při které se nehoda stala / provést konkrétní cvik… - Při změně
rychlosti se střídají řidiči – aktuální řidič jde na konec auta.

Obměna: lze volit různé rychlosti pro jednotlivá auta – učitelka prochází tělocvičnou, značkou
STOP auta zastavuje a přiděluje jim rychlost (tím lze regulovat bezpečnost pohybu – množství aut,
která jedou aktuálně vyšší rychlostí).

� Závěr (2 min)

Na závěr aktivity je opět každý řidič, učitelka postupně snižuje rychlost jízdy od 100 km/h až po
10 km/h – pomalejší rychlost slouží k vydýchání žáků. Po značce STOP pak následuje další činnost.
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Příloha
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Další den Elfi napadlo, že by mohla Modřínka vzít do města. Víla se hezky upravila, skřítkovi nabídla

tatínkův parádní kabátek, vyvezla z garáže auto, stáhla krovkovou střechu a zanedlouho už uháněli ve
vílím gabrioletu po udržované silnici směrem k městu.

Cesta ubíhala rychle, skřítek pozoroval okolí a také dopravní značky a dával pozor, aby nějakou dů-
ležitou nepřehlédli. I dopravní značky tu vypadaly stejně jako ty, co znal z domova.

Ve městě panoval čilý ruch. Všude chodila spousta lidí. Kolem náměstí stálo nesčetně obchodů,
restaurací, byla tu i kavárna a cukrárna. V oknech kvetly barevné kytky a každý dům měl ozdobenou
fasádu.

Elfi musela nejprve dojít koupit čerstvé preclíky, a tak jejich první kroky vedly do obchodu s peči-
vem. Modřínek marně hledal v ošatkách rohlíky, ale nikde je nenašel. V téhle zemi rohlíky totiž vůbec
nepekli.

Když paní prodavačka vílu obsloužila, vyndala Elfi z pomněnkové kabelky peněženku a preclíky za-
platila. Skřítek si uvědomil, jak je důležité umět počítat a slíbil si, že se musí čísla v Elfině jazyce co nej-
rychleji naučit.

„Bitte“, vyndala Elfi ze sáčku jeden preclík a podala ho Modřínkovi.

Skřítek už uměl hezky poděkovat, a proto odpověděl: „Danke.“, a pak se s chutí zakousl do čerstvé-
ho měkkého preclíku.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Jdeme na zmrzlinu

OBLAST Jedeme do města

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE
Žáci se naučí vést rozhovor v obchodě (v cukrárně), umí si objednat zmrzlinu.
Žáci se naučí různé druhy zmrzliny podle své chuti.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci si procvičí své rukodělné schopnosti a jemnou motoriku – vyrobí
kornoutek a kelímek z papíru, vyrobí a nabarví kopečky zmrzliny.

ČASOVÁ DOTACE 45 min.

POMŮCKY
A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

noviny, lepidlo, nůžky, vodovky, tempery, voskovky, barevné papíry, několik
menších krabic např. od dětských bot (zásobníků na zmrzlinu), naběračka na
zmrzlinu, počítač s přístupem na internet, slovník

POUŽITÉ ODKAZY
https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-kornout-nebo-trycht%C3%BD%C5%99
-z-pap%C3%ADru (3.4.2019)
https://www.kikisweb.de/basteln/mitpapier/falten/becher.htm (3.4.2019)

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – slovíčka do rozhovoru

AUTOR Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 min)

Učitel si před hodinou vyrobí svůj kornoutek se třemi kopečky zmrzliny (popis viz níže). Přijde s ním
do hodiny a pokládá žákům otázky: Was ist das? Was mache ich? Wer mag auch Eis? Welches Eis magst

du? Möchtet ihr jetzt ein Eis kaufen? Žáci odpovídají dle znalostí česky či německy.

