
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Cizinci v České republice 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

- žáci si osvojují vazbu „Woher kommst du? / Ich komme 
aus …“ 

- žáci se učí rozlišovat ženský a střední rod v názvech 
států 

- žáci používají adekvátní vazbu v závislosti na členu státu 
„aus / aus der“ 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci si opakují části ČR a pojmenování jejich obyvatel 
- žáci se seznamují s národnostními menšinami v České 

republice 
- žáci se zamýšlí nad problematikou migrace 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

tabule + materiál na přichycení kartiček, křída, nástěnná 
mapa Evropy a světa (popřípadě online mapa 
zprostředkovaná přes projektor) 

POUŽITÉ ODKAZY 
(cit. 28. 10. 2018) 

https://www.novinky.cz/domaci/327567-kazdy-25-obyvatel-
cr-je-cizinec.html (upraveno) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Woher kommst du, gramatika 

Příloha č. 2 – Kartičky na tabuli a na procvičování 
(procvičovací kartičky ohnout dle čáry tak, aby na jedné 
straně byl název státu a po otočení správná vazba aus…) 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (15 min) 

Učitel se po příchodu do třídy náhodně zeptá nějakého žáka, kde bydlí. Odpověď zapíše na tabuli a 

ptá se dalších žáků. Postupně dopisuje města/obce, které na tabuli ještě nejsou. (V případě většího 

města použít na rozlišování pojmenování částí města.)  

„Jak to, že jsme tedy všichni tady, když jsme každý z jiné obce?“ – všichni zde chodíme do školy => 

máme k tomu nějaký důvod tady být.  

„Teď se od našeho města posuneme kousek dál. Jak je to s naší republikou? Děje se něco 

podobného?“ – předpokládá se, že se žáci začnou zmiňovat o různých národnostech. Pokud ne, učitel 

je návodnými otázkami či nápady k zamyšlení dle konkrétní situace města/školy/třídy navede na tuto 

myšlenku. Např. „Odkud asi pochází … z šesté třídy/lidé z večerky na náměstí?“ (jmenuje konkrétního 

cizince ze školy, podnik…) 

Jaký oni mohou mít důvod být v ČR a ne v zemi, kde se narodili oni nebo jejich rodiče? – Žáci se 

zamýšlí nad důvody přistěhování do ČR. Učitelka nechá žáky přemýšlet a říkat nápady, popřípadě 

upřesňuje, dovysvětluje.  

Připomenutí - učitelka se ptá žáků: 

- Kolik obyvatel žije přibližně v České republice? (10,5 miliónu) 

- Z jakých částí se skládá Česká republika? (Čechy, Morava, Slezsko)  

- Jak se nazývají obyvatelé České republiky – podle těchto třech částí? (Češi, Moravané, Slezané) 

Pracovní postup (25 min) 

Učitelka nechá žáky tipovat, odkud k nám přichází cizinci. Následně může zvolit nejvíce zmiňované 

země a nechat žáky tipovat, ze které země přichází nejvíce obyvatel. Postupně odkrývá graf Počet 

cizinců v ČR. Česky komentuje: „Nejvíce cizinců přichází do České republiky z …“ - žáci doplní, učitelka 

pojmenovává zem německy a připevňuje karty s názvy států na tabuli. Žáci vyhledávají zemi na mapě. 

– Možno zavést diskusi ohledně vzdálenosti zmíněných států od ČR, popřípadě zopakovat světové 

strany a zmínit, odkud k nám přichází většina cizinců.  

 



  
 

 

 

Počet cizinců v ČR 

Učitelka vyzve žáka, aby nakreslil křídou na podlahu obrys České republiky (dostatečně velký, aby se 

do něj vešla postavit většina spolužáků) a vyznačil a pojmenoval hlavní město. (Z linolea a koberce ze 

křídu bez problémů odstranit.) Doprostřed ČR položí kartu s nápisem „Woher kommst du? Ich 

komme…“ Ukazuje postupně jednotlivé země podle četnosti přistěhovalců. Žáci odpovídají celou 

větou německy.  

Následně vyzve jednoho žáka, aby zůstal stát v ČR, ostatní stojí za hranicemi. Učitelka si vezme jednu 

kartičku, ukáže žákům stát, který je na ní napsaný. Vstoupí do ČR. Vyzve žáka (pantomimicky nebo 

slovně), aby se otázal, odkud pochází. Učitelka podle kartičky odpovídá. Znázorní, že pokud si někdo 

není jistý správným tvarem, může kartičku otočit a přečíst si nápovědu. Po tomto minidialogu 

předává učitelka kartičku žákovi, který se tázal. Ten odchází za hranice, učitelka zůstává stát v ČR. Pro 

samotnou aktivitu rozdělí žáky na dvě skupiny (jedna skupina v ČR, druhá za hranicemi). Žáci si 

průběžně v rámci aktivity mění role.  

(Alternativní varianta, popřípadě varianta, kterou lze zařadit jako pokračování přechozí – učitelka 

umístí kartičky s názvy států na zem přibližně do míst, kde se nachází vzhledem k ČR. Každý musí do 

ČR přijít ze své země.) 

Obměna: po procvičení učitelka činnost zastaví a upraví pravidla. V ČR stojí jeden žák, ke kterému 

postupně přibývají další (nikdo neodchází, ten, kdo jednou vstoupí na území ČR, zde již zůstává a 

vede minidialogy se žáky, kteří do ČR vstupují). Dle aktuální situace možno aktivitu opakovat.  



  
 

 

 

Závěr (5 min) 

Následně, když všichni stojí v ČR, vede učitelka s žáky dialog: Wer kommt aus der Slowakei, aus 

Deutschland… (žáci se hlásí). Zbytek dialogu probíhá v češtině. - Jak se cítíš, když je vás na tak malém 

místě tolik? Proč asi lidé přichází do naší republiky? Znáš nějakého cizince, který žije v České 

republice? Víš, proč je tady? (Učitelka zmíní, že není nutné jmenovat, možno vyprávět v obecné 

rovině.) Kde se usazují? Proč? (Zbytek rozhovoru může probíhat již v lavicích. Učitelka s žáky 

diskutuje, nabízí různé úhly pohledu. Nehodnotí a nestranně se účastní rozhovoru.) 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

 Je možné, že v závislosti na informovanosti z médií budou děti zmiňovat země, které jsou aktuálně 

diskutované. Je vhodné upozornit, že na základě prezentace grafu se dozví o zemích s procentuálně 

nejvyšším počtem přistěhovalců. Je na zvážení učitelky, jestli si pro doplnění připraví grafy vzhledem 

k aktuální situaci migračních vln, co se týče často diskutovaných států s menším zastoupením 

přistěhovalců. 

 


