
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Místo, kde žiji 

OBLAST  Poznávám svůj svět 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí říct, odkud pocházejí a jakou řečí umí. 

Žáci vyhledají, jak se řeknou německy různá místa v ČR. 

Žáci se dozvědí o Sudetských Němcích a jejich území. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci vyhledají na mapě základní města, hory, řeky v ČR. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Mapa ČR v češtině a němčině v tištěné podobě či v digitální podobě (např. 
https://www.deine-berge.de/Staat/Europa/78/Tschechien), popř. mapa 
Evropy/světa, pokud je nějaký žák jiné národnosti než české, míč 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.deine-berge.de/Staat/Europa/78/Tschechien, 26.11.2018 

http://www.ceska-mapa.eu/img/mapa_cz.png, 26.11.2018 

https://www.detsky-web.cz/www/content/images/omalovanky/196/cd%20(2).jpg, 
28.11.2018 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety, 28.11.2018 

https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obrazky/sudet
enland30.jpg?itok=E1Kqdn-g, 28.11.2018 

PŘÍLOHY Příloha č. 1  

AUTOR 
PRACOVNÍHO 
LISTU  
Jméno, příjmení 

Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 



  
 

 

Úvodní část (5 min) 

Učitel pověsí či zobrazí na projektoru mapy ČR v češtině i němčině a zeptá se žáků: Was ist das? Ti by 

měli dospět k odpovědi Tschechien / Tschechische Republik. 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel zapíše na tabuli první dvě věty z úvodního cvičení v pracovním listě. Ich komme aus… Ich 

spreche … Ukáže na sebe, věty přečte a doplní: Ich komme aus Tschechien. Ich spreche Tschechisch. 

Doplněná slovíčka doplní do věty jinou barvou. Větu zopakuje ještě dvakrát. Potom ukáže na 

některého ze spolužáků a zeptá se ho: Woher kommst du? Pokud si žák neví rady, učitel ukáže na 

první větu a žák vyvodí, že ji má též říct. Učitel položí další otázku: Welche Sprache sprichst du? Žák 

opět odpoví, popř. mu učitel pomůže obdobně jako u předchozí otázky. Takto se zeptá všech žáků ve 

třídě. Pokud je někdo ve třídě jiné národnosti, učitel doplní danou zemi i řeč k větám na tabuli. Žáci 

danou zemi hledají na mapě. 

V další fázi učitel rozdělí žáky do dvojic a napíše na tabuli slova: wohnen, Hauptstadt, Flagge. Nechá 

žáky, aby sami doplnili první část cvičení (1 a + b). Žáci se pokusí odhadnout, co slovíčka znamenají, 

mohou je znát už z dřívějška. Pokud ne, doplní je učitel opět jako výše podle vlastního příkladu. 

Nakonec si žáci vlajku vymalují. Kontrola probíhá v plénu. Žáci si stoupnou do kruhu (i s učitelem). 

Učitel drží v ruce míč a přeříká věty z prvního cvičení. Poté hodí míč někomu z žáků a ten také přeříká 

věty z 1. cvičení, poté hodí míč svému spolužákovi atd. 

Žáci se vrátí na svá místa a učitel rozdá každé dvojici rozstříhanou přílohu č. 1 a dá žákům instrukce: 

Sucht diese Plätze – auf Deutsch/Tschechisch und wo ist das? V průběhu vypracování učitel prochází 

mezi dvojicemi a pomáhá jim při případných nejasnostech. Tuto přílohu si učitel může upravit podle 

své konkrétní geografické potřeby. Kontrola probíhá v plénu. Učitel promítne slepou mapu na tabuli a 

žáci chodí ve dvojicích k tabuli a prezentují své výsledky. Např. Prag ist Praha. Es liegt hier… 

Učitel v této fázi může žákům vysvětlit, co byly Sudety (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety). Že zde 

byla velká část německy mluvících občanů. Učitel napíše na tabuli některá bývalá sudetská města a 

žáci je hledají na mapě. (např. Prachatitz, Krumlau, Marienbad, Karlsbad, Aussig, Leitmeritz, 

Reichenberg, Sternberg, Troppau, Znaim, …) Poté odhadnou přibližnou hranici Sudet (dle měst, které 

jim učitel předložil) a namalují ji  na slepou mapu na tabuli. Výsledek učitel promítne pod tímto 

odkazem a žáci jej konfrontují se svým nákreskem: 

https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obrazky/sudetenland30.jpg?itok

=E1Kqdn-g.  

Závěr (10 min) 

Učitel se nejprve zeptá, kdo jak jde daleko do školy (žáci mohou odpovídat česky a údaje uvádět 

v metrech či časových údajích). Každý z žáků si poté vylosuje jeden lísteček z přílohy č. 1 a za DÚ musí 

zjistit, jak daleko se dané místo od jeho bydliště nachází. Nutná je zde samozřejmě konzultace 

s rodiči, popř. s nějakou interaktivní mapou. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1. Ergänze: 

a)  

Ich komme aus ____________________. 

Ich spreche ____________________. 

b)  

Ich wohne in ____________________. 

Die Hauptstadt ist ____________________. 

Die Flagge ist ____________________, ____________________, 

____________________. 

 

2. Was ist das? 

Riesengebirge – 

Krušné hory – 

Vltava – 

Elbe –  

Brno –  

Prag –  

Böhmerwald – 

Pilsen – 

Olomouc – 

 



  
 

 

Příloha č. 1 

 

Krkonoše/Riesengebirge 

Krušné hory/Erzgebirge 

Vltava/Moldau 

Labe/Elbe  

Brno/Brünn 

Praha/Prag  

Šumava/Böhmerwald 

Plzeň/Pilsen 

Olomouc/Olmütz 
 


