
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Domácí zvířata 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. – 3./III. 

JAZYKOVÉ CÍLE osvojení německých slov vztahující se k tématu Domácí  
zvířata 

OBSAHOVÉ CÍLE 
seznámení s hlasovou podobou domácích zvířat v němčině 

rozvíjení samostatnosti žáků 

ČASOVÁ DOTACE 20 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

hrací kartičky s obrázky a zvuky domácích zvířat 

tři krabičky 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://www.youtube.com/watch?v=8zgRmodPyMg 

https://images.search.yahoo.com/images/ 

PŘÍLOHY karty s obrázky, zvuky domácích zvířat a názvy v němčině viz 
odkaz 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Pracovní postup (25 min) 

Žáci se rozpočítají německy na tři skupiny (eins, zwei, drei). Z  krabičky si žáci ze skupiny 1 vytáhnou 

kartičku s obrázkem domácího zvířete, 2 si vytáhnou německý název a 3 si vytáhnou zvuk některého 

ze zvířat. Žáci se posadí na koberec, před sebou mají příslušnou kartičku. Učitel pustí video (viz 

odkaz), po ukázce jednoho zvířete video zastaví a tři žáci se správným řešením si sednou k sobě. 

Pokračujeme ve videu. 



  
 

 

Žáci se svými kartičkami se zvednou, promíchají a učitel vysvětlí hru. Hledají se žáci, kteří patří k sobě, 

utvoří se tak trojice.  Jeden žák/yně bude držet obrázek domácího zvířete, druhý správný německý 

název a třetí žák/yně kartičku se zvukem tohoto zvířátka.  

Následuje kontrola úkolu. První žák/yně řekne název zvířete, druhý přečte německý název a třetí 

zvuk. Ostatní žáci souhlasí, řeknou „ja“, nesouhlasí, odpoví „nein“. Chybná spojení učitel se žáky 

opraví. Dvakrát společně řeknou český název, přečtou německy název a citoslovce zvuku. Potom zkusí 

žáci jednotlivě.  

Trojici kartiček, které patří k sobě, připevní žáci na magnetickou tabuli. 

 

Pracovní list pro žáky 

ne 

 

Poznámky 

Aktivita je zařazena do hodiny, ve které se žáky probíráme učivo o domácích zvířatech. Žáci si opakují 

názvy domácích zvířat v češtině, způsob života, krmení apod. Jedná se o zpestření výuky, kde si 

osvojují názvy domácích zvířat a zvuky v němčině.  

 

  



  
 

 

    die Katze     miau, miau 

   der Hund      wau, wau 

   die Henne      qvo, qvo 

   die Kuh           muh, muh 

 



  
 

 

  das Schaf        bäh, bäh 

  die Ziege         mäh, mäh 

   das Pferd        ya, ha 

   das Gans       ga, ga 


