
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA Člověk a jeho zdraví – Zdravá výživa 

OBLAST Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Přírodověda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Porozumět názvům  vybraných potravin 
Tvořit věty typu: Das ist gesund/ungesund. Ist das 
gesund? Das ist lecker. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Rozlišování zdravého a nezdravého stravování 
Zdravá snídaně 

ČASOVÁ DOTACE 20 min. + 25 min. + 25 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Obrázky, dostupné potraviny, pracovní listy 

POUŽITÉ ODKAZY 
 

https://pixabay.com 

PŘÍLOHY 3 pracovní listy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU 
Jméno, příjmení 

Alena Podepřelová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Motivace: 5 min. 

U: Může si na stůl vyndat z kabelky „svačinu“ – např. bonbony, jablko, koblihu, láhev limonády, 

rohlík, jogurt, … / mohou se použít obrázky 

- děti společně komentují vybrané potraviny – zdravé, nezdravé, obsahují vitamíny, bílkoviny, pitný 

režim, … 

Pracovní postup: 20 min. +  

U: Děti, tohle je zdravé. / Das ist gesund.  – žáci opakují frontálně, jednotlivě 

Děti, tohle je nezdravé. / Das ist ungesund. – žáci opakují frontálně, jednotlivě – U vysvětlí             

předponu un- 



  
 

 

Ž: Označují potraviny / obrázky – Das ist gesund. Das ist ungesund. 

Na základě vlastních zkušeností jmenují další zdravé (např. na vitamíny bohaté) potraviny 

U: Naváže PL č. 1 – Kinder, lest leise die Wörter. Markiert bunt, was ihr versteht. / Děti, přečtěte si 

potichu slova. Označte barevně, čemu rozumíte. 

U: Also, was versteht ihr? – žáci čtou označená slova a s U vyvozují ta, kterým nerozumí 

     Was ist gesund/ungesund? 

Ž: Vybírají si slova a tvoří věty: Burger ist ungesund. … 

- U slova „Pommes“ opravíme „ist“ na „sind“ 

SAMOSTATNÁ PRÁCE: Žáci třídí slova do 2 sloupců – společná kontrola 

 

Práce s PL č. 2 

Podle obrázků nácvik slovíček a jejich využití v modelových větách 

Žáci tvoří minidialogy 

Práce s PL č. 3 

U: Děti, jak vydatná má být snídaně / oběd / večeře? 

Snídaně má být opravdu vydatná. Já snídám … 

Moje děti snídají … 

A víte, co snídají děti v Německu? Was frühstücken die Kinder in Deutschland? 

Kommt, wir lesen die Texte. 

Ž: Čtení jednotlivých textů – možné střídání učitel – žák 

U: Kinder, wer Frühstückt gesund? Welches Frühstück findet ihr lecker? / Kdo snídá zdravě? Která 

snídaně se vám zdá chutná? 

Ž: Jens frühstückt gesund. … 

V návaznosti na to děti popisují svou snídaně – využívají k tomu texty. 

Poznámky 

Navržené postupy lze zařadit do 3 různých vyučovacích hodin – lze jejich časovou dotaci 

aktuálně pozměnit 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Pracovní list č. 1 / Arbeitsblatt Nr. 1 

 

 

 

 

Gesund? – ……..  Gesund? – ……… 

 Ungesund? – ……..  Ungesund? – ……… 

 

Rozumíš těmto slovům? / Verstehst du diese Wörter? 

Vyřeš úkol.  / Löse die Aufgabe. 

Wurst  – Joghurt – Salami – Pizza – Orange – Müsli – Hotdog – Pommes Paprika 

– Mineralwasser – Limonade – Fisch – Spinat – Bonbons – Smoothie –Cola – 

Burger – Milchshakes –  weiβes Toast – Chips – Sahnetorte – Karotte –  

Tee   

 

 

   Co je zdravé?    Co je nezdravé? 

 Was ist gesund?    Was ist ungesund? 

  

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

…………………………..   ………………………….. 

 

 



  
 

Pracovní list č. 2 / Arbeitsblatt Nr. 2 

Ich habe Hunger. Hast du Hunger? / Mám hlad. Máš hlad? 

Ich habe Durst. Hast du Durst? / Mám žízeň. Máš žízeň? 

A: Ja, ich esse / trinke gern ……………….. Und du? 

B: Ich auch. Das ist gesund. Hm, lecker.      

Schokolade         Müsli 

                      Chips 

    Orangensaft 

             

Torte   Hamburger                    

             Paprika 

      Joghurt       

 

Salami    Tomaten                

                     Schinken 

     Ei                       

 

Cola        Pizza 

               Käse 

   Toast mit Butter 

    

                                  Tee                       Milch 

 

Pommes 

 

 

 



  
 

Pracovní list č. 3 / Arbeitsblatt Nr. 3 

Mein Frühstück 

 

 

 

 

Was frühstücken die Kinder in Deutschland? 

 Lies die Texte. 

Zum Frühstück esse ich Brot mit Butter, Käse und Schinken. Dazu trinke ich ein Glas 

Milch. (Felicia) 

Ich liebe das Frühstück. Am Alltag (ve všední den)  esse ich Butterbrot und Milch. Am 

Wochenende esse ich gerne Eier, Brot, Müsli mit Milch und trinke ich Apfelsaft. (Jens) 

Zum Frühstück esse ich Brot mit Nutella. Und ich trinke Orangensaft. (Elisabeth) 

Manchmal esse ich Brot, ich habe Marmelade auf meinem Brot. Ich esse manchmal 

Joghurt mit Haferflocken (ovesné vločky). Ich trinke Kakao und ein Glas Orangensaft. 

(Wilma) 

Ich frühstücke um sieben Uhr. Ich esse Brot mit Aufschnitt. Dazu trinke ich Milch oder 

Orangensaft. Manchmal esse ich im Bus. (Julia) 

Zum Frühstück mag ich einen Smoothies aus Obst, Schokomüsli und weiβer 

Joghurt. (Elisabeth) 

Zum Frühstück esse ich gern Toast mit Marmelade oder Cornflakes. Am Wochenende 

gibt es oft Eier und Nutella. Und immer wieder Obst und Gemüse (Orangen, 

Mandarinen, Gurken, Tomaten, Erdbeeren,...) (Annette) 

Hm, lecker! 

Und ich frühstücke 

...............................……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 