� Pracovní postup (35 min)

Učitel s žáky nejprve vyrobí kornoutek a jednotlivé kopečky zmrzliny. Vybere si jeden návod zde:
https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-kornout-nebo-trycht%C3%BD%C5%99-z-pap%C3%ADru Pod-
le něj žáci vyrobí z hnědého papíru každý dva kornoutky. Učitel kornoutek pojmenuje (Das ist eine

Waffel.) a zapíše na tabuli slovíčko die Waffel. Poté žáci vyrobí z bílého papíru pohárek dle tohoto ná-
vodu: https://www.kikisweb.de/basteln/mitpapier/falten/becher.htm Opět vyrobí dva kusy, mohou
je různě vyzdobit. Učitel opět slovíčko pojmenuje a zapíše na tabuli. Das ist ein Becher. der Becher

Poté žáci vyrobí z barevného papíru jednotlivé kopečky zmrzliny. Každý se zamyslí nad tím, které tři
druhy zmrzliny má rád – najde si k nim správné slovíčko ve slovníku, popř. na internetu, zvolí si správ-
nou barvu papíru. Papír jenom zmuchlá do kuličky a kopeček zmrzliny má hotový. Učitel zapíše na jed-
no křídlo tabule: Eis – Kugel. Každý před tabulí představí své tři druhy a zapíše jejich název na tabuli.
Žáci si poté všechna slovíčka zapíší do svého pracovního listu.

V další fázi si žáci vytvoří rozhovor. Ve dvojicích doplní vhodná slova do rozhovoru v druhé části
pracovního listu. Učitel tato slovíčka rozmístí na jedné lavici během toho, co žáci vyrábějí kornoutky a
zmrzliny. Žáci vycházejí z počtu volných míst, podle toho doplní správné slovo. V plénu si přečtou celý
rozhovor. Poté si jej několikrát přehrají ve dvojicích a prohazují si role. Během rozhovoru využívají i
své výrobky. Pokusí si rozhovor zapamatovat a přeříkat bez nahlížení do pracovního listu.

Nakonec se třída rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina si vybere jednoho prodavače. Každý proda-
vač si sedne do jedné lavice, do krabic (od dětských bot) rozmístí kopečky zmrzliny od žáků ve své sku-
pině, vybere si od nich i kornoutky a kelímky. Žáci se postaví do fronty a každý si půjde k prodavači ob-
jednat zmrzlinu. Přehrávají si tak rozhovory, které se naučili ve dvojicích. Prodavač nabírá zmrzlinu a
prodává ji. V roli prodavače se mohou prohodit. Učitel v této fázi naslouchá a popř. opravuje, pomáhá.
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� Závěr (5 min)

Na závěr si žáci zopakují názvy zmrzlin a učitel se může ptát, kdo má jakou oblíbenou zmrzlinu. Os-
tatní hádají. Např.: Was ist Annas Lieblingseis?

Pracovní list pro žáky

Mein Lieblingseis ist: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Andere Eissorten sind: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Gespräch in der Eisdiele:

A: __ __ __ __ __!

B: Hallo! __ __ __ darf’s sein?

A: Ich hätte gern drei __ __ __ __ __ __ Eis. Erdbeere, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ und Vanille.

B: In der __ __ __ __ __ __ oder im Becher?

A: Im __ __ __ __ __ __ , bitte.

B: Das macht 6 __ __ __ __ .

A: Hier, __ __ __ __ __ .

B: __ __ __ __ __ , auf Wiedersehen.

A: Auf __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Příloha č. 1 – slovíčka do rozhovoru
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Každý čtvrtek měla Elfi povinnost vyzvednout své mladší sourozence ze školy. Také tento čtvrtek

tomu nebylo jinak. Modřínek samozřejmě Elfi doprovázel a už se moc těšil, že uvidí, jak vypadá škola
v Elfině zemi.

Školu poznal už z dálky, ani mu víla nemusela napovědět. Byla to veliká budova a okna měla vyzdo-
bená vystřiženými zajíčky a jarními květinami z papíru.

Před vchodem do školy zrovna stála paní ředitelka, a když uviděla Elfi, dala se s ní do hovoru. Elfi jí
vyprávěla, jak se s Modřínkem potkali a seznámili, a paní ředitelka se hned nabídla, že Modřínka pro-
vede školou.

A tak se Modřínek dozvěděl, jaké se tu ve škole vyučují předměty, jak se nazývají všechny školní po-
můcky a také, kdy se tady děti mohou těšit na prázdniny.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Co říká učitel

OBLAST Hurá do školy

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika, prvouka

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci rozumí základním frázím, které učitel používá při hodině.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci si procvičí sčítání a odčítání čísel od 1 do 100.
Žáci si vyzkouší dramatické ztvárnění frází.

ČASOVÁ DOTACE 45 min.

