
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA Vyhledávání informací a komunikace 

OBLAST Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Informatika 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. období (5. ročník) 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Vazba im Internet suchen/surfen – Wir suchen 

Informationen über Suchmaschinen; Webseiten 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Hledáme na internetu; známé prohlížeče; webové 
stránky 

ČASOVÁ DOTACE 20 min. + 20 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Názvy prohlížečů, obrázky jejich log, pracovní listy 

POUŽITÉ ODKAZY 
 

https://pixabay.com 

PŘÍLOHY Pracovní listy – 2 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU 
Jméno, příjmení 

Alena Podepřelová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Motivace:  

U: Děti, dnes budeme hledat informace na internetu.  Budeme surfovat po internetu. / Wir surfen im 

Internet. 

Učitel nastaví na PC prohlížeč  – např.  Google Chrome, Mozilla Firefox atd. – zeptá se žáků, co to je 

(prohlížeč), jak se jmenuje, … 

Pracovní postup:  

U: Děti, prohlížeč se německy jmenuje die Suchmaschine  – „suchen“ je hledat. Jak bychom přeložili 

doslova výraz „Suchmaschine“?  Ano, je to vlastně stroj na hledání.  

Učitel s žáky probírá (opakuje) jména nejpoužívanějších prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera, Safari, Vivaldi, Microsoft Edge, Microsoft Explorer)  –  ukazuje je na počítači / kartičky – žáci 

vyhledávají loga 

  



  
 

Práce s PL č. 1 

U čte s žáky česky a německy úvodní informace 

Žáci mohou řešit úkol ve skupinách/individuálně – společná kontrola 

Učitel s žáky probere, které prohlížeče znají už z domova, které používají … – řízený rozhovor může 

probíhat česky i německy  – žáci by si měli postupně osvojovat několik základních spojení (IM Internet 

surfen, suchen, … 

 

Práce s PL č. 2 

Využití PL v části vyučovací hodiny, kdy se žáci učí o webových stránkách 

U má připravené názvy některých zajímavých webových stránek – žáci je čtou a identifikují jednotlivé 

části 

U: Děti, webové stránky se německy jmenují die Webseiten. – Z kterých slov se toto německé slovo 

skládá?  – Web + Seiten – ano, je to doslovný překlad. 

Žáci se podívají na znázorněnou stavbu názvu WWW (World Wide Web) – naučí se slovíčko „Punkt“, 

zkusí říct česky, co to znamená TLD (Top Level Domain - doména nejvyššího řádu, též doména 1. 

řádu) a v které části internetové adresy se nachází – za tečkou. 

Žáci čtou www, se kterými již pracovali, německy. 

U žákům vysvětlí, že pokud znají různé jazyky, mohou informace vyhledávat také na cizojazyčných 

stránkách. Příklady mají žáci uvedeny v PL. 

Žáci společně/ve skupinkách identifikují TLD uvedených adres – pochopí propojení s danými vlajkami 

– spojí  

 

Poznámky 

Učitel zařadí uvedené postupy podle potřeby do různých vyučovacích hodin. 

Postupy může s obměnami použít v rámci výkladu/procvičování, opakování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Pracovní list č. 1 / Arbeitsblatt Nr. 1 

Surfujeme po internetu. / Wir surfen im Internet. 

 

To je prohlížeč. / Das ist eine Suchmaschine. 

Informace hledáme a nalézáme přes prohlížeče. 
Informationen finden wir über Suchmaschinen. 

Prohlížeče mají svoje loga. / Die Suchmaschinen haben ihre Logos. 

Kterých prohlížečů jsou tato loga? / Von welchen Suchmaschinen sind diese Logos? 

 

   Das ist das Logo von ………………………………….. 
 

 

   Das ist das Logo von ………………………………….. 

 

 

Das ist das Logo von ………………………………….. 

 

 

Das ist das Logo von ………………………………….. 

 

 

Das ist das Logo von ………………………………….. 

 

 

         Das ist das Logo von ………………………………….. 

 

Internet Explorer – Yahoo – Firefox – Seznam – YouTube – Chrom Explorer  

 



  
 

Pracovní list č. 2 / Arbeitsblatt Nr. 2 

Webové stránky se německy jmenují die WEBSEITEN.  

             

              Punkt      Top Level Domain (TLD) 
   

    WWW.________________._____ 

Čtěte. / Lest. – Jak se jmenují tyto webové stránky? / Wie heiβen diese Webseiten? 

Spojte koncovku domény s vlajkou. / Verbindet TLD mit der Fahne. 

www.umimenemecky.cz       

 

www.kinderspiele.de 

  

www.hellofamily.ch 

 

www.1001spiele.at 

  

    

www.christmas.co.uk 

 

 

www.rus4chld.pushkininstitute.ru 

 

 


