
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Emoce 

OBLAST  11. Jak se dnes cítím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Dramatická výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

- žáci se naučí ovládat vazbu Ich fühle mich/nicht mehr… 
- žáci umí pojmenovat některé pocity německy a přiřadit 

je k obrazovému materiálu 
- žáci umí používat slova richtig, falsch, ja, nein 
- žáci umí reagoval na otázku Was ist los? popsáním své 

nálady 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci umí vyjádřit své emoce pomocí mimiky a posturiky 
- žáci hodnotí subjektivně svůj stav 
- žáci se zamýšlí nad vlivem svých emocí na okolí 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

tabule + popisovač/křída, obrázky smajlíků (nejlépe barevně 
vytištěné a zalaminované) a popisky emocí (příloha), 
dřevěné kolíky (lze nahradit papírovými kartičkami, 
magnetickou tabulí a magnety), kouzelnická hůlka (tyčka, 
kousek klacíku), fixy 

POUŽITÉ ODKAZY http://objevit.cz/jaky-vyznam-maji-jednotlivy-smajlici-
t162968 (cit. 29. 9. 2018) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – obrázky smajlíků 

Příloha č. 2 – popisky emocí (před hodinou nutno ohnout 
obrázky smajlíků směrem dozadu, aby nebyly vidět na první 
pohled – slouží pro následnou kontrolu) 

Příloha č. 3 – kartičky emocí – tisk vícekrát – podle počtu 
žáků (každý má svoji jednu kartičku) 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Na začátku hodiny učitel rozdá každému žákovi dřevěný kolík. Úkolem žáků je se na kolík podepsat, 

popřípadě si ho dozdobit. (Možno zvolit alternativu s papírovými kartičkami, které žáci následně 

přichycují na magnetickou tabuli.)  

Mezitím učitel rozmístí obrázky smajlíků po prostoru. Následně vyzve žáky, aby přichytili kolík na 

obrázek smajlíka, který nejlépe odpovídá jejich aktuální náladě. Učitel také přichytí svůj kolík. 

Pracovní postup (35 min) 

Diskuse (15 minut) 

Učitel vysvětlí žákům, co jsou to emoce. Diskuse na téma emoce:  

- Jak se cítíš, když dostaneš špatnou známku / když něco rozbiješ…? – je ti to líto / říkáš si, že se to 

musíš doučit / je ti to jedno… (žáci se hlásí + navrhují své pocity). – Stejná situace může na 

každého působit jinak. Proč tomu tak je? – povahové vlastnosti, nálada, fyzický stav… 

- Kdy ses cítil nejlíp 

- Smíšené emoce – těším se na výlet, ale bojím se, že bude pršet… 

- Potlačování emocí X dávání emocí najev – pozitiva X negativa 

 

Smajlíci (15 min) 

Učitel rozloží na lavici popisky emocí a vyzve žáky, aby se je pokusili přiřadit k jednotlivým smajlíkům, 

postupně je nosili na koberec a skládali pod sebe. Shromáždí se s žáky kolem obrázků a zhodnotí svou 

náladu: „Ich fühle mich müde.“ Každý předvádí, jak to vypadá, když se cítím unavený. – Ukáže na 

smajlíka se svým kolíkem, následně na nápis. „Richtig?“ – otočí obrázek u nápisu. Pokud je na 

obrázku stejný smajlík, jako je na obrázku, ke kterému ho žáci přiřadili, reaguje: „Ja, richtig.“ Pokud se 

obrázky liší, reaguje slovy: „Nein, falsch.“ A ukazuje na rozdílné obrázky. Nápis přiřadí ke správnému 

smajlíkovi, smajlíka bez nápisu dá stranou. Následně vyzve žáka, jehož kolík je u nějakého dalšího 

smajlíka a proces se opakuje.  

Když zbývají smajlíci, u kterých nejsou žádné kolíky, vyzve učitel žáka: „Jak se ještě můžeme cítit? … 

(jméno), jak se můžeš cítit?“ – a ukazuje na smajlíka. Proces se opakuje stejně, jako předtím do té 

doby, než budou všechny nápisy přiřazeny správně. 

Učitel vezme kouzelnickou hůlku, čaruje a říká zaklínadlo: „Kukala, mukala, bach, jetzt ist es 

vollbracht. Ich fühle mich langweilig.“ Mimikou a posturikou předvádí, jak se cítí. Gesty vyzívá žáky, 

aby vstali a předváděli také. Učitel předá hůlku žákovi, společně s ním říká první větu zaklínadla, 

druhou ho nechává vymyslet. Hraje společně s ostatními žáky. Aktivitu ukončí učitel zaklínadlem: 

„Kukala, mukala, bach, jetzt ist es vollbracht. Ich fühle mich nicht fit. Ich muss zum Doktor gehen.“ 



  
 

 

U doktora (5 min) 

Učitel vysvětlí následující aktivitu. Všichni sedí v čekárně u doktora (v jedné půlce třídy). Každý si 

vylosuje jednu kartičku s pocitem. Učitel si postupně zve pacienty do ordinace („Der nächste, bitte.“), 

kam si sedají (druhá půlka třídy). Pacient přichází s náladou, kterou má napsanou na kartičce. 

V čekárně a v ordinaci se člověk velmi snadno nakazí, jelikož se tam pohybuje spoustu nemocných lidí 

- všichni pacienti (jak v čekárně, tak v ordinaci) se tváří/chovají stejně – podle žáka, který je na řadě a 

předvádí emoci. Učitel se ptá: „Was ist los?“ Pacient + i ti, kteří znají pojem německy, odpovídají: „Ich 

fühle mich…“ (ostatní mohou hledat nápovědu po třídě). 

 

Závěr (5 min) 

„Stejně tak, jako se můžeme nakazit u lékaře nějakou nemocí, můžeme se kdykoliv a kdekoliv nakazit 

nějakou emocí. Jak pozitivní, tak negativní. Když máš dobrou náladu, a kamarád ne, nakaž ho tou 

svojí. Schválně. Podíváme se, jestli se někdo dneska nakazil. Pokud ne, je to v pořádku. Klidně můžeš 

mít pořád stejnou náladu, jako jsi měl na začátku hodiny. Já jsem se třeba nakazil/a.“ Učitel vezme 

svůj kolík, sundá ho ze smajlíka a komentuje: „Ich fühle mich nicht mehr müde. Ich fühle mich …“ – a 

přendává kolík na jiného smajlíka. Pokud se u někoho nálada nezměnila, v tom případě žák popíše 

svou náladu tak, jak je a kolík nepřendává.  

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

Učitel může dle uvážení zvolit nižší počet smajlíků. Cílem není naučit se během jedné hodiny všechny 

názvy pocitů – možno během školního roku přidávat. Smajlíci s nápisy zůstávají vyvěšení ve třídě pro 

pozdější použití. Vždy při příchodu do třídy (na začátku každé hodiny dramatické výchovy) žáci 

umisťují svůj kolík a komentují svůj stav. To samé dělají při odchodu z hodiny v rámci reflexe 

proběhlých činností. Tato činnost může učiteli sloužit zároveň jako zpětná vazba.  


