
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Příroda kolem nás 

OBLAST  Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka, výtvarná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci znají názvy barev bílá, žlutá, zelená 

žáci znají název kopretiny 

žáci znají slovesa er, sie liebt mich, er, sie liebet mich nicht 

žáci reagují na otázku Welche Farbe ist das? 

Žáci reagují na výzvu Mal es an die Tafel . 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si zopakují tři základní barvy. 

ČASOVÁ DOTACE 20 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Papír A4, pastelky 

POUŽITÉ ODKAZY - 

PŘÍLOHY Vymalovánka kopretiny, živé květiny, kartičky se slabikami. 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Michaela Vacíková 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Kopretina (10 min) 

Učitel nakreslí před hodinou na tabuli obrys kopretiny. 

Žáci se seznámí s novou rostlinou – učitel ji ukáže vybarvenou na hotovém pracovním listu, 

žáci uvedou její název v českém jazyce.  



  
 

 

Učitel žákům rozdá obálky se slabikami rozstříhaného německého názvu kopretiny MA   RI   

TE  RGE - žáci se snaží sestavit správný název kopretiny. 

Učitel se zeptá, jaké pastelky by žáci potřebovaly pro vybarvení kopretiny. 

Učitel ukazuje žákům pastelky a pojmenovává jejich barvy v německém jazyce, žáci opakují. 

Učitel ukazuje několikrát střídavě pastelky a ptá se nejprve česky, pak německy Welche Farbe 

ist das?  Žáci si pak ve dvojici ukazují pastelky a procvičují otázku a odpověď na ni. 

 

Učitel vysvětlí žákům česky, že budou vybarvovat kopretinu nakreslenou na tabuli. Pak je 

vyzve v německém jazyce, přičemž zdůrazní název barvy:  Mal grün an die Tafel an.            

Vyvolaný žák vybarví zelenou část rostliny. Učitel pokračuje: Mal gelb an die Tafel an.   

Vyvolaný žák vybarví žlutou část rostliny. Učitel pokračuje: Mal weiß an die Tafel an. 

Učitel ukáže žákům živou kopretinu a ptá se Jaký zvyk spojený s trháním kopretin je u nás 

známý? 

Trhá lístečky a říká střídavě česky a německy: Má mě rád, nemá mě rád. Er liebt mich, er liebt 

mich nicht. Pobízí žáky, aby opakovali říkanku s ním. 

Rozdá kopretiny všem žákům. Upozorní, že dívky budou předříkávat er – on, chlapci sie – 

ona, pak trhá a předříkává společně s dívkami, poté s chlapci.  

Další hodinu se mohou žáci naučit jiné barvy u jiné květiny. 

 

2. Praktická část (10 minut) 

Výtvarná výchova – žáci vybarví pracovní list, musí také správně doplnit k německým 

nápisům barvu do prázdných koleček.  



  
 

 

 


