
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Willkommen im Nationalpark Böhmerwald 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT My a náš svět 

ROČNÍK / TŘÍDA 4., 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci poznají němčinu použitou v letáku 

Žáci umí přiřadit k německému výrazu české slovo  

Žáci rozumí projevu německého průvodce NP.  

Umí 20 nových slov v němčině  

Umí rozlišit německé názvy zvířat a rostliny 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci se seznámí s letáčkem o Národním parku Šumava 
v němčině 

Seznámí s některými zvířaty a rostlinami, které se vyskytují v 
NP 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Letáky NP Šumava v němčině 

Vytvořené karty se  slovní zásobou z letáku v češtině a 
němčině 

Magnetická tabule 

Vytvořené karty s německým slovem a obrázkem 

Bingo - mřížka 

Psací potřeby, pastelky, lepidlo, sešit 

Provázek 

POUŽITÉ ODKAZY Žádné 

PŘÍLOHY 
Č. 1 Kartičky s německými a českými slovy z letáku 

Č. 2 Obrázky pro každého žáka 



  
 

Č. 3 Karty s německým slovem a obrázkem 

Č. 4 Bingo mřížka  

Č. 5 Logo NP Šumava, logo NP Bavorský les 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Alena Braunová 

 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část: (10 min): 

1. Učitel rozdá dětem letáky NP Šumava v němčině – Willkommen. 

2. Učitel pokládá žákům otázky při listování letáky – Co to je? O čem leták je? Poznáváte 

nějaká místa na obrázcích? Jakým jazykem je leták napsán? Proč je leták v němčině? 

Dokážete něco přeložit? Rozumíte něčemu? 

Pracovní postup (30 min): 

1. Ve třídě je rozmístěno 15 kartiček s německými slovy z letáku a dalších 15 kartiček 

s ekvivalenty v českém jazyce (viz Příloha č. 1).  

2. Žáci se rozběhnou po třídě a snaží se najít co nejvíce dvojic, ty umisťují na magnetickou 

tabuli. Po sestavení všech párů učitel společně se žáky přečte slova na tabuli, vysvětlí význam 

slov, kterým děti nerozumí. Znovu prolistují leták a najdou příslušná slova. 

3. Společně si zahrají hru na průvodce NP – učitel je průvodcem a provádí skupinu německých 

turistů po NP Šumava (žáci). Učitel používá ke svému projevu letáček a turisté (děti) hledají 

v letáčku, o čem jejich průvodce mluví. 

4. Žáci si nalepí do sešitu 15 obrázků z pexesa se zvířaty, rostlinami…(Příloha č. 2) 

5. Ve třídě jsou rozmístěny karty s německými slovy a stejnými obrázky, jako má žák v sešitě. 

(Příloha č. 3). Formou Laufdiktat žáci doplňují k obrázku německé slovo (na lavici mají 

otevřený sešit a psací potřeby, ve třídě hledají stejný obrázek, zapamatují si německé slovo, 

případ. ověří víckrát, doběhnou k lavici a zapíší… Postup opakují tak dlouho, dokud nedoplní 

ke všem obrázkům německý výraz). 

6. Společně učitel s dětmi zkontroluje, nahlas si přečtou německá slova, zopakují výslovnost. 

7. Děti dostanou mřížku BINGO s 9-ti políčky, do ní napíší 9 slov, které si dnes naučily. Vyhrává 

ten, který má první a správně napsáno. (Příloha č. 4) 

8. Na závěr si zahrají hru Trojice.  Prostor rozdělíme provázkem položeným na zemi. Do levé 

části umístíme obrázek zvířete (nebo slovo Fauna), do pravé části rostliny (nebo slovo Flora). 

Učitel střídavě vyvolává název zvířete a rostliny v němčině. Děti se musí rychle přemisťovat 

z jednoho prostoru do druhého podle toho, kde je obrázek vyvolaného slova. Jakmile učitel 

zavolá Nationalpark (nebo Wald), musí se děti přemístit na dělicí čáru. Kdo se splete, 

vypadne. 



  
 

Hru lze také hrát 2 družstva proti sobě, děti rozdělíme kartičkami s logem NP Šumava a NP 

Bavorský les (Příloha č. 5). 

 

Závěr (5 min) 

Učitel sdílí se žáky: 

Která nová německá slova ses dnes naučil? 

Která znáš zvířata a rostliny v němčině? 

 

DÚ: Nakresli si do sešitu logo NP Šumava a NP Bavorský les 

 

Poznámky: Další hodinu lze pustit instruktážní film o NP Šumava v němčině (lze zapůjčit v IS NP 

Šumava) nebo přímo navštívit IS a tam požádat o film v němčině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Přílohy: 

Č. 1  

Willkommen Vítejte 

der Böhmerwald Šumava 

der Nationalpark Národní park 

die Natur příroda 

geografisch zeměpisný 

die Flora rostlinstvo 

die Fauna zvířectvo 



  
 

die Zonen zóny 

die Geschichte dějiny 

die Besiedlung osídlení 

die Informationen informace 

die Ausflugziele výletní cíle 

die Infozentren informační centra 

 Bayerischer Wald Bavorský les 

die Legende legenda 



  
 

das Museum muzeum 

 

Č. 2  



  
 

 



  
 

Příloha č. 3 

die Fichte  

die Schnecke  

die Butterblume  



  
 

der Igel  

der Rothirsch  

die Himbeeren  



  
 

der Dachs  

der Hase  

die Pilze  



  
 

die Heidelbeeren  

die Eule  

das Rehwild  



  
 

die Erdbeeren  

das Wildschwein  

der Fuchs  

 

 

 

 

 



  
 

Č. 4 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Č. 5 

 

 

 

 

 


