
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Příroda a člověk 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1./2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí základní slovní zásobu týkající se přírody a města, 
resp. toho, co v přírodě vytvořil člověk 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si uvědomí některé aspekty vlivu člověka na přírodu 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ  

POUŽITÉ ODKAZY 
Viz níže 

PŘÍLOHY Xxx 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Odkaz: https://www.istockphoto.com/vector/landscape-gm464206941-

33401122?irgwc=1&esource=AFF_IS_IR_SP_ClipArt.me_340403&asid=ClipArt.me&cid=IS&utm_medi

um=affiliate_SP&utm_source=ClipArt.me&utm_content=340403&clickid=wn3WUgzaBxyOWKYwUx0

Mo3ERUknW-GxlBX4HzQ0 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (15 min) 

První část aktivity probíhá v češtině. Může se lišit ve škole, která je ve městě a která je na vesnici. 

Učitel vyzve žáky, aby se podívali z okna a vyjmenovali co nejvíce věcí, které z okna vidí. Aktivita může 

probíhat ve skupinkách po 3 žácích. Každá skupinka má stanoviště s papírem na zápisky a může se 

chodit dívat z okna a zpátky ke stanovišti, kde si zapíše, co všechno vidí. Cílem není soutěž, ale snaha 



  
 

 

vyjmenovat na konci společně co nejvíce věcí. Dále může učitel vyzvat žáky, aby jmenovali, co vidí 

z místa, kde bydlí. 

2. Pracovní postup (20 min) 

Učitel s žáky natrénuje výslovnost nových slov, které jsou uvedeny na kartičkách. Na tabuli napíše 

všechna slova a promítne obrázek. Ukazuje na jednotlivé věci na obrázku a jmenuje je, žáci po něm 

opakují. Je vhodné to tak zopakovat několikrát.  

Poté se buď v plénu nebo ve skupince klade otázka: Was ist das? a žáci odpovídají Das Haus. atd. 

Dalším úkolem žáků je vybrat, které předměty/věci na obrázku pocházejí od člověka a které z přírody. 

Úkolem žáků je vybarvit věci, které do krajiny dodal člověk, popř. varianta obrácená – co je z přírody. 

Poté učitel s žáky mluví na téma, co člověk v přírodě všechno dělá. 

Posledním krokem je dopsání/dolepení názvů daných předmětů v němčině do obrázku. Pokud si žáci 

dobře pamatují, mohou názvy v němčině zapsat sami, popř. jim učitel může dodat cedulky z PL a oni 

si je do obrázku vlepí. 

 

3. Závěr (10 min) 

Krátká soutěž na slovíčka – žáci se rozdělí na dvě poloviny a seřadí se do řady. Vždy dva žáci stojí 

nejblíže k tabuli, kam se promítá obrázek. Na druhé straně učitel prvnímu žákovi ukáže na obrázku 

jeden předmět. Tento žák má za úkol říci tomu před sebou formou tiché pošty slovo v němčině, který 

daný předmět pojmenovává. Vyhrává ta řada, jejíž žák první plácne na správný předmět na obrázku 

na tabuli. 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

der Baum der Vogel die Blume 

der Berg das Gras der Fluss 



  
 

 

die Straße die Brücke das Haus 

der Zaun das Schloss das Dorf 

 

Poznámky 

 


