
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Členové rodiny 

OBLAST  Kdo ke mně patří 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1./2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí pojmenovat členy rodiny v němčině 

Žáci umí vazbu Mein xy heißt … 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci si uvědomují vazby mezi členy rodiny a umí je 
pojmenovat 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Xxx 

POUŽITÉ ODKAZY 
Xxx 

PŘÍLOHY Přílohy 1-4 zobrazení členů rodiny v NJ a ČJ 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (20 min) 

V úvodu hodiny si žáci zopakují členy rodiny v češtině. K využití je příloha č. 1. Učitel pro každého žáka 

připraví jeden exemplář, úkolem žáků je doplnit. Pro zjednodušení je možné napsat na tabuli pojmy, 

které se mají doplnit. Je vhodné upozornit žáky na to, že se jedná o fiktivní rodinu, nikoliv o ně 

samotné. Kontrola proběhne doplněním na tabuli, popř. promítnutím přílohy č. 2 na tabuli. 

Následně může proběhnout společná hra na členy rodiny. Na tabuli učitel vytvoří síť podobnou té na 

obrázku a společně s žáky vymyslí pro každého člena rodiny jméno, které přiřadí žákovi. V případě 

větší skupiny je možné žáky rozdělit do dvou nebo více skupin. Přidělení jména proběhne tajně, 

ostatní žáci neznají jména ostatních. Aktivita probíhá dvěmi možnými způsoby: 



  
 

 

1. každý žák v češtině popíše, jaký má podle struktury vztah k ostatním. Např. jsem sestřenicí Marie, 

můj bratr se jmenuje Jan atd. Ostatní hádají, jak se žák jmenuje.  

2. Jeden žák odpovídá na otázky ostatních: Jsi bratr Jana? Jsi sestřenice Marie? 

 

2. Pracovní postup (20 min) 

Učitel nejprve rozvěsí po třídě několik kopií přílohy 4. Následně se žáci rozdělí do dvojic až trojic a 

každý dostane jeden pracovní list v příloze 3 a rozstříhané kartičky z přílohy s pojmenováním členů 

rodiny. Během prvních minut se žáci snaží doplnit pojmenování členů jen z kartiček, po cca 3-5 min. 

se mohou zvednout a hledat pomoc na vylepených kartách. Cílem je, aby měli všichni žáci vyplněná 

všechna pole. Kontrola probíhá opět společně doplněním do schématu na tabuli. 

Následovat může hra jako v češtině, žáci se naučí jen následující vazby: Ich bin … von…./ Bist du … von 

…? 

 

3. Závěr (5 min) 

V závěru hodiny vyzve učitel žáky, aby jmenovali jménem několik členů své rodiny dle vlastního 

výběru.  

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Příloha 1 

 

Příloha 2 

 



  
 

 

Příloha 3 

 

Příloha 4 

 



  
 

 

 

der Bruder die Schwester 

die Mutter der Vater 

die Tante der Onkel 

die Cousine der Cousin 

die Oma der Opa 

 

Poznámky 

 


