
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Dopravní značky 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci si zopakují čísla 1-10 v němčině. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si zopakují jednoduché početní příklady (sčítání, odčítání) do 10. 

Žáci společně mluví o dopravních předpisech a značkách, které mohou 
vidět na silnici. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Barevné postelky 

Plácačky na mouchy 

Papíry s číslicemi 1-10 (3-5x) 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://i.pinimg.com/originals/44/de/cd/44decdfc29327d3caa037b69c

2a93aae.jpg 

PŘÍLOHY xxx 
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Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (15 min) 

Cílem úvodní části je zopakovat s žáky čísla 1-10. V aktivitě se předpokládá, že je již znají, ale je 

vhodné je zopakovat. Formy mohou být různé, např. žáci vytvoří skupiny po 5-7 a postaví se do řady. 

Na konci řad každý žák dostane plácačku a před nimi leží číslice 1-10 na papírech. Všichni žáci jsou 

otočeni na tuto stranu. Pouze žák na druhé straně je otočen směrem k učiteli/jednomu žákovi, který 



  
 

 

ukazuje na papírech různé číslice 1-10. První žák spustí tichou poštu – v němčině řekne svému 

sousedovi, jaké číslo viděl. Informace se předává v řadě až k prvnímu, který co nejrychleji plácne na 

číslo na zemi. Poté se celá řada posouvá a první žák jde na konec řady.  

2. Pracovní postup (25 min) 

Hlavním úkolem jsou počítací příklady v příloze. Učitel je vytiskne každému žákovi. Každý žák 

potřebuje modrou pastelku. Každý individuálně počítá příklady a všechny pole, jejichž výsledek je 7 

nechá bíle. Kde je výsledek jiný, vybarví modře. Vznikne dopravní značka označující nemocnici. 

Učitel může na konci v plénu nechat číst v němčině jednotlivé příklady (Zwei plus drei ist fünf. Das ist 

blau./Neun minus zwei ist sieben. Das ist weiß.), případně žáci zvednou nad hlavu obrázky, kde je 

vidět, kde chybovali. Tyto příklady může učitel tematizovat.   

Dále učitel s žáky v češtině diskutuje, co je to za značku, kde ji mohou žáci vidět a jaké další znají. Proč 

je důležité znát dopravní značky a potřebují je již žáci v 1. třídě?  

3. Závěr (5 min) 

Je možné v této fázi hodinu ukončit. Je možné doplnit hodinu dalšími značkami jako domácí úkol, 

které učitel vytiskne po jedné na papír A4. Každý žák dostane jeden list a vytvoří pro některého ze 

svých spolužáků podobnou úlohu. Značku rozdělí na různá pole a napíše do jednotlivých polí 

jednoduché početní příklady. Jeden výsledek znamená jednu barvu. V další hodině je možné mluvit o 

těchto značkách. 

 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Všechny výsledky 7 nechte bílé, všechny výsledky jiné než 7 vybarvěte modře. 

Co je na obrázku? 

 

2+3 9-1 3-2 3+7 3+3 9-5 

5-1 5+2 2+3 6-5 10-3 7+3 

3+6 8-1 4+4 7+1 7+0 2+0 

2+2 3+4 9-3 4+2 2+5 4-0 

0+9 1+6 8+1 7-2 6+1 2+8 

1+4 0+7 6-3 1-1 7+0 1+1 

4+5 5-2 2-1 3+6 6-1 7-4 

 

 

 

 

 



  
 

 

Poznámky 

 


