
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Užitek hospodářských zvířat 

OBLAST  6. Kde bydlím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
- žáci používají vazbu: … gibt uns/gibt uns nicht … 
- žáci umí kladně a záporně reagovat na otázku 
- žáci umí pojmenovat hospodářská zvířata 

OBSAHOVÉ CÍLE - žáci umí určit původ vybraných potravin 
- žáci se zamýšlí nad užitkem hospodářských zvířat 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ - magnety 

POUŽITÉ ODKAZY 

(cit. 10. 10. 2018) 
http://xn--omalovnky-

51a.eu/omalov%C3%A1nky/koza%20a%20mot%C3%BDl_1129 

http://xn--omalovnky-51a.eu/omalov%C3%A1nky/ovce_1130 

http://xn--omalovnky-51a.eu/omalov%C3%A1nky/slepice_1142 

http://www.omalovanka.cz/picture.php?/16 

http://xn--omalovnky-

51a.eu/omalov%C3%A1nky/kr%C3%A1va_1146 

http://k-vytisknuti.omalovanky.name/zviratka/kun.php 

http://www.komenacek.cz/kvalita/dum/cestina/1rocnik/052%20-

%20Spoj%20obrazky%20s%20nazvy%20zvirat.pdf 

https://www.omalovankykvytisteni.cz/Omalovanka-Kralik-1468-

59x84cm-d1426.htm 

 



  
 

 

https://www.bidfood.cz/o-nas/novinky/maso-jeho-deleni-

pouziti-2-hovezi-maso 

https://www.kika.cz/shop/cs/kikacz/doplnky/zavesy-a-

zaclony/kuze--usne/kozesina-exoticka-19952474 

http://www.frankospol.cz/mleko-trvanlive-4276cz179/ 

https://www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/pisnicky-na-

prani/vajicka-na-mekko-zarucene-recepty-49.shtml 

https://pstrosivejce.cz/produkt/pstrosi-peri/ 

(cit. 15. 10. 2018) 

http://www.profesnikvalifikacestrazny.cz/e-
learning/strazny/typove-situace/fajfka/ 

https://cz.clipartlogo.com/image/x-wrong-cross-no-clip-
art_388157.html 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – obrázky zvířat a produktů 

Příloha č. 2- gibt uns – gibt uns nicht 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Učitelka zahájí diskusi na téma: Jaká zvířata žijí na statku/na vesnici? Žáci jmenují jednotlivá zvířata. 

Učitelka vždy vezme příslušný obrázek zvířete, připevní ho na tabuli a pojmenuje německy. Vyzve 

žáky, aby německý název opakovali. Obrázky zvířat připevňuje pod sebe.   

Pracovní postup (25 min) 

Když jsou všechny obrázky připevněné, vezme učitelka do ruky obrázky produktů a ptá se? Was gibt 

uns die Kuh? (ukáže na obrázek krávy), Milch? (ukáže obrázek mléka), Ja, die Kuh gibt uns Milch. (Žáci 

odpovídají česky, učitelka po nich opakuje německy.) Takto prezentuje všechny obrázky produktů 

(maso, vajíčka…) a postupně je připevňuje na tabuli. Následně rozdá žákům pracovní listy a vyzve je, 

aby si sami tipovali, jak je to s ostatními hospodářskými zvířaty (vybarví příslušné okénko, pokud daný 

produkt k živočichovi patří). Mezitím dodělá na tabuli mezi obrázky čáry, aby vznikla obdobná tabulka 

jako na pracovním listu. Pracovní list pak společně se žáky prochází. Ze začátku zopakuje příklad 

s obrázkem krávy a vybarvuje okénka. Následně se ptá německy na další zvířata. Zvolený žák odpoví a 



  
 

 

popřípadě dojde k tabuli vybarvit příslušné okénko. Ve své vlastním pracovním listě si žáci opravují, 

v čem chybovali, diskutují s učitelkou o nejasnostech. U políčka koně zavede učitelka diskusi, proč lidé 

koně chovají, když nám nedávají ani jeden z uvedených produktů? Žáci si do pracovního listu do 

příslušného řádku dopíší zábava / der Spaß a práce / die Arbeit. Během aktivity se učitelka spontánně 

doptává: Máš doma/u prarodičů slepice? Už jsi pil kozí mléko? Jak se dostane mléko až do hrnečku 

k nám na stůl? Co všechno tomu předchází? Máš doma nějaký vlněný výrobek? Chutná ti vepřové 

maso? Jak se říká lidem, kteří nejedí maso?  

Závěr (10 min) 

Učitelka se ptá různými způsoby: Wer gibt uns Milch? Was gib uns die Henne? Das Tier gibt uns 

Fleisch und Milch. Was ist das? – Do vymýšlení otázek zapojit i žáky. 

 

Poznámky 

Při diskuzi možno zavést i hlasování – jaké mléko se nejčastěji pije? Jaké piješ ty? Jaké maso máš 

nejraději?  

Při hodině výtvarné výchovy možno vyrobit pexeso, kdy na jedné kartičce bude obrázek zvířete a na 

druhý německý název. Žáci mají za úkol hledat páry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 die Milch das Fleisch das Ei das Leder die Federn 

die Kuh      

die Henne      

das Schaf      

das Schwein      

die Ziege      

das Pferd      

die Gans      

das Kaninchen      

 


