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15. Rádi oslavujeme
Po dlouhé zimě přišlo toužebně očekávané jaro. Modřínek i Elfi se už nemohli dočkat, až vzduchem
zavoní narcisky a kosatce, až nad poli zazpívá skřivánek a nastane čas svátků jara Velikonoc.
Podle německého zvyku poschovávala Elfi o Velikonocích nabarvená vajíčka s čokoládovými zajíčky na zahradě. Modřínek je musel všechny najít, a protože Elfi znala venku všechna tajná místa, nebylo
to pro skřítka vůbec jednoduché.
Brzy po Velikonocích se chystala další oslava. Skřítek měl totiž narozeniny, a protože ho Elfi chtěla
potěšit, uspořádala pro něj opravdovou narozeninovou párty, na které nesměl chybět narozeninový
dort a narozeninový dárek.
Ale i Modřínek měl pro Elfi připravený dárek.
Čas, který byl mimo domov, se naplnil. Díky Elfi poznal její krásnou zemi a zvyky, které tu lidé dodržovali. Stále častěji ale vzpomínal na modřínový palouček, srnečka Kopýtka a na všechny blízké. A čím
více na svůj domov myslel, tím teskněji mu bylo u srdíčka…
Brzy se už proto skřítek s Elfi rozloučí a vrátí se domů.
Už teď ale ví, že Elfi nevidí naposled. I on by moc rád své nové kamarádce ukázal krajinu, ve které
žije, představil jí rodinu a přátele a oplatil jí její pohostinnost. Elfi jistě jeho pozvání neodmítne…
Co byste darovali na památku Elfi a co skřítkovi, kdybyste byli jejich kamarády?
Jestli máte nějaký nápad, dárek nakreslete.
Mgr. Michaela Vacíková
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ
TÉMA

Počítání v Ježíškově dílně

OBLAST

Rádi oslavujeme, přidáte se?

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

Matematika

ROČNÍK / TŘÍDA

4. ročník

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci si procvičí vánoční slovíčka (dárek, Ježíšek, vánoční stromek, zabalit,
balicí papír atd.).
Žáci doplní do vánočního dopisu vypočítané sumy.

OBSAHOVÉ CÍLE

Žáci zabalí dárek do balicího papíru.
Žáci vypočítají slovní úlohu o počtu rolí potřebných k zabalení určitého
počtu dárku.

ČASOVÁ DOTACE

45 min.

POMŮCKY A TECHNICKÉ
VYBAVENÍ

4 stejně velké krabice, 4 role vánočního papíru označené cenovkou 2,50
euro a štítkem o velikosti (shodné velikosti), 4 x 4 různě veliké velikosti
výstřižků balicího papíru (pouze jedna velikost však pasuje na krabici,
velikosti jsou očíslovány 1-4, velikost 4 je správná velikost), izolepa, obálka
s přílohou č. 1 (na ní je napsáno: An meine Weihnachtshelfer)

POUŽITÉ ODKAZY
PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – dopis
Pracovní list pro žáky

AUTOR

Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:
u

Úvodní část (5 min)

Tato aktivita by měla být s žáky probírána v předvánočním období. Nejprve učitel připraví třídu tak,
aby byla rozdělená podle počtu skupin. Na místo každé skupiny umístí obálku s přílohou č. 1, krabici,
roli balicího papíru, 4 velikosti ústřižků, izolepu. Učitel rozdělí třídu na 4 skupiny (záleží na velikosti
třídy, každá skupina by měla mít cca 4 žáky). A učitel se ptá skupinek (aktivita k procvičení slovní zásoby a navázání na téma): Wann kommt der Weihnachtsmann? Was bekommt man? Was macht ein Helfer?
Wer ist Weihnachtsmannhelfer? Womit hilft ein Weihnachtsmannhelfer? Cílem je, aby učitel dostal odpovědi: Dezember, am 24.12., Geschenke, helfen, Geschenke ein/packen. Tato slovíčka zároveň učitel
zapíše na tabuli.
u

Pracovní postup (35 min)

Učitel nyní vysvětlí žákům, že každá skupina je skupinou pomocníků, která dostane od Ježíška dopis. Ihr seid jetzt Weihnachtsmannhelfer. Und ihr bekommt einen Brief vom Weihnachtsmann. Lest ihn
jetzt. Žáci si samostatně ve skupinkách přečtou dopis a učitel poté položí kontrolní otázky, zdali rozuměli. Wer schreibt? Was müssen die Helfer machen? Was müssen sie rechnen? Wie viel kostet eine Rolle
vom Weihnachtspapier? Welches Papier passt zu dem Geschenk? Žáci odpovídají a následně si doplní informace z textu do svého pracovního listu a společně pročtou. Také zabalí dárek do vhodného papíru
a řeknou v plénu, které číslo bylo vhodné pro jejich dárek. Jetzt müsst ihr in Gruppen rechnen. Nyní žáci
dostanou prostor, aby společně ve skupinách spočítali příklad, kolik dárků se vejde do jedné role.
Poté vypočítají, kolik rolí potřebují dohromady a kolik to bude Ježíška stát. Učitel prochází mezi skupinkami, pomáhá při nejasnostech či upozorní na chyby.
u

Závěr (5 min)

Před samotným závěrem učitel napíše různá čísla, která souvisejí s vyhodnocením úlohy na otvírací
křídlo tabule či je něčím překryje (budou to čísla 4, 2560, 2,50, poté výsledky související s velikostí role
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a počtu dárků, které se vejdou do role – to záleží na velikosti krabice, také výsledná suma). Žáci by čísla měli spatřit až při závěrečné prezentaci. Skupiny prezentují své závěry a srovnávají své výsledky.
Vždy zakroužkují nějaké číslo a řeknou k němu odpověď. Např.: Für unser Geschenk passt die Nummer vier… Za domácí úkol mohou dostat napsání odpovědi pro Ježíška se všemi svými výsledky.
Příloha č. 1 – dopis
Liebe Weihnachtshelfer!
Dieses Jahr gibt es wieder viele nette Kinder und ich muss ihnen viele Geschenke bringen. Ich habe
aber nicht so viel Zeit. Bitte, helft mir wieder! Eure Aufgaben heißen: Geschenke einpacken und dann
noch rechnen. Ich schreibe euch eine Liste, so vergesst ihr nichts.
1)

Welches Papier passt zu dem Geschenk?

2)

Packt das Geschenk ein, das ist ein Training für euch.

3)

Wie viele Geschenke packt man in eine Rolle?

4)

Ich habe für euch 2560 Geschenke – wie viele Rollen braucht ihr?

5)

Wie viel Geld kostet das Geschenkpapier zusammen?

Vielen Dank, meine lieben Helfer!
Euer Weihnachtsmann
Pracovní list pro žáky
Ich bin ein _____________________________.
Der _______________________ schreibt uns einen Brief.
Wir müssen ____________________ einpacken.
Nummer ______ passt zu unserem Geschenk.
Wir müssen ________ Geschenke einpacken.
______ Geschenke passen in eine Rolle.
Wir brauchen _______ Rollen.
Eine Rolle kostet _________.
Wir brauchen ________ Euro für alle Rollen.
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