
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Během vyučování 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Výtvarná výchova, matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí časovat modální slovesa dürfen. 

Žáci se naučí významu slovesa. 

Žáci se naučí používat modální sloveso dürfen ve větě. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí sčítání čísel. 

Žáci namalují obrázek toho, co se ve škole smí. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ namnožené a rozstříhané přílohy, slovník, bílý list papíru A4 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 

 Příloha č. 1 – tabulka 

Příloha č. 2 – možnosti sloves 

Příloha č. 3 – v hodině 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel přijde do hodiny a stoupne si na katedru, poté si vezme telefon a dělá, že telefonuje, sedne si 

za katedru a dá si nohy za stůl. Sleduje žáky, jak reagují, a pak se zeptá: Ist das in Ordnung? Ist das ok 

in der Stunde? Žáci odpovídají česky, co si myslí. Poté učitel napíše na tabuli téma hodiny: Im 

Unterricht.  



  
 

 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel se nejprve zeptá žáků česky, jakými slovy vyjádří to, že se je v hodině něco dovoleno. Žáci by 

měli sami vyjmenovat slovesa jako smí, nesmí. Učitel napíše na tabuli: Modalverben. Vysvětlí žákům, 

že tato slovesa jsou potřebná k tomu, když popisujeme například nějaký řád. Ve skupině jich je více, 

oni dnes budou potřebovat pouze 1. Je to zvláštní skupina, která se časuje trochu odlišně od 

ostatních sloves. Žáci však na samotné sloveso i jejich časování musí přijít sami. Učitel je rozdělí do 

dvojic. Každá dvojice se podívá do svého pracovního listu a pomocí šifry a pomůcky v podobně 

přílohy č. 1 a 2. Pokud je to možné, učitel promítne přílohu č. 1 na tabuli, přílohu č. 2 rozdá vždy 

jeden set každé dvojici. Žáci nejprve podle tabulky doplní infinitiv modálního slovesa (dürfen) a ve 

slovníku najdou jeho význam. Poté hledají v příloze č. 2 tvary a podle číselné pomůcky doplní správné 

vyčasované tvary (pozor, jsou zde i nesprávné tvary; čísla jsou součtem jednotlivých písmen). 

Kontrola probíhá v plénu. 

Nyní se učitel zeptá: Was darf ich im Unterricht machen? Žáci se pokusí sestavit větu. Učitel jejich 

věty využije a napíše ji ve správném slovosledu na tabuli. Zde pak vyznačí přítomnost modálního 

slovesa a infinitivu významového slovesa na konci. (Např. Ich darf im Unterricht sitzen.) Takto 

napíše ještě další větu. Poté žáci ve dvojici sami vytvoří různé věty, co smí a nesmí dělat ve 

vyučování. Pokud si neví rady, učitel rozprostře na jednu z lavic přílohu č. 3, kam se smí žáci 

jít poradit. Jednotlivé věty si napíší do pracovního listu. Kontrola probíhá v plénu. 

V poslední části hodiny si dvojice vylosují jeden lísteček z přílohy č. 3 a k němu namalují 

vhodný obrázek. Nedopisují k němu však žádný text. Hotový obrázek pošlou svým 

spolužákům a ti obrázek popíší vhodnou větou se slovesem dürfen. První skupina zkontroluje 

správnost, popř. opraví. Obrázky si vystaví ve třídě. 

Závěr (5 min) 

Učitel se na závěr ptá: Was darfst du im Unterricht machen? Was darfst du im Unterricht 

nicht machen? Žáci zopakují věty, které tvořili celou hodinu.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

4+30+18+6+5+14 _________________________ 

 

1. 20 ___________ 29 ___________ 

2. 25 ___________ 68 ___________ 

3. 23/33/24 ___________/___________/___________ 29 ___________ 

 

1. 50 ___________ 77 ___________ 

2. 35 ___________ 78 ___________ 

3. 33/33 ___________/___________ 77 ___________ 

 

Was darfst du im Unterricht machen? 

 

 

 

 

Was darfst du im Unterricht nicht machen? 



  
 

 

Příloha č. 1 – tabulka 

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 

G H I J K L 

7 8 9 10 11 12 

M N O P Q R 

13 14 15 16 17 18 

S T U V W X 

19 20 21 22 23 24 

Y Z ß Ä Ö Ü 

25 26 27 28 29 30 
 



  
 

 

Příloha č. 2 – možnosti sloves 

dürfen 

darf 

darfst 

darf 

darfe  

ich 

du 

er 

sie 

es 

wir 

ihr 

Sie 

sie 

dürfe 

dürfest 

dürft 

dürfst 

darfen 



  
 

 

Příloha č. 3 – v hodině 

ins Heft schreiben 

schlafen 

essen 

auf dem Tisch stehen 

telefonieren 

den Lehrer fragen 

Fußball spielen 

an die Tafel gehen 

mit dem Wörterbuch arbeiten 
 

 


