
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Dělení – malá násobilka (PLÁCAČKOVÁ ROZCVIČKA) 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci procvičí číslovky od 1 do 10 v němčině 

žáci umí jednoduše zhodnotit německy správnost či 
nesprávnost vyřčeného 

OBSAHOVÉ CÍLE žáci umí vypočítat příklady na dělení v oboru malé násobilky 

ČASOVÁ DOTACE 20 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

hodina proběhne v běžné třídě  

velká magnetická tabule, karty s příklady na dělení (malá 
násobilka) – co největší počet, 4 plácačky na mouchy, 
papírové penízky na odměny 

POUŽITÉ ODKAZY  - 

PŘÍLOHY  - 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Martina Svatková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel oznámí dětem novou hru pro dnešní den. Plácačkovou rozcvičku. Učitel společně s dětmi 

zopakuje příklady na dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukazuje karty s příklady. Vyvolaný žák 

odpoví česky, jeho soused následně německy a za správnou odpověď může kartu s příkladem umístit 

na magnetickou tabuli.  

 

 



  
 

Pracovní postup (15 min) 

Skupinka 4 vybraných dětí stojí před tabulí, na níž jsou připraveny karty s příklady na dělení. Každý 

dostane jednu plácačku na mouchy. Ostatní žáci jsou v lavicích. 

Učitel vyvolá některé z dětí v lavici a ono řekne německy číslo od 1 do 10. Žáci před tabulí musí co 

nejrychleji plácnout plácačkou na příklad, jehož výsledkem je kamarádem vyslovené číslo. Plácačka se 

nesmí přendavat z místa na místo. Kam dítě plácačkou plácne, tam musí zůstat. 

 

Učitel se ptá třídy a ukazuje na jednotlivé plácačky  

Ist das richtig? 

Třída odpovídá : 

Das ist richtig. x Das ist falsch. 

 

Kdo plácl jako první na správný výsledek, obdrží bod (např. papírový penízek). Příkladů bude celkem 

5. Vítězi, který získal penízků nejvíce, zatleskáme. 

Poté učitel vyzve k tabuli další čtyři žáky. Takto se může vystřídat celá třída. 

 

Závěr  

Žáci společně s učitelem zhodnotí, jak se jim hra líbila a poví si, které příklady jim ještě dělají 

problémy. 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

Poznámky  

Tuto aktivitu lze postupně zařazovat do hodin při nácviku. Např. nejprve pouze dělení číslem dvě, 

později tři atd. Nakonec můžeme teprve příklady smíchat a procvičovat vše najednou. 


