
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Činnosti v hodině 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí důležitá slovesa pro různé činnosti v hodině. 

Žáci si procvičí časování sloves. 

Žáci si procvičí časování slovesa lesen. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci vyrobí kostku z papíru. 

Žáci dramaticky ztvární slovesa. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

vytištěné přílohy, pastelky, pravítko s kružítkem, pero a sešit, kniha, 
zvýrazňovač, nůžky, lepido, guma, slovník 

POUŽITÉ ODKAZY http://www.kidsweb.de/spiele/wuerfel_basteln/wuerfel_leer_vorlage.pdf 
(16.4.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – slovesa 

Příloha č. 2 – kostka  

AUTOR 
PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel se na úvod hodiny žáků zeptá: Was macht ihr alles in der Stunde? Žáci odpovídají česky i 

německy dle znalostí. Učitel poté představí žákům téma hodiny: Heute lernen wir Verben für die 



  
 

 

Aktivitäten in der Stunde. (Předpokladem pro hodiny je předchozí znalost časování sloves a ponětí o 

tom, že existují slovesa, jejichž kmen se při časování mění.) 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel před začátkem hodiny připraví jednu samostatnou lavici s „obrázkovým slovníkem“. Vystříhá 

slovesa z přílohy č. 1 a ke každému slovesu dá předmět, se kterým se činnost provádí, popř. obrázek, 

který sloveso popisuje. Zde je návrh jednotlivých sloves a jejich doplňků: malen – pastelky, zeichnen – 

pravítko s kružítkem, radieren – guma, schneiden – nůžky, kleben – lepidlo, schreiben – pero a sešit, 

lesen – kniha, überstetzen – slovník, markieren – zvýrazňovač. K ostatním slovesům učitel přidá 

obrázek z přílohy. Učitel žáky rozdělí do dvojic. Každá dvojice přistoupí k lavici a prohlédne si slovník. 

Učitel je upozorní na to, že se zde nacházejí slovesa. Většinu z nich žáci v němčině neznají, ale podle 

dodaných předmětů a obrázků je dobře odhadnou. Slovesa si vždy u lavice pořádně prohlédnou, poté 

se vrátí na své místo a ve svém pracovním listě zaškrtnou všechna slovesa, která zde viděli. Kontrola 

probíhá v plénu. Učitel ukazuje konkrétní předměty či obrázky a žáci čtou jejich český ekvivalent. Nyní 

si žáci (stále ve dvojici) vyrobí svůj vlastní obrazový slovník. Nejprve si vyndají všechny výše 

jmenované předměty. Učitel jim poté rozdá všechna slovesa a obrázky z přílohy č. 1 (jedna sada do 

dvojice). Pokud žáci potřebují radu, dojdou se podívat do „obrázkového slovníku“ v ukázkové lavici. 

V další fázi hodiny žáci budou všechna slovesa časovat. K tomu si vyrobí kostku z přílohy č. 2 (opět 

jedna do dvojice). Žáci nejprve do každého políčka napíší zájmena ke každé osobě (ich, du, er/sie/es, 

wir, ihr, sie/Sie), poté kostku vystřihnou, přehnou a slepí. V době, kdy žáci skládají kostku, učitel 

napíše na tabuli vykřičník a k němu sloveso lesen a všechny osoby (u 2. a 3. os. j.č. vykřičník). Žáci 

nyní doplní správné tvary sloves. Poté si ve dvojicích dají na jednu hromádku všechna slovesa. Vždy 

jeden žák hodí kostkou, vylosuje si sloveso a řekne správný tvar. Poté sloveso přiloží ke správnému 

obrázku či předmětu. Takto se žáci střídají. Učitel prochází mezi lavicemi, naslouchá, pomáhá, 

opravuje atd. 

Závěr (10 min) 

Žáci před třídou předvádějí pantomimicky vždy nějakou činnost z výše probíraných sloves. Ostatní 

hádají – celou větou. Spolužák smí odpovídat pouze: Ja x nein. Za DÚ si slovíčka zapíší do svého 

pracovního listu (česky i německy).



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

mluvit  malovat pít rýsovat  běhat  psát 

 číst  nakupovat  překládat stříhat  dívat se na TV 

lepit  podtrhnout   balit  doplnit  chatovat označit 

vypočítat  zpívat    hláskovat gumovat 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

Příloha č. 1 – slovesa 

malen 

zeichnen 

schreiben 

lesen 

übersetzen 

schneiden 



  
 

 

kleben 

radieren 

markieren 

unterstreichen 

ergänzen 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilder zu unterstreichen und ergänzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich ____________ Lukas. Und du? 

   ? 

 

Meine Hobbys 

  ? 



  
 

 

Příloha č. 2 – kostka 

 

 


