
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vodstvo 

OBLAST  Pod hvězdami 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci umí pojmenovat části řeky v německém jazyce (pramen, 
potok, řeka, soutok, ústí, moře) 
žáci umí pojmenovat barvy 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci umí položit a zodpovědět otázku, kde je řeka, pramen 
řeky, soutok řek 
umí říci, jakou barvou je řeka na mapě zakreslena 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Nástěnná mapa ČR 

Lepidlo, pastelky 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – Tok řeky 

Příloha č. 2 – Tok řeky s německými výrazy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Jaroslava Schejbalová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Opakování učiva (5 min) 

Společné opakování již probrané látky, konkrétně průběhu vodního toku od pramene řeky po ústí do 

moře v českém jazyce. Všichni žáci dostanou obrázek (Příloha č. 1). Žáci dál pracují ve dvojici. Každý si 

ukáže a zapíše v českém jazyce základní údaje toku řeky, které už zná (pramen, potok, řeka, soutok, 

ústí, moře). Ve dvojici si pak zkontrolují. Pro společnou kontrolu pak vyznačí pod vedením učitele tyto 

části na zvětšeném obrázku na interaktivní tabuli. 

Následuje otázka a učitel ukáže na celý tok řeky na stejném prázdném obrázku na interaktivní tabuli: 



  
 

 

Was ist das?  

Žáci vyhledají v učebně zavěšený stejný obrázek toku řeky, ale s německými výrazy (Příloha č. 2). 

Vyhledají v něm konkrétní ekvivalent ke slovu řeka, zapamatují a zapíší do svého pracovního listu 

(Laufdiktat).  

Učitel se znovu zeptá Was ist das?  

Žáci odpovídají buď jednoslovně der Fluss nebo větou Das ist der Fluss. 

Seznámení s německými výrazy (15 min) 

V rámci dalšího „Laufdiktatu“ žáci vyhledají zbylé německé ekvivalenty na vyvěšeném pracovním 

listu, zapamatují si je, následně co nejrychleji doplní do svého listu na stole. 

Učitel napíše na tabuli Wo ist …? a vyzve žáky, aby se navzájem ptali a tím zkontrolovali, zda mají 

slova správně zapsaná. 

Žáci se pak ve dvojici či skupince navzájem ptají Wo ist die Quelle? Wo ist das Meer? 

Ostatní reagují a ukazují na svých pracovních listech dané pojmy a odpovídají buď jednoslovně Hier 

nebo větou Hier ist die Quelle.,…  

Závěr (5 min) 

Žáci dostanou velký arch papíru, na který křídou namalují sami tok řeky. Společně pak popíší 

jednotlivé části řeky od pramene po ústí do moře. 

Das ist der Fluss. Das ist die Quelle. Das ist … . 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

Poznámky 

Tuto aktivitu lze doplnit ukázáním jednotlivých částí na nějaké konkrétní řece na nástěnné mapě ČR 

(např. Vltava, Labe), samozřejmě bez výrazů die Mündung a das Meer. 

Učitel může doplnit otázkou: 

Welche Farbe hat der Fluss auf der Landkarte? Ist der Fluss ….?  



  
 

 

Učitel ukáže tok řeky na nástěnné mapě ČR, záměrně vystřídá všechny barvy, které děti znají. Ti musí 

reagovat kladně nebo záporně ja/nein. Poslední barva bude modrá. Všichni zopakují Der Fluss ist 

blau. 

Příloha č. 1 

Žák vyhledá na obrázku pojmy pramen, potok, řeka, soutok, ústí, moře a zapíše je. 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 

Zvětšený brázek s německými výrazy je zavěšen na přístupném místě v učebně. Žáci v rámci 

„Laufdiktatu“ si jednotlivé pojmy zapamatují a zapíší do svých obrázků. 

 


