
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Číslice do 100 (po desítkách) 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Tělesná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 2.-5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE - žáci si osvojují čísla – desítky (do 100) 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci se rozehřejí před další tělovýchovnou činností 
- žáci se čí odhadovat, přizpůsobovat a rozvrhovat činnost 

dle předem daných pravidel 

ČASOVÁ DOTACE 20 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ  

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.truck-shop.cz/eshop/samolepky-
tiskle/omezeni-rychlosti-mix/ (cit. 5. 1. 2019)  

http://www.schroter.cz/zn02uprpre/znuprpre-p6.htm (cit. 
5. 1. 2019) 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – značky omezení rychlosti 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (1 min) 

Žáci běhají po tělocvičně, učitelka je zastaví německým pokynem „stop“ a ukazuje přitom příslušnou 

značku.  

Pracovní postup (17 min) 

Učitelka dále vysvětluje samotnou aktivitu: žáci se pohybují po čárách v tělocvičně jako po silnici dle 

příslušné rychlosti, která je zrovna ukazována (10 = nejpomaleji, 100 = nejrychleji). Učitelka postupně 



  
 

 

ukazuje číslice od 10 po 100. Každé číslo vysloví v němčině a nechá žáky, aby jej zopakovali. Poté, co 

zmíní všechna čísla, se zeptá, proč si žáci myslí, že jako poslední číslo po pohyb na silnici (ne na 

dálnici) bylo zařazeno číslo 100. (Číslo sto je zvoleno záměrně - jednak v rámci osvojování si desítek, 

za druhé z hlediska reálií – učitelka vysvětlí, že u nás je na silnicích povolena rychlost 90 km/h, 

zatímco v Německu 100 km/h.) 

Na začátku aktivity ukazuje a jmenuje čísla učitelka, a to postupně od 10 do 100 (žáci vždy před 

změnou rychlosti dané číslo zopakují) – žáci tak mají možnost vyzkoušet si všechny možnosti, 

rozvrhnout si rychlost a vyzkoušet si bezpečnost při pohybu po tělocvičně. Následně se učitelka 

vystřídá v roli s žáky, kteří místo ní určují rychlost pohybu.  

Poté, co si všichni vyzkoušeli rychlosti, vytvoří učitelka/děti posádky aut (počet pasažérů v autě 

přizpůsobí učitelka aktuálním podmínkám – počtu dětí, velikosti prostoru…). Řidič dostane do ruky 

kartičky s rychlostmi 10-100 a značku STOP. Učitelka řekne rychlost, kterou se mají auta vydat na 

cestu. Posádka auta má za úkol slovo opakovat do té doby, než řidič najde příslušnou kartičku. Až 

poté se celé auto může vydat na cestu příslušnou rychlostí. V případě, že se stane nehoda (auta se 

srazí, rozpadnou…) je možné zavést opatření, která musí pasažéři splnit, než se znovu vydají na cestu 

– přiběhnout k učitelce a říct německy rychlost, při které se nehoda stala / vyjmenovat po desítkách 

všechny čísla až do čísla rychlosti, při které se nehoda stala / provést konkrétní cvik… - Při změně 

rychlosti se střídají řidiči – aktuální řidič jde na konec auta. 

- obměna: lze volit různé rychlosti pro jednotlivá auta – učitelka prochází tělocvičnou, značkou 

STOP auta zastavuje a přiděluje jim rychlost (tím lze regulovat bezpečnost pohybu – množství 

aut, která jedou aktuálně vyšší rychlostí). 

Závěr (2 min) 

Na závěr aktivity je opět každý řidič, učitelka postupně snižuje rychlost jízdy od 100km/h až po 10 

km/h – pomalejší rychlost slouží k vydýchání žáků. Po značce STOP pak následuje další činnost. 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 


