
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA Tělovýchovné  chvilky, rozcvičky, pohybové hry 

OBLAST Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělesná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1.–5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci se učí porozumět pokynům učitele, postupně si 
některé osvojují aktivně – využití i v rámci jazykových 
her, soutěží 

OBSAHOVÉ CÍLE Nácvik vybraných cviků/pohybů 

ČASOVÁ DOTACE Průběžně podle potřeby zařazovat do hodin TV 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

 

POUŽITÉ ODKAZY 
 

 

PŘÍLOHY  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU 
Jméno, příjmení 

Alena Podepřelová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Pohyb je neodmyslitelným pomocníkem při výuce žáků na I. stupni ZŠ. Je nejen formou odlehčovací 

fáze vyučovací hodiny, ale také prostředkem nové aktivizace žáků při únavě a účinným pomocníkem 

při výuce počátků cizího jazyka. 

Při tělovýchovných aktivitách lze u žáků rozvíjet zejména řečovou dovednost porozumění, žáci si 

mohou při opakovaném poslechu některé věty, slovní spojení či slovíčka i aktivně osvojit. 

Je ideální zařazovat cizí jazyk například do úvodní rozcvičky, do nácviku některých tělovýchovných 

cviků, do pohybových her. 

Tělovýchovné chvilky zařazované aktuálně do některých vyučovacích hodin lze vést dvojjazyčně, 

později cizojazyčně. 

Uvedený jazykový materiál je využitelný podle potřeby v různých hodinách TV. 



  
 

Platí základní zásady: 

– učitel všechny pohyby předvádí, gesty znázorňuje přesuny dětí po tělocvičně/třídě apod.  

– a střídá cizí jazyk s mateřským (ne obráceně) 

– postupně (podle obtížnosti a úrovně osvojení žáky) stále více eliminuje češtinu, žáci by měli po 

pravidelném opakování rozumět pokynům pouze v němčině 

 

Achtung! / Pozor! 

Wir machen eine Reihe. / Uděláme řadu. 

Kopf hoch! / Hlavu vzhůru! 

Wir kreisen mit dem Oberkörper. / Kroužíme trupem.                

---------- 

Kinder, wir machen eine Schlange. / Děti, udělám hada. 

Wir gehen langsam / Jdeme pomalu. 

Wir gehen schnell. / Jdeme rychle. 

Wir laufen. / Běžíme. 

Wir bleiben stehen. / Zastavíme. 

Wir strecken die Arme … / Natáhneme paže … 

- nach oben / nahoru 

- nach unten / dolů. 

---------- 

 

Wir kreisen mit dem Kopf…  / Kroužíme hlavou… 

- nach rechts /doprava 

- nach links – zurück. / doleva – zpátky. 

---------- 

Und jetzt hüpfen wir.  / A teď budeme skákat. 

Wir hüpfen auf dem rechten Bein. / Skáčeme na pravé noze. 

Wir hüpfen auf dem linken Bein. / Skáčeme na levé noze. 

Wir hüpfen auf beiden Beinen. / Skáčeme na obou nohách. 

Wir springen leicht. / Poskakujeme! 

Jetzt machen wir kleine Sprünge …  / Teď budeme dělat malé poskoky … 

- nach vorne / dopředu 

- nach hinten / dozadu 

- nach links / doleva 

- nach rechts / doprava. 

Jetzt hüpfen wir wie ein Frosch. / A teď budeme skákat jako žába. 

 



  
 

Kinder, wir fassen uns an den Händen, / Děti, chytneme se za ruce, 

wir machen einen Kreis, /uděláme kroužek, 

und laufen zur Mitte / běžíme do středu 

und wieder zurück. / a zase zpátky. 

(Zur Mitte – zurück – opakovat)  

---------- 

Kinder, kniet! / Děti, klekněte si. 

Kinder, wir kriechen auf allen vieren. / Děti, polezeme po čtyřech. 

Wir kriechen auf den Knien. / Polezeme po kolenou. 

---------- 

Kinder, jetzt holen wir unsere Matten. / Děti, teď si přineseme naše podložky. 

Legt euch hin. / Lehněte si. 

Legt euch auf den Bauch. / Lehněte si na břicho. 

Legt euch auf den Rücken. / Lehněte si na záda. 

Wir liegen auf dem Rücken … / Ležíme na zádech … 

… und ruhen uns auf. / … a odpočíváme. 

Steht auf! / Vstaňte! 

Wir machen einen Purzelbaum. / Budeme dělat kotrmelce. 

---------- 

 

Achtung, fertig, los! / Ke startu, pozor, teď.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


