
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Základní určování času 

OBLAST  Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka, pracovní činnosti, matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí základní číslovky 1-12. 

Žáci umí německy vyjádřit čtvrt, půl, tři čtvrtě.  

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci si procvičí psaní číslovek 1-12 

Žáci umí určit na obrazci čtvrtku, půlku, tři čtvrti plochy. 

Žáci se naučí určovat základní čas – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 
(česky i německy).  

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Nůžky, pastelky/fixy, vytisknuté přílohy č. 1 a 2. , 4 láhve 
(jedna naplněná vodou celá, jedna do půlky, jedna do 
čtvrtky, jedna do tři čtvrtě), knoflík s jehlou a nití/cvoček, 
hotové hodiny z přílohy 2 na ukázku. 

POUŽITÉ ODKAZY 
http://www.volksschullehrerin.at/unterrichtsmaterial/wp-
content/uploads/2017/01/Kopiervorlage-Arbeitsblatt-
Volksschule-Uhr-basteln-3.pdf (příloha č. 2) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – plocha 

Příloha č. 2 – hodiny  

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 



  
 

 

Učitel ukáže na své hodiny (či hodiny spolužáky, nástěnné hodiny) a zeptá se: Was ist das? Žáci 

odpovídají česky. (Předpokládá se odpověď hodiny.) Učitel napíše na tabuli otázku: Wie spät ist es? a 

zeptá se několika žáků, přitom se dívá na hodinky. Žáci by měli odvodit, že učitel chce vědět čas. Ve 

třídě však bude spousta žáků, kteří hodiny neznají, proto se učitel zeptá česky, kdo už umí určit čas. 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel žákům ukáže čtyři lahve a zeptá se nejprve česky, která z nich je naplněná celá, která do půlky, 

do čtvrtky, do tři čtvrtě. Žáci ukazují. Poté učitel lahve rozmístí po třídě a řekne vždy jen jeden údaj 

(čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá). Žáci se podle vyřčeného údaje přemístí k láhvi, které se údaj týká. Po této 

aktivitě žáci dostanou pracovní list a zpracují ho ve dvojici. Učitel vysloví pojmy důležité k procvičení 

základního určování hodin a žáci danou část obrazce vybarví. (Učitel začne u pojmu celá, poté půl – ty 

jsou pro žáky nejjednodušší, poté čtvrt a tři čtvrtě.) Takto vybarví kruh i čtverec. Učitel vždy správné 

řešení ukáže na zvětšené kopii z přílohy č. 1 – tuto přílohu si vytiskne 4 x a vždy ukáže daný úsek, 

který je správným řešením (popř. vybere jednoho žáka, který tento úsek ukáže). Pochopení rozdělení 

kruhu žákům velmi napomůže k určování času. V celé této fázi učitel může mluvit česky. V dalších 

fázích už by měl mluvit více německy. 

Učitel opět ukáže na různě naplněné lahve a napíše na tři z nich nápisy: Viertel, halb. Žáci pak ve 

svých pracovních listech doplní i ke svým obrázkům jednotlivá slova (mají je uvedené pod obrazci pro 

názornost, avšak k jednotlivým obrázkům nechť je přepisují, aby si je více zažili).  

Učitel žákům rozdá přílohu č. 2 a popíše, co to je a co s tímto listem žáci budou dělat: Was ist das? 

(požadovaná odpověď: Das ist eine Uhr.) Was fehlt hier? (učitel při tom ukáže na prázdné útvary 

v hodinách – žáci by měli odpovědět: Zahlen) Žáci doplní správná čísla a vyjmenují je německy. Poté si 

sestaví hodiny (učitel jim ukáže hotový produkt, který si předem vytvořil) – vystřihnou hodiny i 

ručičky a pomocí cvočku či přišitého knoflíku ručičky přidělají k hodinám. (Učitel v mezičase namaluje 

jedny hodiny na tabuli.) Učitel nyní žákům připomene, jak určovali obsah v předchozí fázi, a upozorní 

žáky, že stejně funguje určování hodin. Nejprve si vše vyzkouší v češtině, pokud jsou ve třídě děti, 

které ještě hodiny neovládají. Učitel ukáže minutovou a hodinovou ručičku a zdůrazní, co která 

ukazuje. Zároveň ukáže, jak hodiny obíhají. Po této fázi se žáci naučí určovat čas v němčině. Na tabuli 

napíše otázku: Wie spät ist es? A ukáže na hodinách vždy celou hodinu. Žáci intuitivně odpoví 

číslovkou. Učitel napíše odpověď celou větou: Např. Es ist 8 Uhr. Poté ukazuje žákům další celé 

hodiny. Jako další bod výuky učitel ukáže např. 6,30 a zeptá se žáků opět otázkou: Wie spät ist es? 

Zároveň ukáže při jejich odpovědi na půlku naplněné láhve s nápisem halb. Žáci by tedy měli 

odhadnout odpověď, kterou učitel napíše pro kontrolu na tabuli: Es ist halb sieben. Slovíčko halb 

zároveň připíše k hodinám na tabuli. Opět ukáže několik variant. Poté přejde k údaji čtvrt – ukáže 

čtvrt kruhu na obrazcích z přílohy 1: Was ist das? Žáci mu připomenou slovíčko Viertel. Učitel ukáže 

na hodinách 6,15 a napíše pro změnu odpověď rovnou na tabuli. Es ist Viertel nach sechs. Zeptá se 

žáků, jak tento údaj v němčině funguje. Žáci odvodí, že se v němčině říká čtvrt po. Učitel slovíčko 

Viertel nach napíše k hodinám na tabuli. Ukazuje žákům následně různé časy se čtvrt a žáci je správně 

popisují. Tento stejný proces proběhne i u tři čtvrtě. Učitel ukáže čas 6,45 a napíše na tabuli: Es ist 

Viertel vor sieben.  Slovíčko Viertel vor opět připíše na tabuli. Žáci si poté všechna slovíčka zapíší do 

svých vyrobených hodiny. Otázku a odpověď si zaznamenají do pracovního listu. 



  
 

 

 

Závěr (10 min) 

Žáci si v konečné fázi ukazují ve dvojicích různé časy a ptají se, kolik je hodin. Učitel prochází třídou a 

poslouchá, kontroluje. Různě naplněné lahve nechá stát ve třídě po celý čas procvičování hodin.  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viertel    halb     drei Viertel 

 

Wie __________ __________ ___________? 

Es ____________ 8 ____________.



  
 

 

Příloha č. 1 – plochy 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – hodiny 

http://www.volksschullehrerin.at/unterrichtsmaterial/wp-

content/uploads/2017/01/Kopiervorlage-Arbeitsblatt-Volksschule-Uhr-

basteln-3.pdf 

 

 


