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   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Germanismy v českém jazyce 

OBLAST  Jak to bylo dřív 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk 

ROČNÍK / TŘÍDA 4., 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci poznají germanismus v českém jazyce 

Žáci umí přiřadit ke germanismu české slovo spisovné 

Žáci umí vytvořit trojici slov: germanismus – české slovo – 
německé slovo 

Umí 15 nových slov v němčině  

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci se seznámí s přijímáním slov německého původu do 
hovorového českého jazyka 

ČASOVÁ DOTACE 30 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Vytvořené karty se  slovní zásobou, pexeso, domino 

Magnetická tabule, magnety 

Psací potřeby, pastelky 

POUŽITÉ ODKAZY 

Germanismy: Mluvíme německy, aniž bychom si to 
uvědomovali 1 ... 

https://germanika.org/germanismy-mluvime-nemecky-aniz-
bychom-si-uvedomovali-1/  

PŘÍLOHY 

Č. 1 Kartičky s germanismy a českými slovy spisovnými 

Č. 2 Pexeso 

Č. 3 Pracovní list 

Č. 4 Domino 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část: (5 - 10 min): 

1. Učitel zopakuje společně se žáky způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, přejímání) 

z minulé hodiny. 

2. Učitel na uvedeném příkladu (textu) vysvětlí žákům pojem germanismy v českém jazyce). 

Po hlasitém přečtení textu klade otázky typu: Rozuměli jste textu? Vysvětli význam tučně 

vyznačených slov. Používáš (nebo někdo z rodiny) některé z nich? Proč myslíš, že jsou 

uvedeny v textu? Jak se do češtiny dostaly? Jak se jmenuje tento způsob tvoření slov? 

Znáš nějaká podobná slova?  

 

Příklad textu: 

Moje babička píglovala nejen lajntůchy, ale i cíchy a věšela fírhůňky. V zimě nás nutila 

nosit jégrhózny a neměla ráda, když jsme pili mléko z flašky. To se jí vyloženě eklovalo.  
Občas jsem neměla ánung co mi vlastně říká, ale vždycky jsme se nějak domluvily a když jsem si venku 
rozbila koleno, dala mi na něj flastr, kterých měla v kamrlíku plný kastlík. Do foroty, jak vždycky říkala. 
Kupovala je v apatyce na rohu. 

Dědeček s námi vnoučaty zase rád chodil na špacír. Když jsme se vrátili domů, museli jsme si 
pořádně opucovat boty a přezout durch mokré fusekle. Babička pro nás měla vždycky připraveno té nebo 
bílé kafé a štrúdl…  

 

Pracovní postup (15-20 min): 

1. Ve třídě je rozmístěno 15 kartiček s germanismy a dalších 15 kartiček s ekvivalenty v českém 

spisovném jazyce (viz Příloha č. 1).  

2. Žáci se rozběhnou po třídě a snaží se najít co nejvíce dvojic, ty umisťují na magnetickou 

tabuli. Po sestavení všech párů učitel společně se žáky přečte slova na tabuli, případně 

vysvětlí význam slov. 

3. Žáky rozdělí do dvojic – použije pexeso (Příloha č. 2 – obrázek + germanismus), žáci se 

pohybují po třídě a snaží se najít k sobě partnera. 

4. V pracovním listě (Příloha č. 3) žáci v utvořených dvojicích vybarvují stejnou barvou  české 

slovo + germanismus a hledají do trojice ještě příslušné německé slovo. 

5. Učitel společně se žáky vyhodnotí jejich společnou práci. Na magnetickou tabuli přidává ke 

dvojici (germanismus – české slovo) ještě slovo německé (z přílohy č. 3), správně vyslovuje a 

děti po něm opakují. 

6. Německou výslovnost ještě procvičí několikerým zopakováním. 

7. Dává dvojicím hádanky – Co to znamená… ( slovo v němčině/ češtině/ germanismus…), pak si 

dávají dvojice hádanky vzájemně.  

8. Zahrají si z naučených slov domino (Příloha č. 4), slovo v češtině + německé slovo (pro 

podporu vizuální paměti je již člen barevně odlišen). 

9. Žáci mohou získávat za správné odpovědi body. 

 



  
 

 

Závěr (5 min) 

Učitel sdílí se žáky:  

Která nová německá slova ses dnes naučil? / Používáš ty nějaké germanismy? 

DÚ: Zjisti další slova přejatá z němčiny v českém jazyce, které užívá tvoje rodina. 

Poznámka 

1. V dalších hodinách může učitel domino rozšiřovat o další nová slova, zahrát si jinou variantu 

domina, kdy karty jsou rozloženy ve třídě a žáci s nimi nemanipulují, hledají pouze očima, 

musí si slova zapamatovat a následně zapsat do sešitu, tuto činnost opakují tak dlouho, 

dokud domino neuzavřou. 

2. Pexeso je možné využít také jako Laufdiktat (běhací diktát), rozložíme německá slovíčka po 

třídě a žák najde kartičku, slovo si zapamatuje, běží ke své lavici a zapíše do sešitu, příp. se ke 

slovu na kartičce tak dlouho vrací, dokud je správně nezaznamená, pak hledá české 

ekvivalenty, příp. sám překládá… apod. 

3. Pexeso by bylo vhodné také rozšířit na pexetrio, na 3. kartičce bude žákem nakreslený 

obrázek. Žáci si pak všechny výrazy zapamatují ještě lépe . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Přílohy: 

Č. 1  

Šuplík Zásuvka 

Šnuptychl Kapesník 

Šňůra Provaz 

Fabrika Továrna 

Štrúdl Závin 

Šprechtit Mluvit 

Gauner Darebák 



  
 

Pucovat Čistit 

Šíbovat Posunovat 

Luftovat Větrat 

Krám Obchod 

Štrykovat Plést 

Flek Skvrna 

Flinta Puška 

Deka Přikrývka 

 



  
 

 

Č. 2 

Šuplík Zásuvka 

Šnuptychl Kapesník 

Šňůra Provaz 

Fabrika Továrna 

Štrúdl Závin 

Šprechtit Mluvit 

Gauner Darebák 

Pucovat Čistit 

Šíbovat Posunovat 

Luftovat Větrat 



  
 

Krám Obchod 

Štrykovat Plést 

Flek Skvrna 

Flinta Puška 

Deka Přikrývka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Č. 3 

deka čistit die Flinte 

fabrika Závin putzen 

flek obchod sprechen 

flinta provaz der Strudel 

gauner zásuvka stricken 

krám skvrna die Schublade 

luftovat plést der Gauner 

pucovat posunovat 
das 

Schnupftuch 

šíbovat puška der Kram 

šnuptychl mluvit die Schnur 

šňůra továrna die Decke 

šprechtit kapesník schieben 

štrúdl darebák lüften 

štrykovat větrat der Fleck 



  
 

šuplík přikrývka die Fabrik 
Č. 4 

zásuvka die Decke 

 

přikrývka die Fabrik 

 

továrna der Fleck 

 

skvrna die Flinte 

 



  
 

puška der Gauner 

 

darebák der Kram 

 

obchod lüften 

 

větrat putzen 

 

čistit schieben 

 



  
 

posunovat das Schnupftuch 

 

kapesník die Schnur 

 

provaz sprechen 

 

mluvit der Strudel 

 

závin stricken 

 



  
 

plést die Schublade 

 

 


