
  
 

 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 

   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 
Žáci si zopakují číslovky. 

Žáci umí vyjádřit německy čas. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
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/uploads/2017/01/Kopiervorlage-Arbeitsblatt-
Volksschule-Uhr-basteln-3.pdf, 3.12.2018 

https://vs-
material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/Uhrenbasteln.pdf, 
3.12.2018 

https://vs-
material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/urkunde-uhr.pdf, 
3.12.2018 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – slovíčka k určování času 

Příloha č. 2 – hodinky na ruku 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 



  
 

 

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. 

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 hodiny 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 dolepíš údaj Viertel (obdobně jako halb) a stejným způsobem procvičí.  

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. 

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. Na konci hodiny učitel 



  
 

 

žákům udělí diplom za výborné zvládnutí látky: (https://vs-

material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/urkunde-uhr.pdf)  

 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 



  
 

 

Příloha č. 1 – slovíčka k určování času 

 

nach  

vor 

halb 

Viertel 

Viertel 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – hodinky na ruku 

https://vs-material.wegerer.at/mathe/pdf_m/masse/uhr/Uhrenbasteln.pdf 

 

 


