
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  MĚSÍCE V ROCE 

OBLAST  Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PRVOUKA 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. 

JAZYKOVÉ CÍLE 

ŽÁCI UMÍ VYJMENOVAT MĚSÍCE V KALENDÁŘNÍM I VE 
ŠKOLNÍM ROCE 

ŽÁCI UMÍ NAPSAT MĚSÍCE V ROCE  

ŽÁCI UMÍ POUŽÍVAT PŘEDLOŽKU IM U MĚSÍCŮ 

OBSAHOVÉ CÍLE 

ŽÁCI OČÍSLUJOU VE SPRÁVNÉM POŘADÍ MĚSÍCE 

ŽÁCI NAPÍŠOU NÁZVY MĚSÍCŮ V ČEŠTINĚ VE SPRÁVNÉM 
POŘADÍ PODLE KALENDÁŘNÍHO ROKU A V NĚMČINĚ PODLE 
ŠKOLNÍHO ROKU 

ŽÁCI POUŽIJÍ NÁZVY MĚSÍCŮ V PÍSNI 

ČASOVÁ DOTACE 45 MINUT 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ CD, CD přehrávač nebo interaktivní tabule 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY Č. 1 -  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Edita Wölflová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Motivací hodiny je píseň „Kdo ses v lednu narodil“, kterou se žáci učili v hodině hudební výchovy. Žáci 

sedí v kruhu a vstávají podle měsíců, kdy se narodili. 



  
 

 

Pracovní postup (25 min) 

1) V každém rohu třídy visí názvy ročních období v češtině (popř. i v němčině).  Žáci si stoupnou 

do každého rohu podle toho, v jakém ročním období se narodili. Poté se seřadí v nově 

utvořené skupině podle měsíců, jak jdou za sebou v roce (Paní učitelka jim pomůže). 

Chybějící měsíce se doplní flashkartou s názvem měsíce. Žáci říkají postupně názvy měsíců za 

sebou. 

2) Poté jim paní učitelka rozdá flashkarty s německými názvy měsíců, nahlas říká jejich názvy se 

správnou výslovností. Žáci opakují podle paní učitelky. 

3) Každý žák dostane flashkartu s českým nebo s německým názvem měsíce, žáci se zamíchají a 

hledají dvojici, která tvoří synonyma v němčině a češtině. Poté se seřadí do kruhu podle 

kalendářního roku. To je podnět pro uvědomění, že se měsíce pravidelně opakují. 

4) Všichni si pak sednou do lavic a dostanou pracovní list s úkoly. 

5) Společně si přečtou a vysvětlí zadané úkoly. 

6) Nejprve očíslují obrázky od 1 do 12 a zkontrolují vše v češtině i v němčině. Mohou si podle 

obrázků vysvětlit, co se právě děje v tomto měsíci. Měsíce jsou řazeny podle kalendářního 

roku. 

7) Pak doplní k obrázkům v češtině měsíce z nabídky. 

8) V 3. úkolu opíšou název v němčině, v nabídce jsou sestaveny měsíce podle školního roku. 

 

Závěr (15 min) 

Žáci si vystřihnout tripexeso, sestaví ho zpět, pomáhají si ve dvojici. Mohou pracovat jen ve dvojici. 

Na závěr podle času si zahrají tripexeso. Hledají k obrázku číslo i českoněmecký název. Nabízí se zde 

spousta variant. Žáci si tak zopakují, co se naučili. 

 

Poznámky 

Na tuto hodinu lze navázat opět v hodině Hv písní „Wer im Januar geboren ist“. 

Žáci si mohou zopakovat také roční období, navázat tak na předchozí hodinu. 

Zopakují si i počet ročních období, počet měsíců, kolik má týden dnů. 

Naučí se používat předložku im u měsíců. 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1) Očísluj měsíce, jak jdou za sebou.  

2) Napiš podle obrázků a čísel české názvy měsíců v kalendářním roce. Vyber z nabídky.  

  ZÁŘÍ  LISTOPAD  LEDEN  ÚNOR  DUBEN  SRPEN ŘÍJEN  BŘEZEN  ČERVENEC  PROSINEC  

 KVĚTEN  ČERVEN 

3) Opiš německé názvy měsíců podle školního roku:  

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DEZEMBER   JANUAR  FEBRUAR  MÄRZ  APRIL MAI JUNI 

JULY AUGUST 

4) Vystřihni tripexeso, slož ho a můžeš si zahrát se spolužákem. 
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