POMŮCKY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
vytisknuté přílohy, odkaz viz příloha č. 3
velký list papíru či nástěnka s dostatkem místa

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – hledání párů čj a nj
Příloha č. 2 – hledání párů (dokončení vět)
Příloha č. 3 – učitelka

AUTOR Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 min)

Učitel žákům ukáže obrázek z přílohy č. 3 a ptá se: Wo ist das? Wer ist hier? Was macht wer? Was sa-

gen sie? Žáci by měli dojít k odpovědi: in der Schule, Klasse, Lehrerin, Schüler, sie sprechen, noch einmal

bitte usw. Mohou odpovídat i česky. Učitel poté popíše téma hodiny: Heute lernen wir, was die Lehrer

im Unterricht sagen.

� Pracovní postup (25 min)

Učitel na začátku hodiny rozmístí po třídě jednotlivé lístečky z přílohy č. 1. Žáci se rozdělí do dvojic
a jejich úkolem bude najít správné dvojice vět tím, že vypočítají správně příklad z lístečku. Jednotlivé
lístečky však musí nechat ležet na svém místě. Výsledek i větu si musí zapamatovat a poté si spojí
správné dvojice ve svém pracovním listě, který mají na lavici. Kontrola probíhá v plénu. Žáci přinášejí
k tabuli jednotlivé páry a přidělají je buď na nástěnku, nebo je přilepí na plakát. Nástěnku (popř. pla-
kát) si pak vystaví ve třídě.

Žáci si několikrát ve dvojici přečtou jednotlivé věty, následně si otočí pracovní list a učitel jim rozdá
přílohu č. 2. Žáci si vyzkouší, jak si věty zapamatují, a spojují jednotlivé díly. Kontrola probíhá v plénu.

� Závěr (15 min)

V závěrečné fázi si studenti ve stejných dvojicích sehrají scénky, ve kterých budou používat dříve
procvičované fráze. Jeden žák je vždy učitel, druhý žák. V průběhu aktivity se prostřídají. Učitel pro-
chází mezi lavicemi a žáky sleduje. Na závěr hodiny předvedou dvojice své scénky před ostatními spo-
lužáky.
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Verbinde die richtigen Paare:

Buchstabier das!

Komm an die Tafel!

Lies laut, bitte!

Mach das Buch auf!

Noch einmal!

Ruhe, bitte!

Schreib das ins Heft!

Setz dich.

Wie bitte?

Wie heißt das auf Deutsch?

Čti nahlas, prosím!

Jak prosím?

Jak se to řekne německy?

Ještě jednou!

Napiš to do sešitu!

Otevři si knihu!

Pojď k tabuli!

Sedni si.

Ticho, prosím!

Vyhláskuj to!

Příloha č. 1 – hledání páru čj x nj

Příloha č. 2 – hledání párů (dokončení vět) Příloha č. 3 – učitelka

https://stock.adobe.com/images/students-answering-teacher-question/21076921?as_channel=affiliate&
as_campaign=pexels&as_source=arvato&tduid=65bc6405d65504648a589059aaba4201&as_channel=
affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvato (12.4.2019)

89-17= … Lies laut, bitte!

5+62= … Wie bitte?

73-41= … Komm an die Tafel!

36+10= … Ruhe, bitte!

100-30= … Noch einmal!

85+7= … Setz dich.

21+40= … Wie heißt das auf Deutsch?

94-6= … Mach das Buch auf!

15+8= … Schreib das ins Heft!

51+19= … Buchstabier das!

72 Čti nahlas, prosím!

67 Jak prosím?

32 Pojď k tabuli!

46 Ticho, prosím!

70 Ještě jednou!

92 Sedni si.

61 Jak se to řekne německy?

88 Otevři si knihu!

23 Napiš to do sešitu!

70 Vyhláskuj to!

Lies Setz

laut, bitte! dich.

Wie Wie heißt das

bitte? auf Deutsch?

Komm Mach das

an die Tafel! Buch auf!

Ruhe, Schreib das

bitte! ins Heft!

Noch Buchstabier

einmal! das!
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Týden uběhl jako voda a byl tu zase víkend. Elfina rodina se chystala na výlet do zoologické zahra-

dy.

Víla musela tentokrát udělat na svém vozidle malé úpravy, aby se do něj všichni vešli. Zamávala
kouzelnou hůlkou a vílí auto se v mžiku proměnilo ve vílí autobus.

