
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Můj den 2 

OBLAST  Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci si zopakují slovíčka popisující jejich denní aktivity.  

Žáci si procvičí určování času. 

Žáci se naučí používat výše uvedená slovesa ve větách. 

Žáci se naučí používat slovesa s odlučitelnou předponou. 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci si procvičí určování hodin. 

Žáci popíší průběh svého dne. 

Žáci si procvičí své dramatické schopnosti. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ fixy na bílé tabule, mazací tabulka 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – spojování vět 

Příloha č. 2 – slovesa 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato hodina navazuje na hodinu s názvem Můj den 1. Žáci by tedy měli mít předchozí znalost sloves 

popisujících jejich den. Učitel na začátku hodiny využije přílohy č. 1 z výše jmenované hodiny. Žákům 

ukazuje obrázky a oni aktivity německy pojmenovávají. 



  
 

 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel rozmístí po třídě po třídě přílohu č. 1 (rozstříhanou na jednotlivé kartičky). Jsou zde na 

jednotlivých lístečkách věty – každá věta je rozdělena na dvě části. Úkolem žáků je dát části věty 

dohromady. Žáci se rozdělí na skupiny po 3. Každý žák si vezme svůj pracovní list a bude hledat 

jednotlivé části vět po třídě. Každá věta v příloze je psaná jinou velikostí či jiným fontem. Ty jsou pro 

žáky určující. Podle nich totiž věty dávají dohromady. Nesmějí však věty přemisťovat, musí je nechat 

na stejném místě a font či velikost písma si zapamatovat. (Mohou si ale k jednotlivý lístečkům vracet.) 

Kontrola probíhá v plénu, žáci čtou jednotlivé věty, které dali dohromady. Žáci se poté důkladněji 

zahledí na věty. Učitel se ptá: Was ist hier anders? Wo ist das Verb? Wie viele Teile hat das Verb? Žáci 

postupně přijdou na princip odlučitelných sloves. Učitel zapíše na tabuli téma hodiny: Trennbare 

Verben. A žáci mu nadiktují slovesa, kterých se to týká. Učitel poté zapíše na tabuli i vzorovou větu a 

vyznačí části sloves, které spojí čarou nad větou. Např.: Ich sehe heute abends fern. 

Každá skupina si poté vylosuje 4 slovesa z přílohy č. 2. V každé skupině bude též jedna mazací tabulka 

a dvě fixy (různých barev) určené pro bílé tabule. Žáci na daná 4 slovesa vymyslí věty (jsou zde 

slovesa nejen s odlučitelnou předponou). A tyto věty napíší na tabulku. Je důležité, aby učitel v této 

fázi procházel mezi lavicemi a žáky kontroloval, aby věty napsali správně. Poté si skupiny své tabulky 

prohodí. Přečtou si tabulku svých spolužáků a zaškrtnou zde slovesa, která popisují popis dne. Učitel 

upozorní, že žáci mají zaškrtnout všechny části slovesa, jako odluč. předponu či doplňující informace 

ke slovesu (např. sloveso essen samo o sobě nepopisuje můj průběh dne, ale zu Abend essen už ano.) 

Tyto zaškrtnuté části pak přečtou svým spolužákům, ti je kontrolují, zdali čtou slovesa, která měli na 

kartičkách na začátku aktivity.  

Poté si každý do svého pracovního listu zapíše 4 libovolná slovesa popisující průběh dne. Žáci se 

rozdělí do dvojic. Úkolem každého žáka je vypátrat ona 4 slovesa svého spolužáka. Docílí toho tím, že 

mu bude klást otázky. Spolužák mu smí odpovídat pouze ano x ne. Takto činí do doby, než uhádne 

všechna slovesa. Poté se prohodí. (Např.: Räumst du auf? x Nein. Frühstückst du? x Ja….) 

Závěr (5 min) 

Na závěr si žáci opět zahrají pantomimu. Někdo předvádí činnost popisující průběh dne, ostatní jeho 

činnost popíší celou větou. Takto se střídají až do zvonění.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine 4 Aktivitäten: 

  

  

  

  

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – spojování vět 

Ich stehe morgen  

um halb sieben auf. 

Meine Mutter 

kauft am 

Wochenende  

im Supermarkt 

auf. 



  
 

 

Ich räume 

heute  

mein 

Zimmer 

auf. 

Nach dem 

Abendessen 

wasche ich  



  
 

 

jeden Tag 

ab. 

Nach der Schule ruhe 

ich  

mich zuerst richtig 

aus. 

Am Abend sehe ich  



  
 

 

mit meiner Schwester 

fern. 



  
 

 

Příloha č. 2 – slovesa 

aufstehen 

sein Gesicht waschen 

duschen 

frühstücken 

Zähne putzen 

lernen 

nach Hause gehen 

schlafen 

baden 

zu Abend essen 

einkaufen 

aufräumen 

lesen 

abwaschen  

in die Schule gehen 



  
 

 

 

ausruhen 

fernsehen 

Hausaufgaben machen 

 


