
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA Vyhledávání informací a komunikace 

OBLAST Jak jsme se potkali 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Informatika 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. období (5. ročník) 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Čtení e-mailových adres – Wie ist deine E-Mail- 

Adresse?  

OBSAHOVÉ CÍLE 
e-mailové adresy, porozumění autentickým e-mailovým 
textům, jednoduchá odpověď na e-mail 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

PC, ukázkové e-maily, vzorové e-mailové adresy, 
pracovní listy 

POUŽITÉ ODKAZY 
 

https://pixabay.com 

PŘÍLOHY Pracovní listy – 3 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU 
Jméno, příjmení 

Alena Podepřelová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Motivace: 5 min. 

U: Ukáže žákům na počítači několik e-mailů – řízený rozhovor – Co to e-mail je? (elektronická pošta) 

Výhody elektronické pošty? Kdo ji používá a proč? Používá se v rodinách žáků? Mají s ní vlastní 

zkušenosti? … 

Z čeho se e-mail skládá? – žáci popisují na základě konkrétní ukázky. 

Co k napsání e-mailu potřebujeme?  

Pracovní postup: 35 min. 

U: Má připravené různé e-mailové adresy (různé domény) – žáci je čtou, poté uvádějí známé adresy, 

mohou uvést i svou (ale pozor na GDPR) 

U: Děti, co je charakteristické pro každou e-mailovou adresu? (@ – zavináč – Tento znak se označuje 

v různých jazycích různě. (Pro zajímavost lze uvést českou a německou variantu – viz …)  



  
 

zavináč           Klammeraffe 

 

 

 

 

     Affenschwanz 

 

 

U: Und Kinder, da ist auch eine E-Mail.  Viz PL č. 1 – modelová adresa  

     Kommt, lesen wir sie. (čte učitel, děti se přidají) – zaměříme se na čtení znamének 

Práce s PL č. 1   

Ž: Říkají známé e-mailové adresy německy 

    Mohou zapsat svou vlastní adresu (pokud nebudou chtít – GDPR – adresu si vymyslí a potom přečtou 

U: Představí žákům domény – zeptá se, které žáci znají. 

     Kinder, jetzt lesen wir die Domains auf Deutsch. – žáci čtou frontálně, jednotlivě 

Ž:  Plní úkol – zaškrtávají známé domény – případně doplňují adresy, které znají (GDPR) 

Práce s PL č. 2 

U: Děti, zkusíme si, jestli budeme rozumět zprávám německých dětí. 

Da haben wir 10 E-Mails – 5 E-Mails sind von den Mädchen, 5 sind von den Jungen. 

Mädchen lesen jetzt die rosa Texte, Jungen lesen die blauen Texte. – Děvčata čtou růžové, chlapci 

čtou modré. (pro lepší porozumění) 

Žáci pracují samostatně (ve dvojicích) 

Po přečtení – kontrola porozumění – žáci říkají, co se z e-mailů dozvěděli. 

U:  Může texty využít k rozhovoru o zájmech německých dětí, porovnat se zájmy žák 

Ž: Každý žák se rozhodne, s kým by si chtěl dopisovat/navázat kontakt. 

Mohou to říkat německy (U: Může říct modelovou větu – Ich möchte mit Maria schreiben.) 

Práce s PL č. 3           

Ž: Samostatná práce žáků – zkouší odpovědět na vybraný e-mail – řídí se instrukcemi učitele, 

aby maximálně využili uvedených textů pro  napsání vlastního e-mailu. 

Evaluace: 5 min.  

Žáci předčítají své texty – učitel se snaží hodnotit maximálně pozitivně (produktivní řečová dovednost 

je pro žáky nejnáročnější). 

 



  
 

Pracovní list č. 1 / Arbeitsblatt Nr. 1 

Píšeme e-maily. / Wir schreiben E-Mails. 