Zoologická zahrada všechny nadchla. Lvi, žirafy, opice… Celý svět na jednom místě. Co ale v zoo ni-
kdo nenašel, byla zvířata, která žila kolem Elfina domu.

„To musíme napravit…“, řekla si víla sama pro sebe a hned druhý den časně ráno skřítka vzbudila a
vzala ho na tichou výpravu do lesa. Kráčeli skutečně téměř po špičkách, aby žádné zvířátko nevyplaši-
li. A měli opravdu štěstí…
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Třídění odpadů

OBLAST Jedeme na výlet

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda

ROČNÍK/TŘÍDA 4. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci se učí pasivně porozumět větám Wohin gehört das? Wo ist das?
Žáci se seznamují s předložkou „in“ a s jejím používáním v dativu a
akuzativu v kombinaci s femininem a adjektivem.
Žáci si zopakují (procvičí) barvy.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci si upevňují své znalosti ohledně třídění odpadu.
Žáci si osvojují praktické znalosti ohledně třídění odpadů – umí třídit
předměty běžné denní potřeby.
Žáci se seznamují s nejčastějšími chybami ve třídění a s tím, co do
kontejneru nepatří.
Žáci se učí vyvozovat názory a zobecňovat na základě vlastních zkušeností.

ČASOVÁ DOTACE 45 minut

POMŮCKY
A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

různé reálné předměty (odpad) dle uvážení učitele (vhodné ke třídění do
kontejnerů – nabídka předmětů
v textu), krabice s barevným rozlišením dle barev kontejnerů + materiál
na přichycení kartiček – lepenka, lepidlo nebo kolíky

POUŽITÉ ODKAZY
https://cz.pinterest.com/michaelarychlik/den-zem%C4%9B/
(cit. 1. 2. 2019 - upraveno)

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – obrázky kontejnerů
Příloha č. 2 – názvy kontejnerů (vytisknout oboustranně)
Příloha č. 3 – in – akusativ – femininum - adjektivum

AUTOR Petra Šestáková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (1 min)

Učitelka po příchodu do třídy vysype obsah tašky s předměty (odpadky) do prostoru. Žáci se shro-
máždí okolo a hádají téma hodiny.

� Pracovní postup (35 min)

Učitelka postupně ukazuje vytištěné barevné kontejnery (příloha č. 1) a nechává žáky pojmenovat
jednotlivé barvy. Obrázky připevňuje na krabice a rozmisťuje po prostoru třídy. Pak na zem rozmístí
názvy kontejnerů tak, aby byl vidět černý nápis (příloha č. 2 - nutno vytisknout oboustranně – tím je
docíleno toho, že po rozstřihání jednotlivých názvů bude na jedné straně nápis v barvě kontejneru a
na druhé straně černý nápis. V případě, že z technických důvodů není možný oboustranný tisk, lze čer-
nobílé nápisy po tisku dobarvit příslušnými barvami.). Žáci tipují, jaký nápis patří k jakému kontejneru
(očekává se, že podle německého názvu zvládnou vyvodit využití kontejneru a většinou i český ná-
zev). – Učitelka vždy vezme jeden název, přečte ho, žáci ho zopakují a následně přiřadí ke krabici (tu
pojmenovávají taktéž německy). Jako kontrola slouží barevný nápis na druhé straně kartičky. (Rest-
müll – schwarz, Bioabfall – braun, Papier – blau, Plastik – gelb, Problemstoffe – rot).

Následně vezme jeden předmět a ptá se: „Wohin gehört das?“ Žáci reagují barvou kontejneru nebo
jeho názvem. Učitelka. „Ja, richtig, das gehört in die Plastik. In die gelbe Mülltonne (rukou naznačuje
směr ke krabici /kontejneru).“ Zvedne se a odnáší předmět do žluté krabice. „Wo ist das? Das ist in der

gelben Mülltonne.“ Poté předmět opět vezme, odstoupí od krabice, ukáže žákům papír s přehledem
(příloha č. 3) a společně s odkazováním na konkrétní gramatické pravidlo opakuje: „Wohin gehört das?
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In die gelbe Mülltonne.“ Odnese předmět: „Wo ist das? In der gelben Mülltonne.“ Takto postupně s žáky
prochází jednotlivé předměty. Začíná u takových, u kterých je odpověď snadná.

