
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vyučovací předměty opakování 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Prvouka, matematika 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí vyučovací předměty a školní pomůcky. 

Žáci si procvičí popis rozvrhu. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci umí odhadnout podle pomůcek vyučovací předmět. 

Žáci si procvičí odčítání dvojciferných čísel. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Školní pomůcky (pravítko, učebnice ČJ, cvičky, slovník nj-čj, vodové barvy, nůžky, 
lepidlo, učebnice prvouky atd. – viz popis průběh hodiny) 

POUŽITÉ 
ODKAZY  

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – pomůcka 

AUTOR 
PRACOVNÍHO 
LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel se žáků na začátku hodiny zeptá: Was habt ihr heute? Welche Schulfächer habt ihr? Žáci již 

názvy vyučovacích předmětů znají, proto by měli vyjmenovat jednotlivé předměty. Učitel poté shrne 

obsah dnešní hodiny: Wir wiederholen heute die Schulfächer und auch die Schulsachen und ein 

bisschen Mathematik.. 



  
 

 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel žáky rozdělí do dvojic. Každá dvojice si vezme svůj pracovní list. Jejím úkolem bude spojit 

předměty s čísly. Jako pomůcka jim poslouží tabulka s uvedenými čísly (viz příloha č. 1) jednotlivých 

školních pomůcek.  Učitel tuto pomůcku promítne na tabuli, popř. zvětší, vytiskne a připevní na 

tabuli. Pro tuto aktivitu musí učitel před začátkem hodiny připravit 8 lavic. Na každé lavici budou dva 

předměty, které charakterizují konkrétní vyučovací předmět – např. pro matematiku bude na lavici 

ležet pravítko a kružítko, pro němčinu slovník a učebnice němčiny atd. Na lavicích musí ležet pouze 

ty předměty, které žáci najdou ve své pomocné tabulce v pracovním listě. Učitel žákům ukáže, ve 

kterých lavicích (popř. na kterých místech) naleznou ony předměty. Tyto předměty jsou vodítkem 

k pospojování čísel v pracovním listě. Žáci dojdou k lavici a tam zjistí nejprve podle předmětů, o který 

vyučovací předmět se jedná. Poté si vyhledají čísla jednotlivých předmětů a odečtou od sebe větší 

cifru od menší. Takto dojdou k výsledku, který spojí ve svém pracovním listě s vyučovacím 

předmětem.  Učitel připraví tyto školní věci: M – pravítko, kružítko, ČJ – pero, kniha, PRV – sešit, 

pracovní sešit, PČ – lepidlo, nůžky, TV – cvičky, míč, HV – flétna, píseň, NJ – slovník, učebnice, VV – 

vodové barvy, štětec. Kontrola probíhá v plénu. Žáci přečtou své výsledky. Řešení: Mathe – 57, 

Tschechisch – 11, Sachunterricht – 40, Handarbeit – 37, Musik – 81, Sport – 44, Deutsch – 48, Kunst – 

6  

Učitel žáky rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina jde za dveře, kde počká do doby, než ji první 

skupina vyzve, aby se vrátila do třídy. Skupina, která je ve třídě, připraví následující aktivitu: Žáci 

vytvoří „živý rozvrh“. Bude to rozvrh na jeden den. Nejprve vymyslí, kolik hodin budou mít a jaké 

předměty – to si také zapíší. Poté živý rozvrh přenesou do lavic. První lavice znázorňuje první hodinu, 

druhá druhou atd. Do lavice si vždy sedne jeden žák a připraví si typické pomůcky pro daný předmět. 

Mohou zařadit i pauzu. Učitel zde dění pozoruje, v případě potřeby poradí. Poté žáci zavolají skupinu 

za dveřmi. Učitel jim vysvětlí, že se jedná o živý rozvrh a že pořadí umístění v lavicích znázorňuje i 

číslo hodinu. Skupina si projde jednotlivé lavice a zapíše si rozvrh do pracovního listu. Poté rozvrh 

popíše. Předvádějící skupina popis kontroluje. Poté si role vymění. 

Závěr (5 min) 

Žáci si za domácí úkol napíší svůj ideální rozvrh na celý týden. Ten doplní do tabulky a pak jej popíší. 

Popíší i aktivity, které v jednotlivých hodinách dělají. Mohou pracovat ve dvojicích. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Tschechisch 

Deutsch 

Mathematik 

Sachunterricht 

Handarbeit 

Sport 

Musik 

Kunst 

57 

6 

11 

44 

81 

48 

37 

40 

 

 

Der lebendige Stundenplan 

 

Stunde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Gruppe 

1 

        

Gruppe 

2 

        

 



  
 

 

Příloha č. 1 – pomůcka 

 

das Arbeitsbuch – 60 

das Buch – 9 

das Heft – 100 

das Lehrbuch – 27 

das Lied – 18 

das Lineal – 87 

das Wörterbuch – 75 

der Ball – 24 



  
 

 

der Kleber – 52 

der Kuli - 20 

der Pinsel – 7 

der Zirkel – 30 

die Flöte – 99 

die Schere – 15 

die Turnschuhe – 68 

die Wasserfarben – 13 
 

 


