
  
 

 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vaříme oběd 

OBLAST  Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. r./IV. 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci se naučí vybrané základní potraviny v němčině 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci se naučí postup vaření zeleninové polévky 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

barevné papíry, tužka, pravítko 30 cm, nůžky, lepidlo, 
obrázky – mrkev, petržel, celer, brokolice, česnek, cibule, 
květák,   

nahrávka německé písničky „Wir haben Hunger“    

kartičky s německými výrazy, 15 kartiček 5x2 cm, pero 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.google.cz/obrázky 

PŘÍLOHY obrázky potravin, věcí, německé názvy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (8 min) 

Na úvod proběhne rozhovor v češtině v kruhu na koberci o tom, co mají /měli žáci k svačině, zda 

nechybělo ovoce či zelenina. Učitel/ka má na magnetické tabuli nakreslený trojúhelník dle velikosti 

obrázků a rozdělený na pět vodorovných částí (viz příloha). Obrázky z přílohy rozstříhá na jednotlivé 

potraviny a dá je do košíčku. Žáci si vezmou židle a posadí se do půlkruhu před magnetickou tabuli. 



  
 

 

Společně si vysvětlí pyramidu (dole budou potraviny, které jíme častěji a postupně až nahoře budou 

ty, které máme jíst co nejméně). Žáci si vytáhnou obrázek, pojmenují a zařazují. Společně opravují. 

 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel pustí žákům 1. a 2. sloku německé písně „Wir haben Hunger“, předvádí dětem podle písničky, 

že jí a obrázky jablek a hrušek. Po poslechu se zeptá: „Co mají německé děti?“ Žáci by měli poznat, že 

mají hlad. Učitel/ka ukáže kartičku „der Hunger“, vysloví a se žáky 3 krát zopakuje, připevní kartičku 

na tabuli. Učitel/ka pokračuje: „ Co chtějí?“ Řekne a ukáže: „ Äpfel, Birnen“. Kartičky obrázků 

s německými názvy žák/yně připevní na tabuli. 

Učitel/ka sdělí žákům: „Wir haben Hunger. Máme hlad.“, se žáky 2 -3krát zopakuje. Dále se zeptá: 

„Co kdybychom si uvařili jednoduchý oběd. Vysvětluje postup, připevňuje obrázky na mag. tabuli a 

žáci podle toho pracují.   

1.) Na hnědý – braun nebo šedý – grau papír (barvy v němčině už znají) si načrtneme hrnec (uč. 

postupně dává obr. z přílohy na mag. tabuli), na bílý- weiß nebo  žlutý – gelb si naměříme 

čtverec o straně 21 cm, na červený – rot, růžový – rosa, modrý – blau, zelený – grün si 

nakreslíme sklenici a vše vystřihneme. Všichni žáci budou mít hrnec, talíř, sklenici. 

2.) Žáci měli za úkol si přinést vystřižené obrázky (mrkev, petržel, celer, brokolice, květák, cibule, 

česnek, brambory, ryba, rajče, okurka), nebo je má připravené učitel pro žáky. Učitel/ka se 

zeptá:“ Co budeme potřebovat do polévky?“ Žáci např. mrkev, vezmou si obr. mrkve a na 

bílou kartičku napíší podle kartičky uč. z tabule – die Karotte, položí si na lavici obr. mrkve a 

pod to kartičku s něm. názvem. Následuje obr. petržel – die Petersilie, obr. celer – der 

Sellerie, brokolice – die Brokkoli, květák – der Blumenkohl, česnek – der Knoblauch. cibule – 

die Zwiebel, na další kartičku napíšeme - das Wasser. 

3.) Všichni si vezmou hrnec a vaří polévku. Učitel řekne: „Wir kochen die Suppe.“ a se žáky 2 krát 

zopakuje. Nalijí vodu – das Wasser, žáci přilepí na dno kartičku s tímto názvem, postupně 

nalepují mrkev a k tomu kartičku s názvem, po přilepení si s učitelem přečtou. Přilepí tak 

sedm obrázků zeleniny s příslušnými německými názvy.  

4.) Připraví si obrázek ryby, na bílou kartičku napíší – der Fisch, obr. brambor – die Kartoffeln, 

obr. rajčete – die Tomate, obr. okurky – die Gurke, na poslední kartičku si napíšeme něco 

k pití (nezapomínáme na pitný režim), např. der Saft (šťáva). 

5.) Na talíř lepí brambory – die Kartoffeln, rybu – der Fisch, rajče – dei Tomate, okurku – die 

Gurke, na sklenici nalepíme – der Saft. Po nalepení vždy společně přečtou. 

Závěr (2 min) 

Žáci si výrobky dají na lavici – hrnec s polévkou, talíř s jídlem a po pravé straně talíře nahoru položí 

sklenici. Popřejí si: „ Dobrou chuť“ – „ Gute Appetit“. 

Podepsané práce si žáci odnesou na výstavku. 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 
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