
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Zvířata žijící na Šumavě 

OBLAST  Jedeme na výlet 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Přírodověda (Člověk a jeho svět) 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci dokážou pojmenovat zvířata žijící na Šumavě česky i 
německy 

í 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci umí říci, jaká zvířata žijí na Šumavě. 

Žáci umí vyjmenovat, jaká zvířata spatřili ve volné přírodě. 

ČASOVÁ DOTACE 2 x 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Obrázky se zvířaty, kartičky s německými názvy zvířat a jejich 
českými ekvivalenty, míč, rekvizita dalekohledu, pracovní list 

POUŽITÉ ODKAZY http://www.hubertovavysina.estranky.cz/clanky/pro-
deti/omalovanky/ 

PŘÍLOHY Č. 1 – názvy zvířat s českými ekvivalenty 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část  

Půlka žáků dostane kartičku s příjmením v němčině a půlka v češtině (názvy zvířat vyskytujících se na 

Šumavě). Ti, co budou mít kartičku s německým příjmením, dostanou jako podpůrný materiál 

obrázek zvířete. Učitel jednotlivě představí žáky s německým příjmením: Das ist např. Herr Fasan. Žák 

poté pozdraví: Hallo, ich bin např. Fasan, ich lebe im Böhmerwald. (větu, kterou se žáci představí, 

napíše učitel na tabuli) Podle obrázku a názvu, by se k němu měl správně přiřadit žák s českým 

příjmením a rovněž se představit: Hallo, ich bin bažant, ich lebe auch im Böhmerwald. Žáci by 



  
 

 

postupně vytvořili dvojice s českými ekvivalenty a získali povědomí o zvířatech, které se vyskytují na 

Šumavě. Učitel připraví kartičky s německými i českými ekvivalenty. Každý žák dostane jednu 

kartičku. V připravené prezentaci bude připravená imitace řady zvonků s obrázky zvířat. Jedna bude 

patřit pro přiřazování německých názvů a druhá českých. Někdo z žáků vždy zmáčkne libovolný 

zvonek a přihlížející žáci by měli správně zařadit název k obrázku a pozdravit např.: Hallo, Fasan. a 

Hallo, Bažant. Následně přiřadí název k obrázku. 

Hra „ Im Wald und auf der Wiese“  

Na úvodní část navazuje hra „Im Wald und auf der Wiese “. Dva z žáků se stávají myslivci a číhají na 

zvířata. Mohou si spolu míč přehazovat, jako při vybíjené. Žáci v poli na sobě mají kartičky s názvy 

zvířat. Podle zvířat, která učitel zvolí, uvede, která zvířata se na Šumavě mohou lovit a která ne. Ta, 

která se nemohou lovit, budou označena červeným křížkem (žáci mají kartičky na zádech a neví o své 

ochraně). Na ta myslivec nesmí střílet. Myslivec hodí míčem, a koho zasáhne, toho jméno vysloví. 

Německý, nebo český ekvivalent poté pláče a říká: Např. Der Luchs lebt nicht mehr im Böhmerwald. 

Když pak zasáhne český, nebo německý ekvivalent, musí se opět spárovat se svým protějškem. Když 

jsou všechna lovná zvířata vystřílena, hra končí. Vzniknou nám tak dvě skupiny zvířat, která se smí 

lovit, a která ne. V případě, že myslivci omylem zasáhnou zvíře, které se neloví, může myslivec dostat 

pokutu ve formě nějakého úkolu. 

Závěr  

Žáci dostanou pracovní list (obrázky zvířat k vybarvení. Zvířata, která děti ve svém životě spatřily ve 

volné přírodě, vybarví. Pod obrázkem doplní německý název zvířat, která už někdy a která ještě nikdy 

neviděly, do vět: Ich habe … schon mal gesehen. nebo Ich habe … noch nie gesehen. 



  
 

 

Pracovní list 

Vybarvi zvířátka, která jsi už někdy viděl ve volné přírodě. Poté doplň do vět pod obrázkem německé 

názvy zvířátek, která jsi už někdy viděl a která jsi ještě nikdy neviděl. 

 

Ich habe …………………… schon mal 

gesehen. 

Ich habe …………………… schon mal 

gesehen. 

Ich habe …………………… schon mal 

gesehen. 

Ich habe …………………… schon mal 

gesehen. 

Ich habe ………………….. noch nie gesehen. 

Ich habe …………………… noch nie gesehen.   

Ich habe …………………… noch nie gesehen. 

Ich habe …………………… noch nie gesehen.   

Ich habe …………………… noch nie gesehen.    



  
 

 

Příloha č. 1 

der 
Fasan 

bažant jezevec jelen 

srnec zajíc rys divoké prase 

los 
der 

Hase 
der 
Elch 

der 
Wildschwein 

liška 
der 

Dachs 
der 

Fuchs 
der 

Hirsch 

der 
Luchs 

das 
Reh 

das 
Eichhörnchen 

veverka 

 


