
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Ve městě 2 

OBLAST  Jedeme do města 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka, pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci si procvičí základní názvy obchodů a míst ve městě. 

Žáci si zopakují příslovce oben, unten, rechts, links, in der 
Mitte. 

Žáci se naučí používat předložky neben, vor, hinter, unter, 
über, zwischen, an ve spojení se 3. pádem. 

Žáci dokáží podle popisu sestavit plán města. 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci dokáží popsat rozmístění budov ve městě. 

Žáci se orientují v plánku města. 

Žáci si procvičí určování pravé a levé strany a prostorovou 
představivost. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. (+ 45 min. přípravná hodina pracovních činností) 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ míč, lepidlo, nůžky, namnožené a upravené přílohy 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://www.abc-der-tiere.de/silbenmethode/unterrichts-
tipps/detailansicht-unterrichts-tipp/news/spielend-lesen-
lernen-mit-den-selbst-gebastelten-silbenwuerfeln/ 
(2.4.2019) 

https://easy-deutsch.de/prapositionen/lokale-
praepositionen/ (2.4.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – kostka 

Příloha č. 2 – páry 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato hodina by měla navazovat na hodinu s názvem Ve městě 1, kdy žáci procvičují názvy obchodů a 

míst ve městě, také se naučí používat předložku in a auf ve spojení se 3. pádem. Hodině by zároveň 

měla předcházet hodina pracovních činností, na které žáci vyrobí dostatečné množství kostiček (viz 

příloha č. 1). Je potřeba, aby žáci vyrobily minimálně 68 kostiček. Tyto kostičky pak opatří nápisy 

s názvy obchodů a ostatních míst ve městě.  

Pracovní postup (30 min) 

Žáci si nejprve připomenou ve dvojicích názvy obchodů a míst ve městě. Učitel jim rozdá přílohu č. 2. 

Žáci nejprve dají na stranu názvy míst, poté je spojují s vhodným slovesem. Kontrola probíhá v plénu. 

Učitel vezme míč a hodí ho jednomu žákovi. Řekne větu a použije v ní sloveso z přílohy: Ich 

schwimme hier. Žák odpoví: Im Schwimmbad. Poté hodí žák míč opět jinému spolužákovi a taktéž mu 

položí otázku, takto probíhá aktivita, dokud se neproberou všechna slovíčka.  

V další fázi učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Každá skupina si vezme 34 vyrobených kostiček 

z předchozí hodiny. Všechny opatří nápisy všech míst, která právě procvičili (i se členem). (Každé 

místo zde bude na dvou kostičkách.) Poté z jedné poloviny kostiček vyrobí město. Seskládají je 

ideálně do čtverce či obdélníku, aby utvořili „město“. Ten pak budou popisovat druhé skupině. (Z 

druhé poloviny kostiček skupina bude skládat popisované město druhé skupiny.) Učitel však před 

samotným popisem napíše na tabuli: modře der Bahnhof, červeně die Schule, zeleně das Kino. 

Připomene žákům spojení s předložkou in a zapíše správné tvary členů (žáci diktují): in dem = im, in 

der, in dem = im (při tom dodržuje stejné barvy členu  - modrou, červenou a zelenou). Poté si vezme 

vždy dvě kostičky a používaný míč a naznačí i ostatní předložky (neben, zwischen, an, auf, vor, hinter, 

unter, über). Všechny zapíše na tabuli. Žáci si je zaznamenávají do svých pracovních listů k obrázkům. 

Učitel pak může ukázat další pozice s kostičkami a žáci je popisují. Učitel poté připomene žákům i 

příslovce rechts, links, oben, unten, in der Mitte. Žáci si je také zaznamenají do pracovních listů. Nyní 

se každá skupina může pustit do popisu svého města. Každý žák popíše jednou větou rozpoložení 

města: např. Links oben ist das Schwimmbad. Další pak dodá: Rechts neben dem Schwimmbad ist das 

Kino. Takto činí do té doby, až popíší celé své město. Druhá skupina podle popisu skládá z volné 

poloviny kostiček město. Poté si město porovnají a následně se prohodí v popisování. Na závěr své 

výtvory opět porovnají. 

Závěr (10 min) 

Všichni žáci se na jednu minutu zahledí na jedno vytvořené město. Poté se k němu otočí zády a učitel 

zde prohodí 4 kostičky. Žáci se opět otočí a popíší, co zde je jinak. Poté přejdou k dalšímu „městu“ a 

někdo z žáků zde prohodí kostičky.  

Za domácí úkol mohou studenti dostat popis svého města, své čtvrti apod. Nejprve jej zakreslí, poté 

popíší.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – kostka 



  
 

 

Příloha č. 2 – páry 

 die Schule 

 die Post 

 der Supermarkt 

 die Eisdiele 

 die Metzgerei 

 die Tankstelle 

 der Freizeitpark 

 der Flughafen 

 das Restaurant 

 der Bahnhof 

 der Fußballplatz 

 das 

Schwimmbad 

 die Bäckerei 

 das 

Krankenhaus 

 das Kino 

 die Haltestelle 

 das Theater 

 lernen 

 Eis kaufen 

 Briefmarken 

kaufen 

 Fleisch kaufen 

 tanken 

 Spaß haben 



  
 

 

 fliegen 

 essen 

 mit dem Zug 

fahren 

 Fußballspielen 

 schwimmen 

 Brot kaufen 

 Obst, Butter 

und Joghurt 

kaufen 

 liegen 

 Film sehen 

 warten 

 ein Drama 

sehen 

 


