
  
 
 
 
 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 
   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Poznáváme měsíce v roce 

OBLAST  Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. r./II. 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci si procvičují německá slova ja, nein, das, ist 

žáci se učí názvy měsíců německy                                             
žáci umí správně přečíst názvy měsíců 

 

OBSAHOVÉ CÍLE 
 žáci si opakují názvy měsíců česky 

žáci umí seřadit měsíce ve správném pořadí  

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

magnetická tabule, magnetky 

klobouk, šátek 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 

karty s  obrázky měsíců karty s názvy měsíců v českém jazyku  

karty s názvy měsíců v německém jazyce  

pracovní list pro žáky 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Hra na slepou bábu – Blinde Kuh 



  
 
 
 
 
Učitel vysvětlí postup hry. Žáci jsou rozestaveni v řadě na koberci a každý si z klobouku vytáhne 

kartičku s názvem měsíce v češtině. Učitel/ka  ukáže na žáka a ten řekne nějaké číslo podle počtu dětí 

(např. 1-12). Žák řekne 7, učitel odpočítá např. 7, tento žák je slepá bába. Učitel mu převáže šátek 

přes oči a zatočí ho. Žák sáhne na některého spolužáka/yni a žáci napovídají první písmeno měsíce: 

„To je  – z.“ Slepá bába řekne:“ Září.“ Ostatní odpoví: „ Ano.“ Nastává výměna. Žák, který byl slepá 

bába  jde stranou. Žák, který měl kartičku září ji odloží na lavici a je slepá bába. Hra pokračuje. Pokud 

žák neodpoví správně, ostatní řeknou:“ Ne “ a měsíc řeknou správně. 

Pracovní postup (30 min.) 

Některé kartičky jsou na lavici, zbylé k nim žáci přidají, podle toho, zda při hře využili všechny 

kartičky. Učitel/ka vyvolává žáky a společně názvy měsíců seřadí od ledna do prosince. Žáci společně 

s učitelem si názvy přečtou a upevní na magnetickou tabuli. (5 min) 

Žáci dostanou rozstříhané obrázky měsíců s českým názvem a názvy v německém jazyku z přílohy. 

Rozloží si je na lavici. Učitel/ka sdělí žákům, že si zahrají hru „Na hledače“. Vysvětlí, že hledaný 

obrázek vždy zvednou. Učitel ukáže na název měsíce – leden a zeptá se: „Wie sagt man es auf 

Deutsch?“ Všichni hledají správný obrázek a k tomu název v němčině. Žák, kterému se podaří najít 

správný název (učitel/ka na něj ukáže), řekne: „Hledej, hledej hledači název na  - J-.“Vybraný obrázek i 

kartičku s názvem zvednou. Učitel vyvolá žáka, který zkusí oba názvy přečíst (leden – Januar). Žáci 

s učitelem odpovídají  – ja, nebo nein.  Učitel/ka vysloví se správnou výslovností. Na magnetickou 

tabuli přidá k obrázku a českému názvu také německý. Všichni na tabuli přečtou název česky i 

německy. Takto se postupuje u všech měsíců. Učitel/ka někdy se záměrem vyvolá žáka s chybným 

názvem, potom všichni odpovídají – nein a společně s učitelem opravují. Následuje poslech názvů 

měsíců v němčině (nahrané na počítači). Při druhém poslechu učitel/ka  po jednotlivých měsících 

zastavuje, žáci opakují větu: „Das ist Januar.“ atd., kontrolují si na lavici správnou dvojici názvů česky 

a německy. Střídavě vyvolává žáky, kteří ukazují na obrázek na magnetické tabuli (15 min). 

Učitel/ka žáky rozdělí na tři skupiny a každá z nich vypracovává pracovní list. Po pěti minutách 

následuje společná kontrola. Ústně si učitel s dětmi řeknou, které měsíce chybí. (10 min) 

Závěr (5 min) 

 Žáci jsou rozestaveni v řadě na koberci a každý si z klobouku vytáhne kartičku s názvem měsíce v 

němčině. Učitel/ka ukáže na žáka a ten řekne nějaké číslo podle počtu dětí (např. 1- 12). Žák řekne 7, 

učitel odpočítá např. 7, tento žák je slepá bába/Blindekuh. Učitel/ka  mu převáže šátek přes oči a 

zatočí ho. Žák sáhne na některého spolužáka/yni a žáci napovídají první písmeno měsíce: „Das ist – 

F.“ Slepá bába řekne, učitel/ka  pomáhá:“ Februar.“ Ostatní řeknou: „ Ja.“ Nastává výměna. Žák, který 

byl slepá bába jde stranou. Žák, který měl kartičku Februar ji odloží na lavici a je slepá bába. Hra 

pokračuje. Pokud žák neodpoví správně, ostatní řeknou:“ Nein “ a měsíc řeknou správně, učitel opět 

pomáhá. Společně seřadí názvy měsíců 1–12 v němčině. 

  



  
 
 
 
 

Pracovní list pro žáky  

Vyber si písmenka ze sluníčka a správně doplň jména měsíců v němčině.   

Vybrané písmenko si u sluníčka vždy škrtni.  
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Přílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

leden Januar 

únor Februar 

březen März 

duben April 

květen Mai 

červen Juni 

červenec Juli 

srpen August 

září September 

říjen Oktober 

listopad November 

prosinec Dezember 
 


