
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  S kým bydlím a kdo je moje rodina 

OBLAST  Kdo ke mně patří 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí základní slovní zásobu k tématu rodina 

Žáci umí použít vazbu „das ist …“ 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci pojmenují, s kým bydlí a kdo ještě patří do jejich rodiny 

Žáci si uvědomí, že bydlí/nebydlí se všemi lidmi, kteří patří 
do jejich rodiny 

 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Pastelky, papír, lepidla 

POUŽITÉ ODKAZY xxx 

PŘÍLOHY Obrys domu 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Každý žák na papír o velikosti cca A6 nakreslí sám sebe. Obrázek by měl být tak velký, aby se následně 

vešel na papír s domem. Následují dvě varianty – buď si žáci obrázek jen podepíší nebo mohou ještě 

před podepsáním dát obrázky doprostřed a hádat, kdo je kdo. Na konci úvodu se učitel zeptá Wo 

wohnst du? A zároveň odpoví pravdivě Ich wohne in… a řekne město. Může naznačit nebo přímo 

nalepit obrázek sebe sama na domek (vše lze předvést i na tabuli). Věty je podle pokročilosti možné 

napsat na tabuli nebo se v plénu zeptat (několika) dětí. 



  
 

 

Pracovní postup (20 min) 

1) Učitel rozdá kopie PL č. 1 nebo nechá žáky na papír A4 nakreslit jednoduchý obrys domu. Poté žáci 

vlepí svou postavu do obrysu. Následují instrukce v češtině. Učitel žákům položí otázku, s kým bydlí 

(v domě nebo v bytě). Žáci mají za úkol ideálně nakreslit do domu všechny osoby, které s nimi bydlí a 

napsat jejich jména. Ve dvojicích si budou krátce popisovat.  

Das ist … (jméno osoby). 

Není důležité uvést roli dané osoby, jen pokud žáci ví. (např. nevlastní rodiče atd. žáci 

pravděpodobně v němčině neumí vyjádřit, proto stačí jméno). 

2) Následuje druhá část, kterou je vhodné citlivě uvést v češtině. Ne vždy žáci bydlí se všemi členy 

rodiny. Učitel může opět uvést příklad ze svého života, např. že nebydlí se svou babičkou a dědou, ale 

považuje je za rodinu. Žáci pak na obrázek nakreslí osoby, které jsou jejich rodina a nebydlí s nimi.  

Opět následuje představování Das ist… 

 

Závěr (10 min) 

Na závěr proběhne společné sdílení, co žáky na aktivitě zaujalo. Mohou také v češtině vyjádřit, s kým 

z rodiny rádi chodí na zmrzlinu, kdo jim čte pohádky atd. 

V celé aktivitě se vychází z myšlenky, že všichni členové rodiny nebydlí vždy společně a rodina má 

mnoho forem. S tímto pojmem a definicí je třeba zacházet obezřetně a citlivě. Je zcela na žácích, jaké 

osoby si na obrázek znázorní/zapíší. Důležité je posílit vědomí, že každý má někoho, kdo se o něj 

stará a má ho rád a osoby a jejich formální pojmenování mohou být různé. 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Pracovní list č. 1 

 


