
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Listnaté stromy 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí německy pojmenovat 6 druhů listnatých stromů. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci umí podle listu poznat, o jaký druh listnatého stromu se 
jedná (lípa, bříza, kaštan, javor, buk, dub). 

Žáci podle listu vyhledají správný strom. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Tato aktivita probíhá venku (na začátku podzimu, kdy listí už 
leží na zemi, ale zároveň je ještě nějaké na stromech – v lese, 
parku, na místě, kde se nachází všechny či alespoň většina 
z výše zmiňovaných stromů), soubor lístků z lípy, břízy, 
kaštanu, javoru, dubu, buku – pro každého žáka jeden list 
z každého stromu (lépe o trochu více), lepidlo, list papíru / 
sešit, tužka. 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – názvy stromů 

Pracovní list žáka 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato aktivita probíhá venku. Učitel si musí předem vyhlédnout místo, na kterém se nachází v blízkosti 

tyto stromy – bříza, dub, buk, lípa, kaštan, javor. Popř. učitel může jít s žáky na vycházku tak, aby šli 

okolo všech zmiňovaných stromů. Předem si také rozstříhá přílohu č. 1 a umístí ji na jednotlivé 

stromy.  



  
 

 

Na úvod žáky přiměje otázkami k tomu, aby odhadli téma hodiny. Wo sind wir? Was ist hier? Was ist 

der Nadelbaum und was der Laubbaum? Učitel chce docílit toho, aby žáci odpovídali: im Wald, 

Bäume. Ukáže jim jehličnatou větvičku a listnatou větvičku a žáci poté odhadnou, co je Nadelbaum a 

Laubbaum. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel žákům prozradí téma hodiny: Heute lernen wir 6 Laubbäume. Kennt ihr einige auf Tschechisch? 

Žáci říkají své tipy. Poté učitel vyndá krabici s lístky a rozdá žákům pracovní listy. Nyní budou pracovat 

ve dvojicích. Každá dvojice najde 6 různých lístků, které se hodí k obrázkům v pracovním listě a přilepí 

ji k onomu tvaru. Ihr sucht jetzt 6 Blätter und ihr klebt sie in ihr Arbeitsblatt. Učitel vše názorně ukáže. 

Poté nechá děti hledat lístky k tvarům, společně si je přilepí. Zatím pořád ještě nevědí, jak se který 

strom jmenuje německy. V této fázi si mohou říct, zdali někdo ví, jaký lístek patří ke kterému stromu 

(česky). Nakonec učitel prozradí, že německé názvy stromů žáci zjistí na konkrétním stromu. Musí 

tedy jít a podle lístečků najít strom, na něm najít název a ten si zapsat k nalepenému lístku. Na závěr 

si žáci vše zkontrolují v plénu. Učitel ukáže lístek a žáci řeknou správný název: Was ist das? Das ist die 

Linde… Stromy žáci zopakují několikrát s pracovním listem. Pro ujasnění si řeknou i česky, jak se který 

strom jmenuje. Ten pak odloží a to samé předvádějí bez nápovědy v pracovním listě. Pokud učitel 

nenajde vhodné místo s většinou stromů, může chybějící stromy nahradit obrázky s popisky. 

Učitel poté jmenuje nějaký strom a žáci se k němu musí rozeběhnout a dotknout se ho. Učitel může 

stromy jmenovat i v zvyšujícím se tempu. Wo ist eine Linde? … 

Další aktivity probíhají dle časových možností učitele. Každý si vybere svůj oblíbený strom, najde si 

jeho lístek a napíše si název stromu na zadní část pracovního listu. Poté obejde všechny svoje 

spolužáky a bude se jich ptát: Was ist dein Lieblingsbaum? Napíše si poznámku (jméno a název 

stromu). Kontrola aktivity probíhá v plénu. Jeden žák řekne: Diese Person mag Linde. Ostatní hádají, 

kdo to může být. Poté si každý nasbírá (5 – 10) lístků svého nejoblíbenějšího stromu. Ještě venku si 

nakreslí skicu stromu na papír. V rámci výtvarné výchovy pak každý svůj strom namaluje. Místo lístků 

nalepí své nasbírané listy. K obrázku pak napíše německy název stromu. 

Závěr (5 min) 

Učitel se zeptá žáků, které stromy se dnes naučili. Was haben wir heute gelernt? Do toho může ještě 

jednou ukázat lístky a žáci jmenují jednotlivé stromy. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky   Blatt     Baum 



  
 

 

Blatt     Baum 



  
 

 

Příloha č. 1 

die Kastanie 

die Linde 

die Eiche 

die Buche 

der Ahorn 

die Birke 

 


