
  
 

 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Seznamování 

OBLAST  Jak jsme se potkali 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. r./I. 

JAZYKOVÉ CÍLE žáci se umí představit svým jménem                                                 
učí se zapamatovat si své německé jméno 

OBSAHOVÉ CÍLE 
uvědomit si, že v jiných zemích se mluví jinak 

uvažovat, proč si lidi dávají jména 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

maňásek                                                                                         

tabulka českých a německých jmen 

kartičky s německými jmény z tabulky 

obrázky postav 

dvě krabičky na kartičky se jmény 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 

kartičky s německými jmény pro dívky a chlapce 

list se jmény německými 

obrázky postav dívek a chlapců 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 



  
 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Učitel/ka drží maňáska a ptá se a zpívá: „ Jak se jmenuješ?“ Maňásek odpovídá a zpívá: „Kašpárek - Kasper.“ 

Kašpárek se ptá učitele/ky a zpívá: „Jak se jmenuješ?“ Učitel/ka odpovídá a zpívá: „Milena.“ Kašpárek vyzve 

žáky, aby se posadili na koberec do kruhu. Některý z žáků dostane maňáska a ptá se souseda. Zpívá: „ Jak se 

jmenuješ?“ Žák/kyně zazpívá své jméno. Takto se vystřídají všichni žáci. 

 

Pracovní postup (20 min.) 

Po hře „Jak se jmenuješ?“ se vyučující zeptá, jak by se seznamovali, kdyby se nijak nejmenovali. Z následných 

odpovědí žáků a z diskuse vedené učitelem by mělo vyplynout, že bez jmen je to obtížné. Vhodnými otázkami 

dovede učitel žáky k úvahám, proč si vlastně lidi dávají jména. Pokud žáci nic nevymyslí, učitel pomůže 

návodnými otázkami. Např. Jak by vám říkali rodiče? Jak byste se seznamovali? Jak by na vás volali vaši 

kamarádi? Jak by vás oslovovali ve škole? (10 min.) 

 Učitel/ka si připraví tabulku jmen českých a napíše je nebo pověsí na tabuli. Žáci dostanou kartičky, na 

kterých jsou německá synonyma českých jmen. Žáci mají za úkol jména přiřadit k českým ekvivalentům. U 

německých jmen se nejprve učitel ptá: „ Wie heißt du?“ a odpovídá: „ Ich heiße Helene.“, nebo „Wer bist 

du?“ a odpovídá: „Ich bin Karl.“atd. Při druhém čtení žáci opakují česká a německá jména. U německých jmen 

se ptají a odpovídají celými větami jako před tím vyučující. Otázky a odpovědi střídají. Učitel/ka stále pomáhá 

s otázkami a odpověďmi. (5 min.) 

Děvčata a chlapci se postaví do řady zády k vyučujícímu , ruce za záda a tahají si německé jméno s obrázkem 

postavy. Děvčata z krabičky s dívčími jmény, chlapci s chlapeckými. Následně každý žák ukáže obrázek a 

jméno přečte. (5 min.) 

Závěr  

Na závěr si žáci utvoří dvojice. Zahrají si např. setkání na chodbě, na ulici, ve třídě apod.  Pozdraví se: „Hallo!“ 

a ptají se: „ Wie heißt du?“ a odpovídají: „ Ich heiße Helene.“, nebo „ Wer bist du?, „Ich bin …“ (5 min.) 

 

Pracovní list pro žáky 

Poznámky 

  



  
 

 

Přílohy 

česká dívčí jména německá dívčí jména 
česká chlapecká 

jména 
německá chlapecká 

jména 

Marie Maria Lukáš Lukas 

Kateřina Katharina Karel Karl 

Julie Julia Robert Robert 

Eva Eva Martin Martin 

Andrea Andrea Matyáš Matthias 

Helena Helene Emil Emil 

Martina Martina Petr Petr 

Monika Monika Filip Philipp 

Petra Petra Maxmilián Maximilian 

Renata Renate Tobiáš Tobias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

německá dívčí jména německá chlapecká jména 

Maria Lukas 

Katharina Karl 

Julia Robert 

Eva Martin 

Andrea Matthias 

Helene Emil 

Martina Petr 

Monika Philipp 

Petra Maximilian 

Renate Tobias 
 

 

 

 

 



  
 

Příloha 

německá dívčí jména německá chlapecká jména 

Lisa Tobias 

Anke Andreas 

Ute Hans 

Doris Uwe 

Erika Torsten 

Gerda Udo 

Lotte Kurt 

Paula Helmut 

Karin Jens 

Rosa Gerd 
 

 

 

 



  
 

Příloha – obrázky postav dívek a chlapců 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 


