
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Věci ve třídě 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Matematika 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí pojmenovat věci ve třídě. 

Žáci si procvičí číslovky. 

Žáci si procvičí slovíčka rechts, links, hinten, vorn, oben, unten. 

Žáci si procvičí užívání neurčitého členu v nominativu. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE Žáci si procvičí sčítání a odčítání čísel. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

bílé samolepící štítky, slovníky 

POUŽITÉ 
ODKAZY  

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – názvy věcí v čj 

Příloha č. 2 – názvy věcí v nj 

Příloha č. 3 – číselná mapa 

AUTOR 
PRACOVNÍHO 
LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 

 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel na začátku hodiny ukazuje na různé předměty a věci ve třídě a ptá se žáků: Was ist das? 

Ukazuje záměrně věci, které žáci neznají v němčině, proto je musí pojmenovat pouze česky. Učitel 

poté popíše průběh hodiny: Wir lernen heute alle diese Vokabeln. 

Pracovní postup (25 min) 

Učitel rozdělí třídu na 4 skupiny. Učitel před hodinou připraví dvě lavice. Na jedné lavici bude 

rozprostřená příloha č. 1 – textem vespod. Na druhé lavici bude příloha č. 2 (natištěná na bílých 

samolepících štítcích) – textem nahoru. Každá skupina si vylosuje 4 lístečky z přílohy č. 1. Poté se 

vrátí do lavice a najde jejich význam v němčině ve slovníku. Slovíčko pak najdou na štítku na lavici 

s přílohou č. 2. Následně polepí danou věc ve třídě. Vytvoří tak společně „obrazový“ slovník. Celá 

třída i s učitelem si projde jednotlivé lístečky a pročte si je. Následně učitel ukazuje stejné předměty, 

avšak bez popisku a žáci celou větou a s použitím neurčitého členu popisují co to je. Učitel svou 

otázku následně obmění a ptá se např.: Was ist rechts hinten? Was ist vorne? Was ist links? Žáci opět 

odpovídají celou větou s použitím neurčitého členu.  

V další fázi žáci ve stejných skupinách vytvoří text. Žáci v tomto textu popíší svoji třídu, avšak do 

textu napíší 3 záměrné chyby. Např.: Links ist ein Fenster. Rechts ist eine Tür. Oben ist ein Boden… 

Text poté přečtou ostatním skupinám a ty musí odhalit 3 nepravdy.  

Závěr (15 min) 

Žáci zůstanou rozdělení do 4 skupin. Každá skupina si napíše 5 věcí, které se nyní naučili. A s pomocí 

přílohy č. 3 s nimi vytvoří matematický příklad. Např.: r Stuhl, r Tisch, s Fenster, e Wand, e Pinnwand, 

vytvoří tento příklad: 2+40+5+17+21=. Ostatním skupinám však musí přečíst pouze příklad. Ostatní 

skupiny příklad vypočítají, řeknou výsledek a poté nadiktují předměty, které má podle nich první 

skupina napsané. Výsledky si vzájemně porovnají. Takto se prostřídají. 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – názvy věcí v čj 

židle 

stůl 

okno 

zeď 

nástěnka 

plakát 

tabule 

počítač 

podlaha 

světlo 

dveře 

koš na 

odpadky 

umyvadlo 

strop 

koberec 



  
 

 

obrázek



  
 

 

Příloha č. 2 – názvy věcí v nj 

der Stuhl 

der Tisch 

das Fenster 

die Wand 

die Pinnwand 

das Plakat 

die Tafel 

der Computer 



  
 

 

der Fußboden 

das Licht 

die Tür 

der Abfalleimer 

das Waschbecken 

die Decke 

der Teppich 

das Bild 



  
 

 

Příloha č. 3 – číselná mapa

der Stuhl - 2 

der Tisch - 40 

das Fenster - 5 

die Wand - 21 

die Pinnwand - 35 

das Plakat - 98 

die Tafel - 17 

der Computer - 11 

der Fußboden - 74 

das Licht – 53  

die Tür - 66 

der Abfalleimer - 100 

das Waschbecken - 0 

die Decke - 82 

der Teppich - 29 

das Bild - 55 

 


