
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Čísla a sčítání 1-100 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí vyjmenovat číslovky 1-100.  

Žáci umí německy vyjádřit sčítání u čísel do 100. 

Žáci přečtou a opíší název zboží. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí sčítací operace u čísel do 100. 

Žáci dokáží vypočítat cenu zboží a srovnat ji se svým 
kapesným. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Lavice s různými předměty a cenovkami. 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY Pracovní list 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel s žáky zopakuje číslovky od 1 do 20. Řekne eins a ukáže na další osobu, která by měla říct zwei 

a ukázat na další osobu, ta řekne drei atd. až do 20.  

Pracovní postup (35 min) 



  
 

 

Učitel žákům rozdá pracovní list s cvičením 1 a zeptá se: Wie geht das richtig? Žáci nejprve spojují 

číslovky (čára se nesmí překřížit), jak jdou správně za sebou. Poté je učitel přečte německy a žáci čísla 

spojují se slovy. Kontrola probíhá v plénu.  

V další fázi učitel napíše na tabuli dvě čísla: 45 a 54 a učitel se zeptá: Was ist fünfundvierzig. Žáci 

tipují. Učitel poté zakroužkuje správné číslo 45. Číslo rozepíše a připojí ke správným částem – fünf k 5, 

vierzig k 40, und podtrhne. Společně si pak zkusí přeříkat vždy desítku čísel. Učitel napíše na tabuli 

např. číslo 20…30 a společně s žáky odříkají čísla až do 30. Poté napíše číslo 30…40, vysloví dreißig a 

ukáže na dalšího žáka, který má pokračovat. 

Žáci dále pokračují ve vyplnění cvičení 2 v pracovním listu. Učitel žákům řekne: Ich diktiere und ihr 

malt blau. A ukáže modrou pastelku. Poté diktuje čísla a žáci vymalovávají políčka. (např. 83, 73, 63, 

53, 54, 65, 76, 87, 17, 27, 37, 47, 43, 33, 23, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46) Nakonec řeknou, jaké písmeno 

jim vyšlo (R). (Was habt ihr?) Následně se rozdělí do dvojic a každý si ve dvojici namaluje své 

písmeno (do stejné tabulky a jinou barvou). To pak bude diktovat svému spolužákovi, ten vymalovává 

políčka (opět jinou barvou) a nakonec řekne výsledné písmeno. Role si následně vymění. 

Žáci zůstanou ve stejné dvojici. Učitel jim řekne, aby se podívali na cvičení 3 v pracovním listu. A 

zeptá se: Was ist das? Žáci odpoví: Hundert Euro. Učitel je pošle k lavici s rozloženými věcmi. Je tu 

spousta školních pomůcek, svačina, křídy atd. Všechny věci jsou polepené cenovkou a štítkem 

s německým názvem dané věci. Částky jsou různé. Velmi však doporučujeme udělat pestrou paletu 

částek – spíše menších. Žáci mají za úkol nakoupit co nejvíce věcí za svou stoeurovku (jedna 

stoeurovka na dvojici). Ihr kauft jetzt für 100 Euro ein. Ihr schreibt alles und ihr rechnet. Věci a částky, 

které nakupují, si zapisují do pracovního listu. Smí nakoupit pouze to, co vidí na lavici a pouze 

v takovém množství, které vidí. Výsledná částka nesmí překročit 100 euro. Vítězí skupina, která 

nakoupí nejvíce věcí a nepřesáhne částku 100 euro. Kontrola probíhá v plénu. Wir haben – Kuli für 5 

Euro, Heft für 1 Euro, … 

Závěr (5 min) 

Hra na nejrychlejšího – učitel žákům dává matematické příklady. Kdo odpoví správně, začíná mu 

přestávka. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1.  

 

 

 

 

 

zehn - zwanzig – dreißig – vierzig – fünfzig – sechzig – siebzig – achtzig – neunzig – hundert 

2.        3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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