
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Výmluvy a omluvy 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí používat omluvy (a výmluvy) do hodiny nj. 

Žáci doplní otázku učitele vhodným slovem. 

Žáci umí používat osobní zájmena. 

Žáci předvedou rozhovor učitele a žáka na téma omluva. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si procvičí jemnou motoriku – vyrobí „náhrdelník“ jako 
pomůcku pro použití omluv v hodině. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

namnožená příloha, provázek, nůžky, děrovačka, lepidlo, 
čtvrtka, pastelky 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY  Příloha č. 1 – slova na doplnění 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel přijde do hodiny a nemá vůbec žádné pomůcky. Stoupne si před žáky a začne mluvit např.: 

Entschuldigung, ich habe keine Kreide. Oh, Entschuldigung, ich habe kein Heft und keine Stifte. Oh, 

Entschuldigung, ich habe kein Lehrbuch, mein Sohn hat mein Lehrbuch.. Poté se ptá žáků, co dělá. Ti 

by měli dojít k odpovědi, že se omlouvá, popř. vymlouvá. Učitel napíše na tabuli téma hodiny: 

Entschuldigung. 



  
 

 

Pracovní postup (35 min) 

Ještě před hodinou učitel rozmístí slova z přílohy č. 1. Učitel žáky rozdělí do dvojic. Každý žák si vezme 

svůj pracovní list. Nejprve si přečtou jednotlivé věty a poté se vydají po třídě a budou hledat vhodná 

slova, která mohou doplnit do vět. Vycházejí z počtu řádků, z odpovědí, z členů atd. (Učitel by žákům 

měl poradit, podle čeho slova přiřazovat.) Každé slovo si vždy do svého listu napíší, lístečky nechají 

ležet na lavici. V pracovním listě se nachází vždy jedna otázka a odpověď na ni. Kontrola probíhá 

v plénu. 

Poté si žáci pracovní list podlepí čtvrtkou a jednotlivé lístečky vystříhají. Na druhou stranu lístečků si 

namalují pastelkami nějaký obrázek související s onou větou – na otázku i odpověď vždy shodný 

obrázek. (Např. u věty: Warum hast du dein Heft nicht? Entschuldigung, ich habe es zu Hause 

vergessen. namalují symbol sešitu.) Následně v místě puntíku udělají do každého lístečku díru 

děrovačkou. Lístečky pak navléknou na nit. Řazení bude vždy stejné, nejprve otázka, poté odpověď. 

Na závěr provázek zavážou a uloží do svých pomůcek na hodinu němčiny. Toto bude pomůcka při 

všech omluvách.  

Na konec žáci secvičí krátké rozhovory. Jeden bude v roli učitele a bude se ptát na jednotlivé 

pomůcky apod., druhý odpovídá jako žák. K tomu použije své nově vyrobené pomůcky. Následně se 

žáci vystřídají. Žáci v této aktivitě mohou věty různě variovat mezi sebou či doplňovat jinými 

pomůckami. Učitel je však upozorní, že musí dosazovat i vhodná osobní zájmena. V této fázi učitel 

prochází lavicemi, naslouchá, pomáhá, koriguje atd. 

Závěr (5 min) 

Žáci předvádějí své rozhovory před třídou, ostatní hodnotí jejich provedení, věrohodnost, jazykové 

vyjádření atd.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

o Warum hast du dein __ __ __ __ nicht? 

o Entschuldigung, ich es zu Hause vergessen. 

o Warum hast du deine  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nicht? 

o Entschuldigung, ich habe sie nicht gemacht. 

o Wo sind deine __ __ __ __ __ __ __ __ __? 

o Entschuldigung, sie sind noch in der Schultasche. 

o Warum kommst du __ __    __ __ __ __? 

o Entschuldigung, der Bus hatte Verspätung. 

o Wo warst du __ __ __ __ __ __ __? 

o Entschuldigung, ich war krank. 



  
 

 

Příloha č. 1 – slova na doplnění 

 

Heft 

Hausaufgabe 

Malstifte 

zu spät 

gestern 


