
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  V obchodě 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci se naučí vést rozhovor v různých obchodech. 

Žáci se naučí pojmenovat známku na dopis, pohlednici, 
některé suvenýry, vstupenku. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si umí ze svého „kapesného“ zaplatit vstupenku či 
nějaký suvenýr. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

dětské peníze z nějaké hry, popř. namnožené peníze 
z přílohy č. 1, dětské či nějaké použité známky (lze i vyrobit 
vlastní známky na dopis s čitelnou hodnotou), pohledy 
(mohou být i použité, slouží pouze jako rekvizita 
k rozhovoru), drobné suvenýry (magnety, obrázky, knižní 
průvodce, mapa, hrníček), vstupenky či lístečky s uvedenou 
cenou, které budou sloužit jako vstupenky do aquaparku, 
slovníky či tablety s přístupem na internet (kvůli slovníku) 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-
herunterladen/spiele-drucken/Spielgeld-farbig-einfach-
komplett.pdf (11.4.2019) 

https://www.unterrichtsmaterial-
schule.de/mathevorschau39.shtml (11.4.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – dětské peníze 

Příloha č. 2 – rozhovory 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

 



  
 

 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato hodina vyžaduje důkladnější přípravu před samotným zahájením. Učitel nejprve nasbírá od žáků 

jednotlivé předměty (známky, pohledy, suvenýry, vstupenky, vyrobené peníze – pakliže je vyrábějí za 

domácí úkol a ne v hodině). Ty pak všechny uloží na jednu lavici. Poté vyčlení další 4 lavice a na 

každou z nich umístí jednu cedulku s nápisem (místa). Ke každému nápisu pak rozloží i jednotlivé věty 

z rozhovoru (vše příloha č. 2) – rozhovory jdou za sebou tak, jak jdou za sebou názvy míst. Úkolem 

žáků bude vždy složit správný rozhovor na jednom stanovišti. Třída bude pracovat ve skupinkách, 

proto je potřeba pouze jedné kopie rozhovoru. 

Pracovní postup (35 min) 

Na začátku hodiny učitel ukáže na lavici s věcmi. Was ist das? Wie heißt das auf Deutsch?  Něco znají 

německy, některá slovíčka ne. Ta co neznají, dohledají ve dvojici ve slovníku. Vše si zapíší do svých 

pracovních listů. V plénu si pak přečtou své výsledky. Učitel se pak ptá: Wo kauft man das? Cílem je 

odpovědět: Im Geschäft./ Im Laden.  Učitel: Wo kauft man was? A ukáže na ostatní lavice s popisky 

míst. Žáci předměty přiřadí ke svým místům. Učitel: Was braucht man zum Einkaufen? Cílem je 

odpovědět: Geld. Žáci se demokraticky dohodnou, jak vysoké by mohli mít kapesné, když pojedou na 

výlet do Německa. Dále při rozdělování učitel postupuje dle instrukcí v příloze č. 1. Peníze si prozatím 

žáci dají na stranu. Učitel třídu rozdělí na 4 skupiny. Každá skupina dostane za úkol sestavit rozhovor 

na jednom stanovišti. Učitel v této chvíli prochází mezi lavicemi, pomáhá, kontroluje, opravuje 

výslovnost atd. Žáci si mezi sebou několikrát přečtou rozhovor. Poté si určí ve skupině jednoho 

prodavače, ten se posadí do lavice, připraví si svůj „obchod“, dostane od učitele peníze navíc na 

vrácení. Ostatní žáci si vezmou své kapesné a postaví se do fronty k lavici. Rozhovor na lístečkách 

zůstane ležet na lavici jako pomůcka. Nyní žáci přehrají svůj rozhovor, zaplatí a jdou dál. Ve svých 

rolích se prostřídají, aby si každý vyzkoušel prodavače i nakupujícího. Učitel opět prochází mezi 

„obchody“ a poslouchá i pomáhá. Po skončení si žáci opět vezmou zpět své peníze a vrátí obchod do 

původního stavu. Rozhovory také opět promíchají. Skupinky se prohodí k novému stanovišti. Nyní se 

aktivita opakuje. Takto skupiny projdou všechny 4 obchody. 

Závěr (5 min) 

V závěrečné fázi (popř. za domácí úkol) si mohou žáci zapsat rozhovory do svých pracovních listů. 

Neopisují však rozhovor z lavice, ale napíší, co si pamatují (či jak by rozhovor vedli).



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Meine Wörter: 

pohlednice – 

známka –  

suvenýry – 

magnet – 

mapa – 

průvodce – 

hrníček – 

vstupenka –  

 

Dialoge: 

Auf der Post 

 

 

Souvenirgeschäft 

 

Laden mit Postkarten 

 

 

Im Aquapark 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – dětské peníze 

Učitel si vytiskne peníze z jedné z níže uvedených stránek. Musí jich vytisknout dostatek. Každý žák dostane 

své kapesné (podle společné domluvy, co by dostali od rodičů), učitel k částce přidá ještě 10 euro, které 

žáci budou potřebovat u stanoviště aquaparku, zároveň musí mít každý prodavač ve svém stánku peníze na 

vrácení. Učitel peníze může s žáky vyrobit i na předchozí hodině pracovních činností. 

 

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/spiele-drucken/Spielgeld-farbig-
einfach-komplett.pdf  

 
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/mathevorschau39.shtml  



  
 

 

Příloha č. 2 – rozhovory 

Ceny v rozhovorech si žáci mohou upravovat. 

Post 

Laden mit 

Postkarten 

Souvenirgeschäft 

Aquapark 
 

 

 



  
 

 

 

 Guten Tag! 

 Guten Tag! 

 Ich möchte eine Briefmarke nach Tschechien. 

 Das macht 90 Cent. 

 Hier bitte. 

 Danke. 

 Auf Wiedersehen. 

 Auf Wiedersehen. 

 

o Guten Tag! 

o Guten Tag! Was hättest du gern? 

o Ich möchte Postkarten. Wie viel kostet eine Postkarte? 

o Eine kostet 50 Cent. 

o Gut ich nehme drei. 

o Hier, bitte. Das macht zusammen 1 Euro 50 Cent. 

o Danke. Auf Wiedersehen. 

o Auf Wiedersehen. 

 

 Guten Tag! 

 Guten Tag! Wie kann ich dir helfen? 

 Ich möchte ein Souvenir für meine Eltern. 



  
 

 

 Hier ist eine Tasse oder ein Reiseführer. Oder hier die Magnets? 

 Was kostet die Tasse? 

 3 Euro. 

 Das ist zu viel. 

 Die Magnets kosten 1 Euro 50 Cents. 

 Gut, ich nehme einen. 

 Also 1 Euro 50 Cent, bitte. 

 Hier. 

 Danke. 

 Danke und auf Wiedersehen. 

 Auf Wiedersehen. 

 

 Guten Tag! 

 Guten Tag! Ich möchte drei Eintrittskarten. Zwei Erwachsene und ein Kind. 

 Gut. Für 2, 4 oder 6 Stunden. Und mit oder ohne Sauna? 

 Für 4 Stunden ohne Sauna. 

 Gut. Das macht 10 Euro, bitte.  

 Hier. 

 Danke und viel Spaß. 

 Danke. Auf Wiedersehen. 

 

 


