
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Semafor 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci si zopakují barvy v němčině (červená, žlutá, zelená + 
případně další) 

Žáci se naučí  

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si zopakují pravidla silničního provozu na osvětlené 
křižovatce 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Lepicí páska, papíry/čtvrtky, provázek 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.inf-schule.de/content/2-programmierung/4-

imperativeprogrammierung/2-konzepteimp/7-

ablaufmodellierung/3-

beispiel_ampelsimulation/ampelzyklus.png 

PŘÍLOHY  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (15 min) 

Před hodinou učitel připraví pomocí lepicí pásky na zem cesty/silnice, které se budou vzájemně křížit 

a vzniknou tak křižovatky.  

Na úvod hodiny si žáci zopakují barvy v němčině. Důležité je zařadit červenou, žlutou a zelenou, další 

barvy jsou dle dosavadních znalostí žáků. Opakování může proběhnout formou hry: Wer hat etwas 

Grünes? V tuto chvíli učitel zvedne v prvním kole i zelený papír. Úkolem žáků je ukázat na nějakou 



  
 

 

svou věc, která je zelená. V druhém/pozdějším kole už učitel neukazuje barevné papíry, případně 

může vyvolávání převzít některý z žáků. 

V druhém kroku si každý žák nakreslí na papír A4 vlastní auto ve vybrané barvě, popř. je možné 

vybrat omalovánku auta a jen ho vybarvit.    

2. Pracovní postup (25 min) 

Učitel si s žáky společně zopakuje v češtině, jak se mají chovat při cestě na chodníku a přecházení 

ulice. V momentě, kdy budou žáci mluvit o přecházení silnice na semaforu, přejde se k následující 

aktivitě. Učitel s žáky nejprve zopakuje, jak se jmenují jednotlivé barvy na semaforu, společně si 

semafor nakreslí a vybarví. 

Následně učitel po třídě rozvěsí několik obrázků s nevybarveným semaforem a německým popisem. 

Žáci mají za úkol se zvednout z lavic a najít jeden obrázek, naučit se jednotlivá slova a zapsat si je 

k nakreslenému semaforu. Společně pak opakují slova s učitelem nahlas. 

Zároveň mohou použít věty: 

Rot bedeutet Stopp. 

Gelb bedeutet Achtung. 

Grün bedeutet Frei. 

Poté následuje Ampeldiktat. Učitel říká jednotlivé pokyny a žáci vybarvují na semaforech jen 

příslušnou barvu.  

Poslední aktivitou je jízda třídou. Mezi žáky budou policisté a řidiči. Na každou křižovatku, která 

vznikla na zemi překřížením lepenky, se postaví jeden žák s vytištěnými semafory. Ostatní si na krk 

pověsí navlečené obrázky aut a budou se pohybovat po silnicích. Úkolem „semaforu“ je řídit dopravu 

a říkat přitom příslušné pokyny v němčině. Postupně se žáci prostřídají v roli aut i semaforů. 

3. Závěr (5 min) 

Je vhodné na závěr s žáky shrnout, proč je důležité předpisy dodržovat a jaká hrozí rizika při jejich 

nedodržování. To samozřejmě probíhá v češtině. 

Pracovní list pro žáky 

Ampeldiktat 

 

 

  



  
 

 

Poznámky 

Stopp! 

Achtung! 

Frei! 
 

 

 


