
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Orientace ve městě/na vesnici 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1./2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí vazby pro základní orientaci pomocí německých 
vazeb (Geh rechts/links/geradeaus. Stopp.) 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci se seznámí s plánem své obce/města 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Mapy obce, kde žáci žijí (k dispozici z internetu/mapy) 

Šátek do dvojice 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://www.youtube.com/watch?v=q7ousMNTzno 

PŘÍLOHY xxx 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (5 min) 

Žáci si zahrají jednoduchou hru na opakování významu slov „vpravo, vlevo, rovně“. Ve větším 

prostoru si stoupnou, učitel říká nahlas jednotlivé směry a žáci musí udělat rychle krok správným 

směrem. Tempo učitele se zrychluje. 

2. Pracovní postup (25 min) 

Pro zavedení německých pojmů může učitel využít video „Richtungen lernen mit Lilli und Lars“. Žáci 

pracují ve dvojicích a mají k dispozici cedulky s nápisy jednotlivých směrů v němčině. Všichni se 

společně dívají na video a kdykoliv ve videu zazní jedno ze slov, je jejich úkolem co nejrychleji 

zvednout danou cedulku. Je vhodné žáky upozornit, že nebudou videu rozumět a je důležité zachytit 



  
 

 

jen tato klíčová slova. Zároveň je dopředu několikrát nahlas s žáky přečíst, aby dobře znali, jak zní. 

Společně se dívají na video a zvedají cedulky. Po ukončení videa se učitel zeptá, co jednotlivá slova 

znamenají. Mělo by to být pro žáky snadno odvoditelné. 

Pro upevnění pojmů je možné zahrát si s žáky stejnou hru jako v češtině. 

Poté učitel rozdá žákům jednoduchou mapu/plánek obce, ve které bydlí nebo kde se nachází škola. Je 

možné ji získat z internetu, popř. je dostačující jednoduchý, schematický nákres. Měla by na něm být 

vyznačena škola a cíl cesty a odpovídat reálnému stavu. Poté učitel vyzve žáky, aby našli cestu 

k vybranému cíli. K tomu zavede ještě důležité věty: 

Geh rechts/links/geradeaus. 

Stopp. 

Žáci ve dvojicích si popisují cestu a zaznamenávají ji do plánku. 

 

3. Závěr (15 min) 

Jako finální aktivita je zařazena orientace naslepo ve třídě. Polovina žáků si zaváže oči šátkem. Ostatní 

pro ně z lavic připraví dvě stejné cesty přes třídu. Následně vždy jeden ze dvojice naviguje německými 

větami spolužáka se zavázanýma očima. Nejde o soutěž na rychlost! 

 

Pracovní list pro žáky 

RECHTS 

LINKS 



  
 

 

GERADEAUS 
 

 


