
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

TÉMA  Co kde žije 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1./2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí pojmenovat vybraná zvířata v němčině 

Žáci umí vazby auf der Wiese, beim Haus, im Wasser 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci umí vyjmenovat, kde žijí jaká zvířata 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ  

POUŽITÉ ODKAZY 
Viz níže 

PŘÍLOHY Xxx 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Odkazy: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3

%A1tka_Pohorsk%C3%A1_louka%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2803%29.jpg 

http://www.rybaripraha.cz/sites/default/files/0)Kr%C3%A1lovsk%C3%BD%20rybn%C3%ADk%20%20

28.6.18.JPG 

http://www.andelskydvur.cz/wp-content/uploads/2018/04/DSC_0331.jpg 

https://png.clipart.me/previews/f3c/animales-cartoon-vector-2699.jpg 

http://fototapeta12.cz/themes/default-

bootstrap/functions/timthumb.php?src=https://st2.depositphotos.com/4244689/6182/v/950/depos

itphotos_61827927-stock-illustration-cartoon-domestic-animals-set.jpg&w=1024&h=1024 

https://st2.depositphotos.com/5389310/11858/v/950/depositphotos_118586372-stock-illustration-

cartoon-animals-set.jpg 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (5 min) 

Učitel vyvěsí ve třídě obrázky různých krajin a zeptá se žáků, kde se oni sami pohybují nejčastěji a co 

na takových místech dělají.  

2. Pracovní postup (30 min) 

Učitel rozdá dětem obrázky zvířat ze všech tří krajin. Jejich úkolem je ve skupinkách přiřadit zvířata 

k obrázkům, kde se vyskytují a můžeme je pozorovat. Vše probíhá v češtině, učitel může s žáky mluvit 

o tom, pokud se spletou nebo si nejsou jistí. 

Následuje zavedení německých pojmů – nejprve místa – učitel na velkých cedulích ukáže vždy 

obrázek a zároveň popis, kde to je. Poté ukazuje jen obrázky a žáci společně říkají, jak se místo 

jmenuje. Je možné to i otočit – učitel ukazuje/vyvolává místa slovně a žáci se ve třídě přesouvají na 

místo, kde je daný obrázek vyvěšený. 

Následně učitel využije dopředu připravených kartiček zvířat a jejich pojmenování. Žáci se nejprve 

sami pokouší přiřadit zvířata a jejich pojmenování v němčině. Po cca 5 minutách dáme žákům 

k dispozici na 2-3 místa ve třídě správné řešení. Přiřazování proběhne formou „Laufdiktatu“. Jeden ze 

skupiny zůstane u stolu a ostatní ve skupině 1-2 žáci chodí po třídě a učí se přiřazení. Důležité je, že u 

vlastního stolečku nemohou obrázky a pojmy sami přiřazovat, ale musí je nadiktovat – tím řeknou 

německé pojmenování nahlas a nestačí jen vizuální stránka.  

Následuje společná kontrola tím, že učitel zvedá jednotlivá zvířata a žáci jmenují jejich německé 

názvy. Zároveň k tomu se naučí větu Der Fisch lebt im Wasser. atd. 

Pexeso – žáci si s obrázky a pojmenování zahrají v menších skupinkách pexeso. Pokud najdou pasující 

dvojici, musí pro finální získání kartiček jmenovat ještě místo, kde žijí. 

3. Závěr (10 min) 

Učitel se žáků zeptá, zda mají sami doma nějaké zvíře, popř. která zvířata už někdy pozorovali na 

louce/v lese, která viděli pod vodou. Je možné vše rozšířit i o exotická zvířata, která je možno 

pozorovat v zoologické zahradě.  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

AUF DER WIESE 

BEIM HAUS 

IM WASSER 
 

 



  
 

 

 

Možná zvířata: 

 

 



  
 

 

 

Poznámky 

Obrázky je možno použít libovolné, pravděpodobně má učitel připravený balíček s obrázky zvířat, 

poté je vhodné je využít. Případně stačí vytisknout jiné dostupné a na kartičky napsat německá 

pojmenování. 