@ = at /et/ 

Jak se řekne @ německy? – Das ist „at“.  
A to je e-mailová adresa. Přečti ji. / Das ist eine E-Mail- Adresse. Lies sie.  

 

michalschwarzatgmailPunktcom 

Máš také e-mailovou adresu? / Hast du auch eine E-Mail-Adresse? 

       JA! 

Jaká je tvoje e-mailová adresa? / Wie ist deine E-Mail-Adresse?  

Moje e-mailová adresa je: / Meine E-Mail-Adresse ist: 

 

 

Znáš tyto domény? Přečti je. / Kennst du diese Domains? Lies sie. 

� ___________________@seznam.cz 

� ___________________@email.cz 

� ___________________@gmail.com 

� ___________________@centrum.cz 

� ___________________@tiscali.cz 

� ___________________@outlook.cz 

� ___________________@volny.cz 

 

Které domény mají tvoji kamarádi? / Welche Domains haben deine Freunde? 

Zaškrtni je. / Kreuze sie an. 

 

 

 

A 

jaká 

A 

jaká 



  
 

Pracovní list č. 2 / Arbeitsblatt Nr. 2 

Přečti si tyto e-maily. Rozumíš jim? / Lies diese E-Mails. Verstehst du sie? 

E-Mail Freunde suchen:  

 

 

Hallo, mein Name ist Lucas. Ich bin 10 Jahre alt und in der 5a. Ich wohne in Osnabrück. 
Meine Hobbies sind Fußball, Handball und Volleyball. 

 

Hallo, ich bin Lea und gehe in die 5 a. Ich schreibe gern E-Mails mit anderen Kindern. Meine 
Hobbys sind Hunde, Englisch und Italienisch. Ich esse sehr gerne Cookies. 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ich heiβe Louisa, gehe in die 5. Klasse. Ich komme aus Freital. Meine Hobbys sind 
Tennis, Haustiere, Bücher lesen und Musik hören. 

Ich heiβe Falco Lutz und wohne mit meinen Brüdern, Mama und Papa in einem Haus in 
einem Dorf in Niedersachsen. Ich gehe in 4 C. Ich mache seit 3 Jahren Judo und liebe auch 
Tiere – wir haben einen Hund. 

Hey, ich bin Julian (10 J.) und komme aus Graz. Ich mag Sport – Schwimmen, Rad fahren 
und Skaten. Ich lerne auch Englisch. 

Hallo, ich bin Mia und suche eine E-Mail Freundin. Ich wohne in Worms und bin 11 Jahre 
alt. Ich spiele gerne Gitarre, singe, fahre Fahrrad und gehe in die Musikschule. 

Hallo, ich bin Erik, komme aus Neuburg und bin 10. Ich mag Inliner fahren, ich gehe gern 
ins Kino. Mein Hobby ist auch Automodelle bauen. 

Hi, ich bin Zoe, 11 Jahre und ich wohne in Flensburg. Ich habe viele Hobbys – Ballett, 
Aerobic, Zeichnen. Ich mag auch Blumen und Tiere – zu Hause haben wir zwei Katzen. 

Hey, ich heiβe Andre und gehe in die 5. Klasse. Ich komme aus Amsberg, das ist in Bayern. 
Meine Hobbys sind Musik hören und Skaten. Wer möchte per Mail oder Skype auf Deutsch 
schreiben? 

Ich bin Sina, bin 11 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse. Wir wohnen in Freiburg in einem 
Haus mit dem Garten. Meine Hobbys sind Tanzen und Singen. Ich puzzle auch gern. 



  
 

Pracovní list č. 3 / Arbeitsblatt Nr. 3 

 

Který e-mail (PL č. 2) se ti líbí? / Welche E-Mail (AB Nr. 2) gefällt dir?  

Napiš odpověď. / Schreibe die Antwort. 

Ich schreibe eine E-Mail an ……………….. 

Name/Klasse: 

Hobbys: 

 

 

 


