
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Palačinky 

OBLAST  4. Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
- žáci se učí koncovky sloves při časování v singuláru, 

vedou minidialogy na téma: Co děláš? 
- žáci vymýšlejí názvy pokrmů, které jsou internacionální 

OBSAHOVÉ CÍLE 

- žáci komunikují ve skupině, rozdělují si činnosti, 
domlouvají se na průběhu 

- žáci společně jako skupina přebírají zodpovědnost za 
přípravu k realizaci pokrmu 

- žáci na základě vlastních zkušenost a znalostí domýšlí 
jednotlivé části receptu 

- žáci dodržují posloupnost pracovního postupu 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ papíry, psací potřeby 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://kukku-cook.com/en/recipes/bitevni-lode (upraveno) 

https://cz.depositphotos.com/13429714/stock-illustration-
woman-chef-mixing.html (upraveno) 

http://obrazky.superia.cz/jidlo/panev.php (upraveno) 

https://clipartstation.com/pfannkuchen-clipart-5/ 
(upraveno) 

https://de.clipartlogo.com/istock/cooking-pancakes-
1767971.html (upraveno) 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-
buttered-bread-image2687726 (upraveno) 

https://www.canstockphoto.cz/rozeml%C3%ADt-
s%C3%ADtko-5321953.html (upraveno) 



  
 

 

https://memegene.net/roti-clipart/roti-clipart-braed 
(upraveno) 

https://www.gutekueche.at/einfaches-palatschinkenrezept-
rezept-4278 

(cit. 22. 2. 2019) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – pracovní list 

Příloha č. 2 – konjugace sg. 

Příloha č. 3 - recept 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Tato vyučovací hodina předchází samotné přípravě palačinek. Žáci se v této fázi seznámí s vybranými 

slovesy a jejich konjugací, následně se domlouvají na obstarání potravin na příští hodinu. 

Úvodní část (5 min) 

Učitelka začne aktivitu slovy: „Was magst du zum Essen? Ich mag Pizza und Gulasch. Und du?“ Žáci 

odpovídají pouze konkrétním jídlem.  

„Wir kennen schon Pizza, Gulasch… - kennst du noch einige Internationalismen?“ Žáci jmenují další 

jídlo, které je internacionalismem. Učitelka nakreslí na tabuli vedle sebe 13 okének a sdělí žákům, že 

pokud uhodnu, jaké slovo patří do okének, dozví se zároveň, co budou příští hodinu vařit. (Jedná se o 

slovo: Palatschinken.) Žáci hádají jednotlivá písmena. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitelka nechá žáky, aby si rozdali pracovní listy (příloha č. 1) a mezitím rozmístí po prostoru 

nápovědu – slovesa s obrázky (poslední dva listy přílohy č. 1). 

Pracovní listy prezentuje jako slovní zásobu činností, které budou dělat při přípravě. Zadá žákům, aby 

na své papíře spojili vždy jedno sloveso s jedním obrázkem. Předpokládá se, že žáci nebudou všechna 

slovesa znát. V tom případě se mohou jít podívat po třídě na papírky s nápovědou. Svůj pracovní list 

však nechávají stále ležet na lavici.  

Pantomima – učitelka si pro první předvádění vybere sloveso, které se v přítomném čase časuje 

pravidelně (např. rollen) a předvede ho pantomimou. Žáci mají za úkol hádat, které ze sloves 

předvádí. Sloveso pravděpodobně řeknou v infinitivu. Učitelka s důrazem na zájmeno a koncovku 

slovesa uvede německy „ich rolle“. Následně vyzve dalšího žáka k tomu, aby s ní předváděl „rollen“ a 



  
 

 

činnost komentuje „ich rolle, du rollst“ (dívá se přitom na žáka a ukazuje nejprve na sebe a pak na 

něj). Tímto způsobem znázorní také 3. osobu singuláru v ženské i mužské podobě. Poté připevní na 

viditelné místo papír s přehledem gramatiky (časované sloveso machen v singuláru). Informace 

z papíru předčítá a po zmínění jednotlivých osob vždy uvádí i již zmíněný příklad s „rollen“ (ich mache 

– ich rolle…). Vždy ten, kdo předváděné sloveso uhodne, je na řadě s předváděním pantomimy. Při 

prvním kole učitelka zadává předvádějícím slovesa. Záměrně si na konec nechává slovesa: wenden, 

braten, geben. U slovesa „wenden“ se zmíní o zjednodušení výslovnosti po vložení „e“, u slovesa 

„braten“ upozorní na přehlásku a u slovesa „geben“ na změnu kmenové samohlásky. Při každém 

hádání proběhne minidialog: 

Učitelka (ke třídě): „Was macht er/sie?“ 

Hádající žák: „Er/sie …“ 

Učitelka (k předvádějícímu): „Was machst du? 

Předvádějící žák: „Ich …“ 

Učitelka uzavírá aktivitu tím, že už víme, jaké činnosti budeme dělat, ale ještě jsme se nedostali 

k tomu, co vše budeme potřebovat. Žáci dostanou recept (příloha č. 3). Na základě 

vědomostí/zkušeností hádají český význam ingrediencí v receptu + zkratky.  

Společně pak na základě receptu s pomocí pracovního listu říkají, jaký bude pracovní postup při 

přípravě pokrmu. (Obměna – smazat čísla v postupu, jednotlivé fáze rozstříhat, nechat žáky 

seřazovat.) 

Závěr (5 min) 

Každý žák dostane lístek papíru. Učitel si předem určí, na kolik skupin žáky rozdělí a zvolí stejný počet 

z probíraných sloves. Přiděluje žákům slovesa a oni je píšou na papírek německy (nápověda na 

přehledech gramatiky). Papírky od žáků vybere. Každý žák si vylosuje jeden papírek. Žáci se stejným 

slovesem na papírku tvoří společně skupinu pro příští hodinu – příprava palačinek. Ve zbytku hodiny 

mají žáci za úkol si rozdělit, kdo obstará jaké ingredience.  

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 

 

 



  
 

 

Poznámky 

Na další hodiny si žáci již přinesou ingredience a připravují ve skupinkách palačinky. 

Při rozdělování ingrediencí je vhodné žáky upozornit na loajálnost vůči ostatním spolužákům 

v případě, že by na konkrétní hodinu nedorazili – nahlásit absenci předem / doručit ingredience… 


