
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Jdeme na zmrzlinu 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci se naučí vést rozhovor v obchodě (v cukrárně), umí si 
objednat zmrzlinu. 

Žáci se naučí různé druhy zmrzliny podle své chuti. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si procvičí své rukodělné schopnosti a jemnou motoriku – 
vyrobí kornoutek a kelímek z papíru, vyrobí a nabarví kopečky 
zmrzliny. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

noviny, lepidlo, nůžky, vodovky, tempery, voskovky, barevné 
papíry, několik menších krabic např. od dětských bot (zásobníků 
na zmrzlinu), naběračka na zmrzlinu, počítač s přístupem na 
internet, slovník 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-kornout-nebo-
trycht%C3%BD%C5%99-z-pap%C3%ADru (3.4.2019) 

https://www.kikisweb.de/basteln/mitpapier/falten/becher.htm 
(3.4.2019) 

https://www.pexels.com/de-de/suche/eis/ (3.4.2019) 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – slovíčka do rozhovoru 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel si před hodinou vyrobí svůj kornoutek se třemi kopečky zmrzliny (popis viz níže). Přijde s ním 

do hodiny a pokládá žákům otázky: Was ist das? Was mache ich? Wer mag auch Eis? Welches Eis 

magst du? Möchtet ihr jetzt ein Eis kaufen? Žáci odpovídají dle znalostí česky či německy. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel s žáky nejprve vyrobí kornoutek a jednotlivé kopečky zmrzliny. Vybere si jeden návod zde: 

https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-kornout-nebo-trycht%C3%BD%C5%99-z-pap%C3%ADru Podle 

něj žáci vyrobí z hnědého papíru každý dva kornoutky. Učitel kornoutek pojmenuje (Das ist eine 

Waffel.) a zapíše na tabuli slovíčko die Waffel. Poté žáci vyrobí z bílého papíru pohárek dle tohoto 

návodu: https://www.kikisweb.de/basteln/mitpapier/falten/becher.htm Opět vyrobí dva kusy, 

mohou je různě vyzdobit. Učitel opět slovíčko pojmenuje a zapíše na tabuli. Das ist ein Becher. der 

Becher Poté žáci vyrobí z barevného papíru jednotlivé kopečky zmrzliny. Každý se zamyslí nad tím, 

které tři druhy zmrzliny má rád – najde si k nim správné slovíčko ve slovníku, popř. na internetu, zvolí 

si správnou barvu papíru. Papír jenom zmuchlá do kuličky a kopeček zmrzliny má hotový. Učitel 

zapíše na jedno křídlo tabule: Eis – Kugel. Každý před tabulí představí své tři druhy a zapíše jejich 

název na tabuli. Žáci si poté všechna slovíčka zapíší do svého pracovního listu. 

V další fázi si žáci vytvoří rozhovor. Ve dvojicích doplní vhodná slova do rozhovoru v druhé části 

pracovního listu. Učitel tato slovíčka rozmístí na jedné lavici během toho, co žáci vyrábějí kornoutky a 

zmrzliny. Žáci vycházejí z počtu volných míst, podle toho doplní správné slovo. V plénu si přečtou celý 

rozhovor. Poté si jej několikrát přehrají ve dvojicích a prohazují si role. Během rozhovoru využívají i 

své výrobky. Pokusí si rozhovor zapamatovat a přeříkat bez nahlížení do pracovního listu. 

Nakonec se třída rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina si vybere jednoho prodavače. Každý prodavač 

si sedne do jedné lavice, do krabic (od dětských bot) rozmístí kopečky zmrzliny od žáků ve své 

skupině, vybere si od nich i kornoutky a kelímky. Žáci se postaví do fronty a každý si půjde k prodavači 

objednat zmrzlinu. Přehrávají si tak rozhovory, které se naučili ve dvojicích. Prodavač nabírá zmrzlinu 

a prodává ji. V roli prodavače se mohou prohodit. Učitel v této fázi naslouchá a popř. opravuje, 

pomáhá. 

Závěr (5 min) 

Na závěr si žáci zopakují názvy zmrzlin a učitel se může ptát, kdo má jakou oblíbenou zmrzlinu. 

Ostatní hádají. z. B.: Was ist Annas Lieblingseis?



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Mein Lieblingseis ist: _______________________________________ 

Andere Eissorten sind: ______________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Gespräch in der Eisdiele: 

A: __ __ __ __ __! 

B: Hallo! __ __ __  darf’s sein? 

A: Ich hätte gern drei  __ __ __ __ __ __  Eis. Erdbeere,  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ und Vanille.  

B: In der __ __ __ __ __ __  oder im Becher? 

A: Im  __ __ __ __ __ __, bitte. 

B: Das macht 6  __ __ __ __. 

A: Hier,  __ __ __ __ __.  

B: __ __ __ __ __, auf Wiedersehen. 

A: Auf  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 



  
 

 

Příloha č. 1 – slovíčka do rozhovoru 

Hallo 

Was 

Kugeln 

Schokolade 

Waffel 

Becher 

Euro 

bitte 

Danke 

Wiedersehen 


