
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Práce s modelínou – domácí zvířata 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 1., 2., 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí pojmenovat domácí zvířata v českém i německém 
jazyce 

Žáci umí popsat domácí zvíře a využít německých znalostí 

Žáci umí napsat zvíře v němčině (2., 3., třída) 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí zařadit zvířata, která patří mezi domácí 

Žáci vymodelují zvíře z plastelíny  

Žáci si vytvoří výstavu domácích zvířat 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Modelína, podložka, nůžky, čtvrtka 

Pexeso – domácí zvířata 

Interaktivní tabule 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.youtube.com/watch?v=BOTFLCgQda0 

PŘÍLOHY (pošlu fotky, až budu mít s dětmi Pč) 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Edita Wölflová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 



  
 

 

Žáci si přinesou z domova figurku, obrázek nebo hračku, která znázorňuje nějaké domácí zvířátko, 

které mají rádi nebo ho najdou doma. Doporučuji zvíře v prostoru, aby si ho mohli žáci osahat a 

představit si tvary. 

Žáci sedí v kruhu (při menším počtu) nebo v lavicích a popisují v češtině zvíře, které si přinesly. Paní 

učitelka píše na tabuli německé názvy zvířat (či ukazuje obrázky), žáci vše opakují po paní učitelce. 

Poté učitelka vyzve žáky, aby našli obrázek svého zvířete s německým názvem ve třídě a vzali si ho 

k sobě. 

Pak paní učitelka vysloví zvíře v němčině a děti zvedají svá zvířátka a opakují německý název. 

Poté jim vysvětlí, že si lze takové zvířátko vyrobit z plastelíny a ukáže jim nějaké vzory. 

 

Pracovní postup (28 min) 

Následuje práce v lavici. Paní učitelka si půjčí vždy jedno zvířátko a popisuje ho německy (Např.: Die 

Katze ist weiß und schwarz.“ A žáci zvedají barvy, které uslyší. Tím si zopakují barvy, které již znají. 

Poté následuje práce v lavicích. Společně s paní učitelkou tvarují kouli, válec a diskutují o tom, které 

zvířátko se skládá z těchto tvarů. Paní učitelka ukáže, jak lze pomocí nůžek vytvarovat srst, ocásek, 

knírky. 

Žáci pracují samostatně. Učitelka jim pomáhá, může k tomu pustit německé písničky o zvířátkách. 

Zároveň jim řekne, aby přemýšleli, jak se bude jmenovat jejich zvířátko. 

Žáci dostanou půl čtvrtky, kde mají napsaný název zvířete v němčině (Mohou si ho napsat sami podle 

pexesa.). Žáci si napíšou vlastní jméno, které vymysleli. Na tuto čtvrtku si postaví svůj výrobek a 

vystaví ho na koberci nebo na lavici. 

Závěr (7 min) 

Žáci si sednou v kruhu a popisují svoje zvíře německy (Mein Hund ist braun. Er heißt …) 

 

Pracovní list pro žáky 

není 

Poznámky 

Tyto výrobky lze využit v češtině při popisu, v prvouce. Děti si s nimi mohou hrát, vést rozhovory. 

Mohou popsat části těla v němčině. Trénují věty, kde mohou použít sie, er, es, mein, dein, groß x 

klein. 