Seznam možných předmětů ke třídění: papírové obaly od mouky, cukru, pudinku…, noviny, papír
na psaní, sešit, plastové obaly od zeleniny, kelímky od jogurtu, PET lahve, sáček na svačinu, obal od
CD, skleněná lahev od mléka, hořčice, zavařovací sklenice, nápojové kartony (od mléka, džusu), kalku-
lačka, telefon, autíčko na dálkové ovládání, fén, pytlíček od čaje, slupka od pomeranče, pečivo, po-
mačkaný kapesník (zastupuje použitý), gumička, atd.

- je vhodné mít v předmětech PET lahev a nápojový karton v originální velikosti. Při jeho umístění
do kontejneru učitelka vede s žáky diskusi na téma, co by se s obalem mělo dělat -> sešlápnout za úče-
lem šetření místa v kontejneru a následně v autě přepravující vytříděný odpad => snižování nákladů
na dopravu.

Na závěr třídění je vhodné si ponechat: keramiku, porcelán, zrcadlo (nepatří do skla – dle množství
- směsný odpad, sběrný dvůr), obaly od vajíček, roliček od toaletního papíru (nepatří do papíru – ma-
teriál je již mnohokrát recyklován, pro další zpracování tudíž nevhodný. Vhazují se do směsného nebo
bioodpadu.)

Další náměty na diskusi:

- problematika třídění nápojových obalů – větší města – oranžový kontejner. Ukládání nápojových
obalů na vesnicích upravuje místní vyhláška – nejčastěji se třídí společně s plasty.

- co do kontejnerů nepatří: mokrý papír, znečištěné obaly (malé nečistoty např. od jogurtu nevadí),
baterie, použité pleny, zalaminovaný papír, použité papírové kapesníčky (hygienické hledisko), léky
(kontaminace půdy).

- rozlišování bílého (bílé sklo) a zeleného (barevné sklo) kontejneru na sklo.

- kontejner na textil – barva se často kryje s barvou jiného kontejneru, na různých místech se může lišit
– nejčastěji bílá a oranžová.

- kde najdeme, co do kontejneru patří? – Příklady nakreslené přímo na kontejneru.

� Závěr (9 min)

Hra: Was gehört in den Restmüll / in den Bioabfall / ins Papier / in die Plastik / in die Problemstof-
fe? Učitelka zadá jednu konkrétní variantu, žáci / skupiny žáků mají omezený časový limit na to, aby
napsali co nejvíc předmětů, které do konkrétního kontejneru patří. Za každý špatný se odečítá jeden
bod.

Pracovní list pro žáky

Poznámky

Před další hodinou učitelka pomíchá v krabicích odpad. Následně vytahuje předměty a říká: „Das ist

in der gelben Mülltonne. Ist das richtig?“ – Ja/nein. „Wohin gehört das?“

V hodině výtvarné výchovy mohou žáci krabice:

- pokreslit věcmi, které do ní patří (popřípadě nakreslit tyto předměty na papír, vystřihat a nalepit).

- přinést běžné odpady z domácnosti a krabice jimi polepit.

Krabice na tříděný papír, plast a směsný odpad je vhodné ponechat ve třídě k pozdějšímu praktic-
kému využití.
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Příloha č. 3

Příloha č. 2

Příloha č. 1
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Dny plynuly, stromy a jarní květiny odkvetly, venku se oteplilo a vzduchem zavoněla čerstvě pose-

čená tráva. Léto otevřelo svoji náruč a zbarvilo krajinu pestrými barvami. V zahrádce se červenaly ja-
hody, v sadu třešně, v lese se modraly borůvky a na poli za vesnicí rozkvetly pozemské sestřičky slun-
ce, slunečnice.

Modřínek s Elfi trávili mnoho času mimo dům. Podnikali výlety pěšky nebo na kole, často se chodili
koupat nebo jen tak seděli v zahradě na dece pod třešní a povídali si. Když dostali chuť na sladké plo-
dy, Modřínek vyšplhal nahoru na strom a víle dolů několik natrhaných třešní shodil. Potom, když slezl,
dal jí ty nejhezčí za ucho a z Elfi byla naráz třešňová víla s krásnými náušnicemi.

Ale ne všechny letní dny jsou slunečné. Někdy se obloha zatáhne, ze všech stran se přiženou černé
nabubřelé mraky a jak do sebe narážejí, nebe se rozhoří blesky a hrozné dunění a déšť, které bouřku
provázejí, zaženou všechny do jejich příbytků.

