
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Co říká učitel 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika, prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci se porozumí základním frázím, které učitel používá při 
hodině. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí sčítání a odčítání čísel od 1 do 100. 

Žáci si vyzkouší dramatické ztvárnění frází. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

vytisknuté přílohy, odkaz viz příloha č. 3 

 

POUŽITÉ ODKAZY velký list papíru či nástěnka s dostatkem místa 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – hledání párů čj a nj 

Příloha č. 2 – hledání párů (dokončení vět) 

Příloha č. 3 – učitelka  

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel žákům ukáže obrázek z přílohy č. 3 a ptá se: Wo ist das? Wer ist hier? Was macht wer? Was 

sagen sie? Žáci by měli dojít k odpovědi: in der Schule, Klasse, Lehrerin, Schüler, sie sprechen, noch 

einmal bitte usw. Mohou odpovídat i česky. Učitel poté popíše téma hodiny: Heute lernen wir, was 

die Lehrer im Unterricht sagen.  



  
 

 

Pracovní postup (25 min) 

Učitel na začátku hodiny rozmístí po třídě jednotlivé lístečky z přílohy č. 1. Žáci se rozdělí do dvojic a 

jejich úkolem bude najít správné dvojice vět tím, že vypočítají správně příklad z lístečku. Jednotlivé 

lístečky však musí nechat ležet na svém místě. Výsledek i větu si musí zapamatovat a poté si spojí 

správné dvojice ve svém pracovním listě, který mají na lavici. Kontrola probíhá v plénu. Žáci přinášejí 

k tabuli jednotlivé páry a přidělají je buď na nástěnku, nebo je přilepí na plakát. Nástěnku (popř. 

plakát) si pak vystaví ve třídě.  

Žáci si několikrát ve dvojici přečtou jednotlivé věty, následně si otočí pracovní list a učitel jim rozdá 

přílohu č. 2. Žáci si vyzkouší, jak si věty zapamatují a spojují jednotlivé díly. Kontrola probíhá v plénu. 

Závěr (15 min) 

V závěrečné fázi si studenti ve stejných dvojicích sehrají scénky, ve kterých budou používat dříve 

procvičované fráze. Jeden žák je vždy učitel, druhý žák. V průběhu aktivity se prostřídají. Učitel 

prochází mezi lavicemi a žáky sleduje. Na závěr hodiny předvedou dvojice své scénky před ostatními 

spolužáky.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Verbinde die richtigen Paare: 

Buchstabier das! 

Komm an die Tafel! 

Lies laut, bitte! 

Mach das Buch auf! 

Noch einmal! 

Ruhe, bitte! 

Schreib das ins Heft! 

Setz dich. 

Wie bitte? 

Wie heißt das auf Deutsch? 

Čti nahlas, prosím! 

Jak prosím? 

Jak se to řekne německy? 

Ještě jednou! 

Napiš to do sešitu! 

Otevři si knihu! 

Pojď k tabuli! 

Sedni si. 

Ticho, prosím! 

Vyhláskuj to! 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – hledání páru čj x nj 

89-17= … Lies laut, bitte! 

5+62= … Wie bitte? 

73-41= … Komm an die 

Tafel! 

36+10= … Ruhe, bitte! 

100-30= … Noch einmal! 

85+7= … Setz dich. 



  
 

 

21+40= … Wie heißt das auf 

Deutsch? 

94-6= … Mach das Buch auf! 

15+8= … Schreib das ins 

Heft! 

51+19= … Buchstabier das! 

72 Čti nahlas, prosím! 

67 Jak prosím? 



  
 

 

32 Pojď k tabuli! 

46 Ticho, prosím! 

70 Ještě jednou! 

92 Sedni si. 

61 Jak se to řekne 

německy? 

88 Otevři si knihu! 

23 Napiš to do sešitu! 



  
 

 

70 Vyhláskuj to! 



  
 

 

Příloha č. 2 – hledání párů (dokončení vět) 

Lies 

laut, bitte! 

Wie 

bitte? 

Komm 

an die Tafel! 

Ruhe, 

bitte! 

Noch 

einmal! 

Setz 

dich. 

Wie heißt das 

auf Deutsch? 

Mach das 

Buch auf! 

Schreib das 

ins Heft! 

Buchstabier 

das! 



  
 

 

Příloha č. 3 – učitelka 
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