
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Slovesa pohybu 

OBLAST  4. CO KDO DĚLÁ 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT tělesná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. -5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci si rozšíří slovní zásobu o slovesa pohybu 
žáci se seznamují s odlišnou formou psaného a vyslovovaného 

OBSAHOVÉ CÍLE 

žáci reagují na signál (na základě předem dohodnutých pravidel) 
žáci se učí novou hru s pravidly  
- další cíle dle zaměření konkrétní hodiny a požadavku učitele. Lze 

zařadit: žáci posilují horní/dolní končetiny, žáci trénují vytrvalost, 
hod na cíl… 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

pracovní listy k vyplnění + vyplněný pracovní list na kontrolu (Příloha č. 
1), kartičky s obrázky sloves a popisky, psací potřeby 

POUŽITÉ ODKAZY 

obrázky ((cit. 29.7.2018): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pedestrian_signals_in_

Czechia#/media/File:CZ-

S09b_Sign%C3%A1l_pro_chodce_se_znamen%C3%ADm_Volno.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pedestrian_signals_in_

Czechia#/media/File:CZ-

S09a_Sign%C3%A1l_pro_chodce_se_znamen%C3%ADm_St%C5%AFj.pn

g 

 https://pixabay.com/cs/chlapec-lidsk%C3%A9-

sk%C3%A1k%C3%A1n%C3%AD-sk%C3%A1%C4%8De-samec-2027761/ 

http://bezet.cz/o-webu/ 

http://www.sokol.eu/obsah/3379/lezeni-po-ctyrech-v-parkouru 

https://www.omalovankykvytisteni.cz/Omalovanka-Krajta-369-

59x84cm-d372.htm 

https://www.schulbilder.org/malvorlage-auf-dem-ruecken-liegen-

i11792.html 

https://www.schulbilder.org/malvorlage-schwimmen-i26070.html 

https://cz.clipartlogo.com/image/boeing-plane-silhouette-clip-

art_384862.html 

http://www.bezeckaskola.cz/clanek-513-jak-spravne-sedet.html 



  
 

 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 - pracovní list + vyplněný PL, vyplněný pracovní list, kartičky 
s obrázky a popisky 

AUTOR 
METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Žáci jsou upozorněni na to, aby si s sebou vzali na hodinu tělesné výchovy tužku s gumou nebo 

gumovací pero. 

Zatím co se žáci převlékají a řadí na nástup, učitel rozmisťuje po prostoru (tělocvična, hřiště…) 

kartičky s obrázky a popisky sloves. Vymezí také prostor, ve kterém budou mít žáci položené pracovní 

listy. 

Pracovní postup (15 min) 

Při nástupu dostanou žáci do dvojice jeden pracovní list, na kterém jsou obrázky a prázdná políčka 

k vyplnění.  

Učitel vyzve žáky, aby si každá dvojice našla místo, kde bude mít položený svůj pracovní list. Následně 

si svůj papír podepíší. 

Pokyny k aktivitě: pracovní listy zůstávají ležet na zemi. Žáci běhají k jednotlivým kartičkám a snaží se 

zapamatovat obrázek + psanou formu slovesa. Poté běží zpět ke svému listu a slovo doplnění do 

prázdných okének. (Počet mezer odpovídá počtu písmen.) Takto postupují do té doby, než budou mít 

celý list vyplněný. Nutná je spolupráce a komunikace žáků ve dvojici – domluva, kdo jaké slovo 

přinese, popřípadě kontrola a korekce již přinesených slov. 

(V případě, že bude žákům trvat „opisování slov“ dlouho, je možné začít postupně kartičky 

přibližovat, aby se zkrátila vzdálenost, kterou je nutno uběhnout, popř. doba zapamatování slova. 

Další z možností je, aby si žáci na pokyn učitele vzali list s sebou, obešli zbývající kartičky a dopsali si 

chybějící slova.) 

Kontrola: na výzvu učitele si každý žák zkontroluje doplněná slova podle kontrolního pracovního listu 

s vyplněnými slovy. Učitel upozorní, že zápis písmene „ch“ není chybou a zmíní/připomene zápis 

v českém jazyce (ch= jedno písmeno). 

Porozumění, výslovnost: každý žák má papír položený na zemi.  

- Učitel čte jednotlivá slova, žáci se vykonávají charakteristický pohyb (jako nápovědu používají 

pracovní list). 



  
 

 

- Určení žáci čtou jednotlivá slova, učitel opakuje slova se správnou výslovností (na chybnou 

výslovnost však záměrně neupozorňuje, ani slova chybně nevyslovuje, aby nedošlo ke špatné 

automatizaci). Ostatní žáci slova opakují. Teprve poté na předem smluvený signál (tlesknutí, 

hvízdnutí na píšťalku) vykonávají určený pohyb.  

  

Závěr (25 min) 

Hra: Jak se tam dostat – úkolem žáků je přemístit se na druhý konec tělocvičny/hřiště zadaným 

způsobem. Určený žák vždy vysloví jedno sloveso. Všichni žáci se následně snaží daným pohybem 

dostat na konec tělocvičny. Před hrou vyzveme žáky, aby se nebáli být kreativní - při běžných 

slovesech (běhat, skákat…) mohou zapojit fantazii a přidat do pohybu svůj originální nápad. Učitel 

zároveň podporuje tvořivost žáků při vymýšlení možností, jak ztvárnit slovesa jako např. ležet (žáci 

mohou válet sudy), sedět (natažené dolní končetiny pohyb pouze za pomocí hýždí)… Slovně oceňuje 

kreativitu. 

Hra: Simon sagt – učitel seznámí žáky s pravidly: Učitel/zvolený žák říká povely. Ostatní stojí proti 

němu. Reagují na signály a vykonávají je, pokud je řekl Simon. Např.: „Simon sagt - kriechen.“ 

Všechny děti se musí začít plazit. Pokud zvolený žák řekne jenom: „Kriechen,“ znamená to, že to 

neřekl Simon a žáci tento úkon nesmějí vykonávat. Pokud jej začnou předvádět, znamená to chybu. 

Následně je vybrán žák, který začal předvádět jako první. Ten se stává tím, který dále určuje povely. 

 

 

 

 


