
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Školní pomůcky a předměty 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí pojmenovat základní školní pomůcky. 

Žáci umí použít nominativ neurčitého členu, kein/e, číslovky 
a množné číslo. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci umí pojmenovat materiál, ze kterého je daný předmět. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Školní pomůcky (viz příloha), plachta/ubrus, která zakryje 
lavici. 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY č. 1 – školní pomůcky 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (15 min) 

Učitel před začátkem hodiny připraví lavici, kde budou všechny předměty z přílohy č. 1. Na začátku 

hodiny všichni žáci přistoupí k lavici a učitel řekne: Hier sind Schulsachen. Poté ukáže vždy na nějaký 

předmět, přiloží k němu správnou kartičku a řekne např.: Das ist ein Kuli. Žáci opakují. Toto provedou 

se všemi předměty. Slovíčka na závěr ještě zopakují. Nakonec kartičky sesbírá a rozdělí třídu na 3 až 4 

skupiny (dle velikosti třídy). Každé skupině rozdá jednu rozstříhanou sadu kartiček z přílohy č. 1 

(každá skupina musí mít kartičky vytisknuté na jiné barvě papíru). Studenti si ve skupince pročtou 

slovíčka, připomenou si, co která znamená, popř. dohledají jejich význam, pokud mají nejasnosti. 

Učitel mezitím připraví pouze 10 pomůcek z přílohy č. 1 na jednu lavici (připraví konkrétní předměty), 

se zbývajícími 4 pomůckami se bude pracovat později, to ale zatím žáci nevědí.  



  
 

 

Pracovní postup (20 min) 

Po úvodní fázi jednotlivé skupinky přistoupí k lavici a k vystaveným předmětům přiřadí správná 

německá slovíčka. Kartičku položí vždy písmem na lavici, aby ostatní skupiny neviděly, jaké slovíčko 

přiřadily. Identifikují se pouze podle barev. Učitel je upozorní, že nemusí použít všechny kartičky. 

Poté proběhne společná kontrola. Učitel nejprve napíše na tabuli (a vždy zvýrazní členy): der Kuli – 

Das ist ein/kein Kuli. die Mappe – Das ist eine/keine Mappe. das Buch – Das ist ein/kein Buch. Poté 

řekne vzorové věty. Ukáže například propisku a řekne: Das ist ein Kuli. Vezme poté do ruky knihu a 

řekne: Das ist kein Kuli, das ist ein Buch. Žáci popíší každý předmět: Hier ist ein/eine … Do toho obrací 

kartičky. Pokud je nějaká kartička špatně, řeknou: Nein, das ist kein/keine … Das ist ein/eine … 

Kartičky si uklidí na stranu. 

Žáci následně dostanou 1 minutu na to, aby přinesli k učiteli co nejrychleji 4 předměty ke zbývajícím 4 

kartičkám (hledají ve svých lavicích a aktovkách). V této fázi učitel upraví lavici s předměty pro další 

aktivitu (bylo by dobré, aby předměty proházel, některé přidal, některé ubral, mělo by se zde objevit i 

více předmětů od jednoho druhu, avšak na různých místech lavice – více pastelek, sešitů atd. pro 

procvičení množného čísla, také by bylo dobré, aby se zde střídali různé druhy materiálů) a celou 

lavici zakryje ubrusem/plachtou. Žáci odprezentují svůj úkol, kdy měli přinést 4 předměty ke 

zbývajícím kartičkám, a popíší opět předměty, které podle kartiček našli: Das ist ein/eine …  

Učitel je poté seznámí s další částí, na kterou připravoval lavici s plachtou – zapamatování předmětů 

a určování, z jakého materiálu jsou. Žáci mají jednu minutu na to, aby si zapamatovali předměty 

k otázce. Po dobu této minuty učitel odkryje lavici a žáci si musí zapamatovat konkrétní předměty, 

jejich počet, popř. množné číslo. Po této minutě učitel lavici opět zakryje a skupiny si zapíší do sešitů 

svůj výsledek. Následují další otázky a stejný postup. Učitel žákům danou otázku představí až před 

samotným začátkem.  Na tabuli napíše: Was ist … a poté doplňuje: aus Papier?/ aus Plastik /  aus 

Stoff.  Vždy ale ukáže nějaký předmět ve třídě, který z daného materiálu je. A zeptá se kontrolní 

otázkou:  Was ist noch aus Papier/Plastik/Stoff? Aby si byl jistý, že žáci slovíčku rozumí a dokáží ho 

použít. Vyhodnocení probíhá v plénu s odkrytou lavicí, učitel žáky může hodnotit body (viz poznámka 

dole). 

Závěr (10 min) 

Na závěr se skupinky rozejdou zpět na svá místa, kde sedí a popíší, co mají momentálně na lavici a 

z jakého je to materiálu. Hier ist ein/eine/… Das ist aus … 

Poznámky 

Učitel může aktivitu skupin hodnotit bodovým systémem. Každá skupina dostane 1 bod za správně 

přiřazenou kartičku či správnou odpověď. 

 

Pracovní list pro žáky 

Není.  



  
 

 

Příloha č. 1

das Heft 

der Füller 

die Mappe 

der Tintenkiller 

der Farbstift 

der Kuli 

das Buch 

das Lineal 

der Bleistift 

der Radiergummi 

der Spitzer 

die Schere 

der Klebstoff 

der Rucksack



  
 

 

 