V takových chvílích si skřítek s vílou četli, prohlíželi si knihy s obrázky rostlin a zvířat nebo se zavře-
nýma očima točili glóbusem, aby pak zjistili, na kterém místě na světě jim zůstane prst, protože tam
se určitě jednou podívají.

,,Hier ist es zu kalt!“ smála se Elfi a schválně drkotala zuby, když Modřínek přistál na severním pólu.
A tak skřítek prstem raději sjel po glóbusu zpátky do mírného pásu.

Tvář léta začala pomalu zlátnout. V lese z mechu a jehličí vykukovaly kloboučky hub a na polích ko-
lem vesnic nastal čilý ruch. Podzim se hlásil ke své vládě a lidé sklízeli úrodu, aby se připravili na zimu.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Měsíce

OBLAST Jaro, léto a tak dál

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída

JAZYKOVÉ CÍLE
Žáci znají jednotlivé měsíce v němčině.
Žáci si zopakují použití číslovek 1 – 12.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci umí vyjmenovat jednotlivé měsíce.
Žáci umí přiřadit k měsícům jejich číselné označení.

ČASOVÁ DOTACE 45 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ Videoprojektor

POUŽITÉ ODKAZY

https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04, 9.10.2018

http://www.thinglink.com/scene/741372759275208706,
15.10.2018

PŘÍLOHY
č. 1 – měsíce
č. 2 – kartičky s čísly 1 - 12

AUTOR Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 min)

Učitel nejprve napíše na tabuli dnešní datum, poté zakroužkuje jednotlivé části a napíše k nim:
der Tag, -e, der Monat, -e, das Jahr, -e. Poté napíše na tabuli větu: Das ___________ hat 12 __________.

Žáci větu doplní.

� Pracovní postup (30 min)

Učitel rozdá žákům do dvojic nejprve rozstříhanou přílohu č. 1a) – české názvy měsíců, ti si je pře-
čtou a poté správně složí, jak jdou za sebou. Učitel potom vysloví nějakou událost roku (Vánoce, Veli-
konoce, Silvestr, letní prázdniny, začátek školního roku, Mikuláš, Nový rok, nějaké události z daného
města, narozeniny jednotlivých dětí) a žáci se pokusí zvednout správný lísteček, který k ní patří. Popř.
učitel promítne obrázky z odkazu zde a žáci hádají, které měsíce jsou pod nimi napsané:
http://www.thinglink.com/scene/741372759275208706 Učitel se též může zeptat, zdali žáci znají
měsíce v jiném jazyce (vietnamština, ukrajinština, slovenština, ruština, angličtina, …).

Poté žákům rozdá rozstříhanou přílohu č. 1b) – německé názvy měsíců. Učitel pustí video
https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04 a žáci podle něj správně sestaví měsíce, jak jdou
za sebou. V plénu si je ještě jednou přečtou a překontrolují.

V další fázi učitel poskládá na zemi do kruhu číslovky 1 – 12 (viz příloha č. 2). Vybere 12 žáků a při-
pevní jim na břicho zvětšenou kartičku z přílohy 1b). (Pokud je ve třídě méně dětí, učitel se též označí
měsícem, popř. označí i židli či aktovku atp. Pokud je ve třídě více dětí než 12, ti, co zůstanou, budou
kontrolovat a opravovat dění.) Nyní se žáci srovnají k číslům, jak mají jít správně za sebou. A každý pře-
čte svou pozici a číslo: Eins Januar, zwei Februar, …. Tuto aktivitu je dobré alespoň dvakrát zopakovat
a žáky obměnit. Učitel také poté může žáky promíchat a pak vybere např. dva žáky Januar, Februar a
třetího musí ostatní ústně doplnit. Nakonec se žáci vrátí do lavice a doplní si pracovní list. Kontrola
s čísly z přílohy č. 2 – učitel je ukazuje a žáci diktují měsíce, které přiřadili.

� Závěr (10 min)

Každý žák řekne, jaký je měsíc (řídí se podle toho, kdy má narozeniny) a jaká se k němu váže číslov-
ka. Ich bin März – das ist Nummer 3.
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Pracovní list pro žáky

Příloha č. 2

b)

Příloha č. 1 - a)
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Napadl sníh, krajina utichla, dny se zkrátily a noci prodloužily. Ráno byla dlouho tma a nikomu se

nechtělo z postele.

