
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Potraviny – zdravý životní styl 

OBLAST  Jak se dnes cítím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT přírodověda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci znají některé běžné potraviny v NJ 

žáci umí použít  výraz – das ist gesund a vytvořit zápor – das 
ist ungesund 

žáci rozumí větě - Magst du? 

OBSAHOVÉ CÍLE 

žáci si dokáží zjistit výživové údaje u potravin 

žáci jsou schopni zamyslet se nad prospěšností různých 
potravin pro naše zdraví 

žáci dokáží odhadnout množství -  100g 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Obaly od potravin (popř. obrázky potravin, skutečné 
potraviny) dle seznamu v příloze (pro opravdovost možno -
kuchyňská váha, 100g zeleniny, 100g šunky či sýra, 100ml 
tekutiny), interaktivní tabule 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://www.nutricni-poradce.eu/nutricni-

poradna/sestaveni-stravovaciho-rezimu/energeticke-

tabulky-potravin.html 

PŘÍLOHY seznam potravin 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
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Pracovní postup aktivity: 



  
 

 

Učitel si několik dnů před hodinou přírodovědy domluví s dětmi, že každé z nich přinese na hodinu 

1 nebo 2 obaly potravin ze seznamu, který učitel umístí předem na tabuli. Děti se napíší do seznamu 

k potravině, kterou si vybraly. Pokusíme se obsáhnout celý seznam. 

 

Úvodní část (10min) 

Na počátku hodiny děti vytvoří ve třídě „obchod s potravinami“. Učitel bere do rukou jednotlivé 

potraviny a vyslovuje je německy, žáci po něm opakují : „ Das ist Milch.“ a oslovuje jednotlivé žáky: 

„Magst du Milch?“ a oni odpovídají: „ Ja.“ X „Nein.“ ( Když učitel poprvé vysloví větu – Magst du… - 

předvede pantomimicky, pohladí si bříško a žáci hádají, na co se ptá. Poté již tuto vazu používáme 

automaticky.) 

 

Pracovní postup (25 min) 

Poté probíhá diskuze o tom, jestli všechny potraviny, které nám chutnají, jsou zdravé. Do tématu 

zařadíme: umělá barviva, jednoduché cukry, množství bílkovin, vitamíny, střídmost. 

Na interaktivní tabuli si ukážeme výživové tabulky a porovnáme na nich jednotlivé údaje např.: 

100g zeleniny 

100ml (g) coca coly 

100g sýra nebo šunky 

Sledujeme bílkoviny, vitamíny, množství energie,…… 

Pokud máme váhu a opravdové potraviny, ukážeme jim skutečných 100g jednotlivých potravin. 

 

Třída se rozdělí na skupiny po čtyřech a učitel jim rozdá z „obchodu“ všechny potravinové rekvizity. 

Na každou skupinu vyjdou 2 – 3 kusy.   

Úkolem bude vytvořit tzv. „zdravý stůl“ a „nezdravý stůl“. Ty budou vpředu označeny cedulkami 

GESUND, UNGESUND. 

Skupina vždy vyšle jednoho zástupce s potravinou a ten hlásí:  

Fisch ist gesund. 

Limonade ist ungesund. 

Třída hlásí: „Ja.“ nebo „Nein.“ 



  
 

 

Dostaneme se i k potravinám, kde toto nelze jednoznačně určit. V češtině tedy proběhne diskuze 

o tom, že někde záleží na množství a jindy to, co je vhodné pro dospělé, není vhodné pro děti. 

 

Závěr (10 min) 

Na závěr každý žák dostane papír, nakreslí na něj 3 své nejoblíbenější potraviny z naší dnešní slovní 

zásoby. 

Poté svou oblíbenou pastelkou zakroužkuje ve svém koši potravinu, která je podle našeho dnešního 

povídání spíše zdravá. Sám pak uvidí, jestli se stravuje spíše GESUND x UNGESUND a podělí se o toto 

se svými spolužáky. Bude procházet mezi spolužáky a sdělí jim: Ich esse gesund. x Ich esse ungesund. 

(tvar – ich esse již žáci znají z předchozích hodin.) 

 

Pracovní list pro žáky 

Není 

 

Poznámky 

V dalších hodinách můžeme využít pro skupinovou práci seznam potravin. Vystříháme česká a 

německá slovíčka (bez obrázků)a budeme se pokoušet správně je přiřadit do dvojic. 

U potravin nemusíme užívat člen. 

  



  
 

 

Příloha 

 

 


