
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Ovoce 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka, na ní navazující výtvarná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí vyjmenovat 12 druhů ovoce, které se dá koupit na 
konci léta. 

Žáci si procvičí barvy a tvary. 

Žáci použijí při popisu ovoce větu: Das ist ein/eine … 

Žáci si procvičí tázací otázky zjišťovací. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí určování druhu ovoce. 

Žáci si procvičí smyslové vnímání (chuť, čich, hmat). 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

2 kusy od každého druhu ovoce* jablko, hruška, švestka, 
hroznové víno, banán, pomeranč, grep, mandarinka, citron, 
vlašský ořech, bluma, mango; 12 talířků vždy s rozkrájeným 
kouskem jednoho ovoce, dostatek vidliček; krabičky, ve 
kterých bude schovaný ukrojený kousek ovoce (12 ks – ke 
každému ovoci jedna); šátky na zavázání očí 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – popisky 

Pracovní list žáka 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 * Aktivita probíhá na začátku školního roku, kdy je ovoce běžně k dostání na českém trhu, některé 

ovoce dokonce i na trzích. Dané ovoce mohou obstarat i žáci – každý dostane za úkol přinést do školy 

dva kusy od jednoho druhu. Tím se sníží náročnost obstarávání ovoce pro učitele. Je však důležité, 

aby žáci ovoce přinesly den dopředu, učitel je musí zpracovat do jednotlivých aktivit. 



  
 

 

** Na začátku hodiny by měl učitel zjistit, zdali někdo není na nějaké ovoce alergický, protože se 

v této hodině bude ovoce i ochutnávat. 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel si před hodinou připraví dané ovoce. Na jednu lavici připraví ovoce a k němu přidá vždy tři 

lístečky z přílohy č. 1. Ke každému ovoci učitel přiřadí tři správné lístečky, ale zamíchá je, aby na první 

pohled nebylo znát, jak má dané slovo být. Na druhou lavici rozmístí talířky, na každém bude vždy pár 

kousků od daného ovoce a dostatek vidliček, vše bez popisků. Na třetím stole budou uzavřené 

krabičky a v nich vždy kousek ovoce. Zde taktéž nebudou žádné popisky. Učitel napíše na tabuli různé 

popisky: Schule, Kinder, Hobbys, Obst, Pizza, Gemüse, Trinken, … A zeptá se: Was lernen wir heute? 

Žáci tipují podle předchozí znalosti ostatních slovíček, co se mohou učit. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel vyzve žáky, aby se rozdělili do dvojic a přistoupili k lavici s popisky. Každá dvojice vytvoří 

správné slovo z kartiček u ovoce. Poté si vše společně přečtou. Macht jetzt Paare und kommt zu der 

Bank mit dem Obst. Wie ist das Wort richtig? Správná slova si sestaví i ve svých pracovních listech. 

Žáci pracují ve svých lavicích, když však potřebují pomoci s některým slovíčkem, přejdou k lavici 

s popisky. Učitel napíše na tabuli větu: Das ist ein/eine / Das sind…Kontrola probíhá v plénu, učitel 

ukazuje různé plody a žáci říkají celou větou. Was ist das? Das ist eine Zitrone. atd. 

Poté ve stejných dvojicích žáci přistoupí opět ke třem lavicím s ovocem. Každá dvojice si vybere 

jednu. Učitel vysvětlí, co budou na jednotlivých lavicích dělat. Při tom vše ukazuje pantomimicky či si 

vezme vzorovou dvojici, která vše předvede. Jetzt probiert ihr das Obst mit den Fingern (učitel ukáže 

ruce), mit der Nase (ukáže nos) und mit dem Mund (ukáže do pusy), současně učitel ukáže na lavici, 

které se to týká. Lavice s popisky: Jeden z dvojice dostane šátek a druhý mu do ruky vloží nějaké 

ovoce. První žák hádá podle hmatu, co to může být. Was ist das? Das ist eine Orange. Lavice s talířky: 

Jeden z dvojice zavře oči, druhý mu do úst vloží nějaký kousek ovoce, první žák hádá, užije k tomu 

stejné věty jako výše. Lavice s krabičkami: Jeden žák opět zavře oči a druhý mu vloží do ruky jednu 

otevřenou krabičku. První žák přičichne a hádá, co to může být. Žáci se ve svých rolích prohodí, 

nakonec se prohodí i na stanovištích. Učitel v této fázi chodí mezi dvojicemi, poslouchá, radí atd. 

Poté učitel usadí žáky zpět do lavic a řekne jim další instrukce. Vysvětlí jim, že nyní budou hádat 

správné ovoce. Vždy jeden žák přistoupí před tabuli a myslí si jedno ovoce. Ostatní se ho ptají 

otázkami, aby se dopátrali správného výsledku. Žák smí odpovídat pouze ano ne. Učitel před hrou 

s žáky shrne znalost barev a tvarů. Napíše na tabuli Formen  a Farben a žáci doplní vhodná slovíčka, 

která znají. (oval, rund, lang, klein, groß, gelb, grün, rot, orange, braun, lila, …) Jetzt spielen wir ein 

Spiel. Wir müssen raten. Eine Person denkt ein Wort und ihr müsst fragen. Die Person sagt nur ja oder 

nein. Ein Beispiel: Ist das gelb? Nein… Ist das rund? Ja. Ist das orange? Ja. Ist das eine Orange? Ja. 

Závěr (5 min) 



  
 

 

Učitel uloží žákům domácí úkol. Zjistí, kde mohou koupit dané ovoce (na trhu či v obchodě). Napíší si, 

kolik zde stojí 1 kg a odkud ono ovoce pochází. 

*** Na tuto hodinu může navazovat hodina výtvarné výchovy, kdy mohou žáci malovat oblíbené 

ovoce a využít tak reálné předlohy. Také se učitel může s dětmi projít do nějakého sadu či zahrady a 

hledat stromy, na kterých naleznou některé plody. 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky       Tschechisch 

der Ap ne 

die Avo me 

die Ban nge 

die Bir fel  

die Grape ane  

die Man trone  

die Man cado 

die Ora fruit 

die Pflau go  

der Wal darine 

die Wein trauben 

die Zi nuss  

 

Farben        Formen 



  
 

 

Příloha č. 1 – popisky 

der Ap fel 

die Bir ne 

die Pflau me 

die Wein trauben 

die Ban ane 

die Ora nge 

die Grape fruit 

die Man darine 

die Zi trone 

der Wal nuss 

die Avo cado 

die Man go 

 


