
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Čísla 1-20 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí německy vyjmenovat čísla 1-20. 

Žáci umí německy vyjádřit sčítání. 

Žáci umí německy říct, kolik stojí zboží v obchodě 
dohromady (do 20). 

Žáci umí pozdravit, poděkovat a odpovědět na poděkování. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci sčítají čísla do 20. 

Žáci umí sečíst, kolik mají zaplatit za zboží (do 20). 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ samolepící štítky jako cenovky 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM, 
11.10.2018 

PŘÍLOHY 
č. 1 – Hledání partnera 

č. 2 – Peníze 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (15 min) 

Učitel před samotnou hodinou rozstříhá jednotlivé přílohy. Učitel na tabuli napíše číslovky od 1 do 

20. Poté si s žáky poslechne písničku z odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM 

Píseň nechá zahrát dvakrát a žáci se k textu přidají, číslovky opakují a zpívají. Potom učitel ukazuje 



  
 

 

nejprve popořadě číslovky na tabuli, žáci říkají správný tvar německy. Následně ukazuje číslovky na 

přeskáčku a žáci je pojmenovávají. 

Pracovní postup (25 min) 

V další fázi učitel dětem naznačí, že budou sčítat. Napíše na tabuli příklad: např. 5 + 3 = 8. Jednotlivé 

části zakroužkuje a napíše jejich ekvivalent v němčině. fünf, plus, drei, ist gleich, acht. Poté se zeptá: 

Wie viel ist…? a napíše další příklad na tabuli: např. 4 + 6 =… Žáci příklad přečtou v němčině a 

vypočítají. Učitel vymyslí ještě jeden příklad. Poté žákům rozdá rozstříhané lístečky z přílohy č. 1. 

Lístečky tvoří pár, proto je důležité, aby každý žák našel svého partnera. Pokud je ve třídě lichý počet 

žáků, učitel se do hry přidá. Vysvětlí žákům, že každý musí najít svého partnera: Ihr sucht einen 

Partner. Pro názorný příklad, co mají děti dělat, si vezme k ruce tři žáky, dá jim vzorové lístečky, dva 

tvoří pár, jeden se k nim nehodí. Žáci lístečky nahlas přečtou. Učitel ukáže na dva žáky, kteří netvoří 

podle lístečků pár, a zeptá se: Ist das ein Paar? Žáci: Nein. Poté přečtou lísteček žáci, kteří pár tvoří. 

Další průběh je stejný, pouze s kladnou odpovědí. Žáci potom najdou každý svého partnera. Kontrola 

probíhá v plénu. Učitel může lístečky obměnit a aktivitu zopakovat.  

Žáci zůstanou ve stejných dvojicích a přesunou se do lavice. Učitel vysvětlí, že nyní si budou hrát na 

nakupování. Jetzt sind wir im Supermarkt. Und wir kaufen ein. Na lavici si dvojice připraví 10 pomůcek 

či věcí z batohu. Učitel jim rozdá 10 samolepících štítků. Žáci na ně napíšou čísla od 1 do 10, při tom si 

čísla říkají nahlas německy. Věci polepí. Také jim rozdá rozstříhanou přílohu č. 2 – peníze. Poté učitel 

vysvětlí. Eine Person vekauft die Sachen und ist Verkäufer. Die andere Person kauft ein und ist der 

Kunde. Žáci logicky odvodí, jaké role zde budou mít, a rozdělí si je. Každý si jde koupit pouze 2 věci. 

Učitel se zeptá, jak probíhá rozhovor v supermarketu. Poté napíše výsledky na tabuli. Guten Tag. Das 

macht … Euro. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Poté žáci sehrají scénky (peníze z přílohy obdrží pouze 

nakupující, neboť se trénují pouze jednoduché sčítací operace do 20, nakupující musí dávat přesnou 

sumu). Žáci sehrají více scének a role si během ní vymění. Učitel chodí mezi lavicemi a poslouchá, 

popř. opravuje a pomáhá. 

Závěr (5 min) 

Na závěr děti zopakují čísla. Učitel začne eins a ukáže na dalšího žáka, ten řekne zwei a ukáže na 

dalšího atd. 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – Hledání partnera 

2 + 4 6 

6 + 6 12 

8 + 3 11 

5 + 9 14 

11 + 3 14 

15 + 5 20 

4 + 6 10 

18 + 1 19 

10 + 5 15 

1 + 3 4 

2 + 13 15 

12 + 6 18 

7 + 5 12 

14 + 3 17 

8 + 8 16 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – Peníze (sada pro 3 dvojice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Euro 

10 Euro 
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2 € 2 € 1 
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€ 
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