
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Měsíce a roční období 

OBLAST  Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1./2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí měsíce a roční období v němčině 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si zopakují všechny měsíce v roce a jednotlivá roční 
období 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Pastelky 

POUŽITÉ ODKAZY 
Xxx 

PŘÍLOHY xxx 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (15 min) 

Na úvod si žáci zopakují všechny měsíce v roce. Vytvoří skupiny po 12 žácích a učitel každému z nich 

pošeptá jeden měsíc. Poté se v kroužku žáci promíchají a jejich úkolem je seřadit se do kroužku tak, 

aby tvořili kruh měsíců, jak jdou po sobě v roce. Kruh je vhodný pro to, aby si žáci uvědomili, že po 

prosinci následuje opět leden a vše začíná znovu.  

Učitel si s žáky zopakuje, jaká jsou roční období v češtině. 

Druhou aktivitou je barevné rozdělení měsíců do ročních období. Žáci vypracují 1. část pracovního 

listu. 

2. Pracovní postup (25 min) 



  
 

 

Učitel za pomoci dětí rozvěsí po třídě německé názvy měsíců v barvě (viz níže). Následujícím úkolem 

žáků je doplnit si druhou část pracovního listu. Pracovní list musí ovšem nechat ležet na stole a musí 

chodit po třídě a jednotlivá slova se učit a poté je zapsat. Je možné pracovat ve dvojicích. Stejně tak si 

žáci doplní české názvy ročních období. 

Následuje společné povídání o tom, co je pro jednotlivé roční období/měsíce typické. Nejprve učitel 

klade otázku v češtině: Co je typické pro jaro? Později může použít německou větu Was ist typisch für 

Winter? Žáci odpovídají v češtině.  

Žáci mohou také nakreslit obrázek typický pro vybrané roční období nebo ztvárnit např. paní Zimu 

atd. 

3. Závěr (5 min) 

Žáci provedou stejnou aktivitu jako v úvodu hodiny, na konci je realizována ovšem v němčině. 

 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1. Vybarvi jarní měsíce zeleně, letní měsíce červeně, podzimní žlutě a zimní modře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň prázdná políčka a slova, která nejsou celá. 

 leden J_ _ _ A _ 
Winter 

únor F_ B _ _ _ R 

 březen _ Ä _ _ 

Frühling duben A_ _ I_ 

květen M_ _ 

 červen J_N_ 

Sommer červenec _ _ L _ 

srpen A_G_ _ _ 

 září S_ _ T _ _ _ _ R 

Herbst říjen _KT_ _ _ _ 

listopad NO_ _ _ _ E _ 

 prosinec D_ Z_ _ _ _ R Winter 

leden 
říjen 

září 

srpen 

červenec 

červen 

květen 
duben 

březen 

únor 

 prosinec 
listopad 



  
 

 

 

JANUAR JULI 

FEBRUAR AUGUST 

MÄRZ SEPTEMBER 

APRIL OKTOBER 

MAI NOVEMBER 

JUNI DEZEMBER 
 


