
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Co říká žák 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika, výtvarná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí použít základní fráze, které potřebují v hodině. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí malou násobilku. 

Žáci si vytvoří komiks. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

bílý list papíru A4 

 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.pexels.com/de-de/suche/buch/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-
de/suche/deutsche%20sprache/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/frage/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/8%20uhr/ 
(15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/w%C3%B6rterbuch/ 
(15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/done/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/Toilette/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/trinken/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/heft/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/schreiben/ 
(15.4.2019) 



  
 

 

https://www.pexels.com/de-de/suche/fenster/ (15.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/schnecke/ 
(15.4.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – rozdělení do dvojic 

Příloha č. 2 – hledání párů  

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel přijde do třídy a ptá se (při tom ukazuje na sebe a na žáky): Wer bin ich? Wer seid ihr? Was 

sage ich oft? (Tyto fráze by žáci už měli znát.) Was sagt ihr oft? Poslední otázku mohou žáci 

zodpovědět česky. Měly by zaznít tyto odpovědi: der Lehrer, die Schüler, Komm an die Tafel. Noch 

einmal bitte. atd. 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel rozdělí třídu do dvojic na základě přílohy č. 1. Učitel rozdá mezi žáky takový počet lístečků, aby 

se celá třída rozdělila do dvojic. Žáci chodí po třídě a hledají vhodný lísteček, který pasuje k tomu 

jejich. Poté si sednou společně do lavic a učitel jim rozdá přílohu č. 2. Úkolem žáků je spojit k sobě 

dvojice, které k sobě patří. To žáci dokáží intuitivně odhadnout. Znají vždy alespoň jedno slovíčko 

z věty. Kontrola probíhá nejprve samostatně, na zadní straně každého lístečku je buď příklad či 

výsledek – ty žáci porovnají a zjistí, zdali mají vše správně. Poté učitel ukazuje zvětšené obrázky 

z přílohy č. 2 a žáci mu přečtou frázi. Následně si žáci ve dvojicích vyplní pracovní list.  

V druhé fázi hodiny si žáci vylosují lísteček s frází z přílohy č. 2 (popř. více lístečků, učitel mezi žáky 

rozdá všechny fráze). Žáci na bílou A4 vytvoří komiks – nakreslí obrázek dané situace s žákem (popř. 

více obrázků, je-li to potřeba), avšak danou frázi nenapíší do mluvící bublinky, tu nechají prázdnou. 

Text do ni budou doplňovat spolužáci, kterým svůj obrázek po domalování předají. Vzájemně si pak 

doplněnou frázi přečtou a překontrolují. Všechny komiksy si žáci vystaví ve třídě a porovnají jejich 

zdařilost.  

Závěr (10 min) 

Žáci ve dvojici procházejí obrázky. Jeden vždy zakryje rukou frázi a druhý ji musí vyslovit. Poté si role 

vymění.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Ergänze: 

Darf ich auf die ______________ gehen? 

Darf ich bitte das ______________ aufmachen? 

Darf ich bitte etwas ______________? 

______________, ich komme zu spät. 

Ich bin ______________. 

Ich habe eine ______________! 

Ich habe mein Buch ______________. 

Ich habe meine ______________ nicht. 

Ich ______________ nicht. 

______________, bitte. 

Wie sagt man das auf ______________. 

Wie ______________ man das? 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – rozdělení do dvojic 

Frage 

Buch 

Deutsch 

nicht verstehen 

fertig 

zu spät 

Toilette 

trinken 

Hausaufgabe 

schreiben 

Fenster 

langsam 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – hledání párů 

Na druhou stranu lístečků učitel napíše matematické příklady z malé 

násobilky (popř. jiné matematické operace, které ve třídě právě probírá). 

Ty budou sloužit jako kontrola správnosti spojení jednotlivých lístečků. Na 

lístečku s frází bude matematický příklad (např. 2.5 =), na kartičce s 

obrázkem bude výsledek (např. 10). Příklady ani čísla se nesmějí 

opakovat.

Ich habe eine Frage! 

Ich habe mein Buch vergessen. 

Wie sagt man das auf Deutsch. 

Ich verstehe nicht. 

Ich bin fertig. 

Entschuldigung, ich komme zu spät. 

Darf ich auf die Toilette gehen? 



  
 

 

Darf ich bitte etwas trinken? 

Ich habe meine Hausaufgabe nicht. 

Wie schreibt man das? 

Darf ich bitte das Fenster aufmachen? 

Langsam, bitte. 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 


