
  
 
 
 
 
 
 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 1 
 

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Cvičíme a hrajeme si v tělesné výchově 

OBLAST  Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělesná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. r./I. 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci umí počítat do čtyř 

žáci znají slovesa  - turnen, springen, schwimmen 

žáci se učí časovat slovesa v 1. os. č. mn.  

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci dávají návrhy cviků hlavou, rukama, nohama – turnen 

žáci zvládají poskoky střídavě pravou a levou nohou přes 
švihadlo 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ karty s čísly 1 -  4, obrázky činností, švihadla, kuželky 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY obrázky činností 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část  

Přebíhaná do čtyř 

Žáci stojí v řadě. Učitel/ka ukazuje číslice 1, 2, 3, 4 na kartách, žáci je pojmenují v češtině.  Následuje 

ukazování a počítání – jeden nos, dvě ruce, tři prsty, čtyři prsty – učitel společně se žáky. Potom se 

ptá: „Wie sagt es auf Deutsch?“ Žáci s učitelem/kou  ukazují na prstech a počítají do čtyř v němčině.  

Žáci si zopakují názvy číslic v němčině za sebou i střídavě podle karet i ukazováním na těle. (10 min) 

Žáci zůstávají stát v řadě a rozpočítají se na jeden, dva, tři, čtyři v češtině. Do kruhu se postaví nejprve 

jedničky, za ně dvojky, trojky a čtyřky. Učitel zvolá „ dvě“ a všechny dvojky se vymění. Vystřídají se 

všechna čísla. (5 min)  

 Učitel/ka má připravené kuželky, postupně ukazuje a se žáky opakuje počítání od jedné do čtyř 

německy. Postup hry se opakuje, ale s názvy číslic v němčině. (10 min) 

Pracovní postup  

Žáci se rozestaví na rozvičku. Učitel/ka říká: „Eins, zwei, drei, vier (ukazuje na prstech ruky), alle 

turnen wir“, ukáže obrázek (cvičit) a předvede např. předklon a záklon hlavy na slova – alle turnen 

wir (po slabikách). Žáci po předvedení cvičí a říkají s učitelem/kou  2x. Totéž se opakuje pro cvik 

vzpažení pravou, zapažení levou rukou a výměnu. (5 min) 

Stejně učitel/ka  říká, ukazuje obrázek, předvádí a žáci opakují i cvičí s učitelem/kou  pro sloveso 

springen bez švihadla na místě a se švihadlem. Se žáky zkusí 2x. (10 min) 

Nakonec sloveso schwimmen. Učitel/ka ukazuje obrázek činnosti, předvádí rukama styl prsa 

v předklonu, společně se žáky 2x , potom styl kraul. (5 min) 

Závěr  

Ještě jednou cvičení na říkanku se slovesy – turnen, springen, schwimmen s obměnou. Cvik předvede 

vybraný žák, učitel/ka  i žáci opakují a říkají slova říkanky.  (5  min)  

Pracovní list pro žáky  

Není.  

Poznámky Lze využít při probrání jiných sloves spojených s pohybem, např. laufen, sitzen, gehen, 

liegen, schlafen apod. 

 



  
 
 
 
 
 
 

Přílohy  

cvičit – turnen 

skákat – springen 

plavat – schwimmen 

sedět - sitzen 

  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

jít – gehen 

ležet – liegen 

běžet – laufen 

spát - schlafen 

 

 

 

 

  

 
  