Modřínek dnes ale nemohl vstát, i kdyby chtěl. Všechno ho bolelo, točila se mu hlava a nebylo mu
vůbec dobře. Zavolal proto na Elfi, aby mu z postele pomohla. Té se ale skřítek vůbec nelíbil, a proto
začala zkoumat, co mu vlastně je. Ukazovala Modřínkovi na jednotlivé části těla a ptala se, zda ho to
bolí. Modřínek si nejvíc stěžoval na krk, a protože měl čelo horké jako rozpálenou plotnu, Elfi rozhod-
la, že ho vezme k lékaři.

Pan doktor poznal okamžitě, jaká nemoc skřítka postihla. Byla to angína! Teď si bude muset Modří-
nek pár dnů poležet a užívat léky.

„A pak, Modřínku, až se vystonáš, nezapomeň na důležitou věc! Jíst hodně vitamínů, otužovat se,
sportovat a chodit včas spát.“
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Části těla

OBLAST Jak se dnes cítím

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci umí vyjmenovat jednotlivé části těla.
Žáci umí použít akuzativ neurčitého členu ve spojení se
slovesem haben.
Žáci si procvičí číslovky 1-10.

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci namalují detailně lidskou postavu.

ČASOVÁ DOTACE 45 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ Papíry velikosti A3, lepidlo

POUŽITÉ ODKAZY
https://www.youtube.com/watch?v=PllWqxQb5vg&t=36s,
17.10.2018

PŘÍLOHY č. 1 – části těla

AUTOR Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 min)

Učitel namaluje na tabuli jednoduchého panáčka a řekne: Das ist ein Körper. Heute lernen wir die

Körperteile. Das sind Körperteile. A udělá šipky k jednotlivým částím těla.

� Pracovní postup (35 min)

Učitel nejprve žákům rozdá do dvojic papír o velikosti A3 a vyzve je, aby si na něj (na výšku) namalo-
vali postavičku (učitel namaluje jednu postavičku i na tabuli). Ihr malt jetzt einen Körper. Ein Mädchen

oder einen Jungen. Ihr malt alle Details. Upozorní je, aby namalovali všechny detaily - oči, ústa, zuby, ja-
zyk, uši, všechny prsty atd. Poté každé dvojici rozdá jednu sadu kartiček. Das sind Körperteile. Wir le-

sen sie. Nejprve si je všichni společně přečtou a žáci si je nechají rozložené na lavici, aby na ně dobře vi-
děli. Poté učitel žákům pustí dvakrát píseň z tohoto odkazu, je důležité, aby učitel žákům pustil celé
video buď na projektoru či na tabletu v lavicích: https://www.youtube.com/watch?v=PllWqxQb5vg&t
=36s Žáci poslouchají a když zaslechnou nějaké slovíčko z kartiček, přiřadí ho k správné části. Kontrola
probíhá v plénu. Učitel ukazuje na tabuli jednotlivé části a ptá se: Was ist das? Žáci podle svých obráz-
ků s lístečky odpovídají. Na závěr této aktivity si lístečky k postavám přilepí a celý plakát po hodině vy-
staví ve třídě.

V druhé části procvičování částí těla si žáci ve stejné dvojici namalují monstrum (na druhou stranu
papíru s postavou). Ihr malt ein Monster. Es hat zum Beispiel zwei Köpfe, vier Beine, drei Finger, fünf Au-

gen… Učitel namaluje vzorové monstrum na tabuli. Poté žáci budou svá monstra popisovat. Učitel na-
píše vzorové věty na tabuli: der Fuß: Mein Monster hat einen Fuß. die Nase: Mein Monster hat eine Nase.

das Bein: Mein Monster hat ein Bein. die Augen: Mein Monster hat vier Augen. Jednotlivé členy podtrh-
ne, u množného čísla zdůrazní absenci členu. Žáci ve dvojici popisují spolužákům svá monstra, ti jej
malují. Poté si své výsledky porovnají s originálem. Pokračuje další dvojice atd.

� Závěr (5 min)

Na závěr hodiny učitel vysloví nějakou část těla: Wer hat ein Bein? A žáci ji musí ukázat.
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Příloha č. 1 - části těla


