
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Sport 

OBLAST  Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělocvik 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí německy vyjmenovat základní sportovní aktivity. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci umí rozlišit sportovní od ostatních aktivit a dokáží je 
pantomimicky předvést. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ  

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs2.pdf, 

10.10.2018 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs3.pdf, 

10.10.2018 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/can.pdf, 

10.10.2018 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/verbs1.pdf, 

10.10.2018 

https://www.mes-

english.com/flashcards/files/sportsplay.pdf, 10.10.2018 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/sportsgo.pdf, 

10.10.2018 

PŘÍLOHY 
č. 1 – obrázky aktivit 

č. 2 – kartičky se slovesy 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato aktivita probíhá v tělocvičně či na venkovním hřišti. Před hodinou učitel rozstříhá lístečky 

z příloh a na zadní stranu obrázků z přílohy č. 1 napíše německý ekvivalent dané aktivity. Také si 

vystřihne přílohu č. 2 a rozstřihne každou kartičku na dvě části (vznikne tedy např. schwim – men, 

Volleyball – spielen atd.) Je důležité, aby učitel vytiskl a rozstříhal tolik kopií přílohy č. 1 a 2, kolik 

bude skupinek. Učitel nejprve rozdělí třídu na skupinky po 3 a rozmístí rozstříhané obrázky všude po 

tělocvičně / po venkovním hřišti.  

Pracovní postup (25 min) 

Učitel žákům vysvětlí, že ve skupinkách budou hledat 13 sportovních aktivit. Wir suchen 13 

Sportaktivitäten. Pokud je to potřeba, napočítají společně do třinácti, aby nevznikly nejasnosti. Žáci 

hledají pouze sportovní aktivity! Nur Sportaktivitäten. Uvedou si společně příklad sportovní aktivity: 

Was ist zum Beispiel eine Sportaktivität? Protože je v prostoru rozmístěno více stejných obrázků, 

musí též zdůraznit, že každá aktivita se smí objevit pouze jednou. Jede Aktivität braucht ihr nur 

einmal. Učitel zapne odpočítávání stopek. Žáci mají 5 minut na to, aby vyhledali všechny sportovní 

aktivity. Ihr habt 5 Minuten Zeit. (5 ukáže učitel na prstech) Kontrola probíhá v plénu. Učitel ukáže 

kartičku a společně si s dětmi přečtou sloveso z druhé strany obrázku. Důležité je, aby slovíčko 

několikrát opakovali. Při opakování slova mohou žáci danou aktivitu předvádět pantomimicky. Poté 

učitel vytahuje kartičky na přeskáčku, zeptá se Was ist das? a žáci řeknou správný výraz. Nakonec 

kartičky učitel vybere a odloží je na stranu. 

V druhé fázi procvičování slovíček učitel stejným způsobem jako obrázky rozmístí i na dvě půlky 

rozstříhané kartičky z přílohy č. 2. Žáci mají za úkol najít 13 sloves – obě dvě jeho části. Časový limit je 

opět 5 minut. Jetzt sucht ihr wieder 13 Sportaktivitäten, ihr braucht immer ein Wort. Und ihr habt 

wieder 5 Minuten Zeit. Kontrola probíhá v plénu, sloveso děti přečtou a pak jej pantomimicky 

předvedou. 

Závěr (15 min) 

Nakonec si zahrají žáci hru na způsob Aktivity. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Jeden člen skupiny 

A si stoupne před třídu a učitel mu ukáže jeden obrázek z přílohy č. 1. Aktivitu z něj musí žák 

předvést. Zeptá se: Was ist das? Ostatní německy odpovídají. Pokud aktivitu uhodne jako první jeho 

skupina, musí udělat skupina B 5 dřepů. Pokud slovo uhodne první skupina B, dřepy pak dělá skupina 

A (i předvádějící žák). Poté jde na řadu člen skupiny B a činnost se opakuje. 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 



  
 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 

Radfahren 

tanzen 

schwimmen 

Fußball spielen 

joggen 

Golf spielen 



  
 

 

Basketball spielen 

Volleyball spielen 

Eishockey spielen 

reiten 

Skifahren 

Tennis spielen 

snowboarden 


