
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Rozkazy v hodině 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci se naučí tvořit rozkazovací způsob u 2. os. j. i mn. č. 

Žáci si procvičí slovesa popisující činnosti v hodině. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci dramaticky ztvární činnost v hodině. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

běžné školní pomůcky (učebnice, čítanka/kniha, psací pero, 
pastelky, nůžky, voda, svačina, zvýrazňovač, pravítko, 
kružítko, slovník, učebnice HV/notový sešit, lepidlo, guma) 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.designexpress.cz/p/samolepka-na-auto-
panacek/ (23.4.2019) 

PŘÍLOHY   

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel před hodinou napíše na tabuli různé rozkazy v 2. os. j. č. (Např. Schreib! Trink! Zeichne! Sing! 

Buchstabiere!) Na začátku vyzve žáky, aby jednotlivá slova přečetli. Po každém slově učitel daný 

rozkaz vyplní. Poté se učitel žáků zeptá: Was lernen wir heute? Žáci by měli odhadnout téma (povely, 

rozkazy, rozkazovací způsob atd.). 

Pracovní postup (37 min) 

Učitel napíše na tabuli sloveso: schreiben – vedle něj namaluje jednoho panáčka a kousek dál dva 

panáčky (viz pracovní list). K jednomu panáčkovi napíše rozkaz: Schreib! Ke dvěma panáčkům napíše 



  
 

 

Schreibt! Poté napíše další sloveso: malen a opět tvary rozkazovacího způsobu. U dalšího slovesa 

(trinken) vyzve žáky, aby utvořili rozkazovací způsob sami. Žáci poté popíší způsob, jak rozkazovací 

způsob mohou vytvořit. Učitel jim pomůže dojít ke správnému výsledku. Žáci si poté ve dvojici dopíší 

do tabulky v pracovním listě všechna zbývající slovesa. Kontrola probíhá v plénu. V čase, kdy žáci 

doplňují tabulku, učitel připraví několik míst/lavic s těmito předměty: 

1. 1 učebnice 

2. dvě psací pera 

3. modrá pastelka 

4. 3 nůžky 

5. 1 kniha 

6. 2 lahve s vodou 

7. svačina 

8. 3 zvýrazňovače 

9. učebnice hudební výchovy/notový sešit 

10. pravítko s kružítkem 

11. 2 slovníky 

12. lepidlo 

13. 3 gumy 

Dvojice žáků procházejí jednotlivé lavice/místa a do tabulky v pracovním sešitě si podle rozložených 

pomůcek zaznamenávají rozkazovací způsoby, které se s pomůckami spojují (podle počtu pomůcek 

poznají, o kterou osobu se jedná). (Řešení: 1. Lern! 2. Schreibt! 3. Mal! 4. Schneidet! 5. Lies! 6. Trinkt! 

7. Iss! 8. Markiert! 9. Sing! 10. Zeichne! 11. Übersetzt! 12. Kleb! 13. Radiert!) Kontrola probíhá 

v plénu, žáci srovnávají své výsledky. 

V další fázi učitel rozdělí třídu na tři skupiny (počet záleží na velikosti, ale ideálně bude mít jedna 

skupina 8 žáků, zbytek se rozdělí na půl). V třídě zůstane skupina 8 žáků, kteří budou sloužit jako 

„herci“. Jedna skupina odejde za dveře. Druhá skupina ve třídě vymyslí podobné lavice s rozkazy jako 

učitel, ale využije k tomu skupinu herců. Do jedné lavice posadí jednoho či dva žáky a řekne jim 

rozkaz (např. Schreib!) a toto bude aktivita, kterou nyní žák bude předvádět. Takto rozdělí všech 8 

žáků. Poté přijde do třídy skupina, která doteď čekala za dveřmi. Přistoupí ke každé lavici, ve které 

sedí jeden či dva žáci, a sledují, co předvádějí. Poté vysloví rozkaz, který žáci předvádějí, pokud 

uhodnou napoprvé, mají 3 body, napodruhé 2 body, napotřetí 1 bod. Druhá skupina (která rozkazy 

vymýšlela) opravuje hádající skupinu. Učitel zapisuje body na tabuli. Nakonec si body sečtou. Nyní se 

prohodí. Činnost se opakuje, učitel zapisuje body. Na závěr se žáci prohodí i se skupinou herců. Žáci 



  
 

 

sečtou body z tabule a vyhodnotí vítěze a okomentují celou aktivitu. (Co se jim líbilo, kdo co dobře 

předváděl, co jim nešlo atd.) 

Závěr (3 min) 

Za domácí úkol vymyslí žáci dalších 5 sloves a napíší k nim rozkazovací způsoby.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

schreiben   

malen   

trinken   

lernen   

radieren   

zeichnen   

essen   

lesen   

übersetzen   

markieren   

singen   

kleben   

schneiden   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.



  
 

 

Hausaufgabe: Meine Verben 

1. __________________________  __________________________  __________________________   

2. __________________________  __________________________  __________________________   

3. __________________________  __________________________  __________________________   

4. __________________________  __________________________  __________________________   

5. __________________________  __________________________  __________________________   


