
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Čísla od 0 do 6 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělesná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1.-5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
seznámení se s číslovkami 0-6 a jejich mluvenou podobou (psaná 
podoba je žákům zprostředkovaná, cílem aktivity však není její 
osvojení) 

OBSAHOVÉ CÍLE rozhýbání se před jinou tělesnou aktivitou, dle zvolených cviků – 
posilování, protahování konkrétních částí těla 

ČASOVÁ DOTACE 25 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

papíry s názvy čísel a s postavami (nejlépe zalaminované), rychlé 
písničky vhodné k tanci či pohybu + přehrávač podle typu média, 
hrací kostka 

POUŽITÉ ODKAZY 
(cit. dne 3.9.2018) 

https://www.sleviste.cz/s/samolepka+na+auto+zajic+vyska+15cm/ 

PŘÍLOHY Názvy čísel a postavy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (2 min) 

Na začátku hodiny k sobě učitelka přizve jednoho žáka. Ukáže papír s číslem eins. Přečte, vyzve žáky, 

aby po ní slovo opakovali. Postupně přivolává další žáky a postup opakuje, dokud se nedostanou 

k číslu 6. Následně pošle všechny zpět a prezentuje číslo nula. Pak rozmístí papíry po tělocvičně.  

 



  
 

 

Pracovní postup (19 min) 

Žáci hrají hru, při které se seznamují s německým pojmenováním čísel od nuly do šesti. Na začátku 

každého kola si žáci společně s učitelkou vymyslí cvik, který budou provádět při vypadnutí ze hry 

(možno využívat cviky za účelem protažení, posilování, trénování vytrvalosti… - dřepy, most, oběhnutí 

bodu…). Učitelka pustí muziku. Žáci se pohybují volně po prostoru, tancují. Když přestane hudba hrát, 

vyberou si jeden papír s názvem čísla, ke kterému se postaví (pro porozumění a vizuální oporu je u 

každého názvu čísla počet postaviček odpovídající jeho číselné hodnotě). Učitelka hází na lavičce 

kostkou a pojmenovává čísla německy. Žáci poslouchají název čísla a kontrolují s údaji na papírech. 

V případě, že padlo jejich číslo, jsou vyřazeni ze hry a musí plnit určený úkol/cvik až do konce kola. 

Hra pokračuje do té doby, než zbyde poslední hráč/skupina hráčů, která již daný úkol vykonávat 

nemusí. 

- hráč/skupina hráčů, kteří vypadnou ze hry jako poslední, plní daný úkol pouze 1x. 

- jelikož je nemožné, aby na hrací kostce padlo číslo nula, považuje se za nulu, pokud kostka 

spadne z lavičky či z jiného prostoru, na kterém učitel hází. (Na zvážení učitele možno nulu 

vyřadit.) 

Po seznámení se s čísly ponechá učitelka stále rozmístěné papíry pro případnou kontrolu žáků při 

další hře. Před hrou je opět předem domluven cvik, který hráči vykonávají, dokud při hře nezbyde 

vítěz. Hra je známá pod názve Škatulata, hýbejte se. Hráči se opět hýbou do rytmu huby. Při jejím 

vypnutí učitelka řekne německy číslo od nuly/jedné do šesti. Žáci mají za úkol vytvořit skupinky o 

počtu členů právě řečeného čísla. Žáci, kteří nejsou součástí žádné skupinky, vypadávají. Pro kontrolu 

správného počtu žáků ve skupině ukazuje učitelka na jednotlivé žáky a celá skupina německy počítá. 

- nula je zde zařazena pro trénink pozornosti. Při tomto čísle je možné předem se domluvit, jaký 

bude postup – žáci si buďto lehají na zem, schovávají se za nářadí… 

Závěr (4 min) 

Při závěrečném nástupu učitelka společně se žáky zopakuje základní číslovky. Každý, kdo odchází 

z tělocvičny, hází kostkou. Číslo, které na kostce padne, pojmenovává německy. Pokud překlad neví, 

učitelka mu jej znovu řekne, žák jej zopakuje a odchází na konec řady. Když přijde opět na řadu, hází 

znovu.  

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 


