
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Mí sousedé 

OBLAST  Poznávám svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci pojmenují německy sousední státy a vybrané ostatní 
evropské země. 

Žáci umí pojmenovat barvy na vlajce daných evropských zemí. 

Žáci umí říct celou větou, odkud kdo pochází. 

Žáci si zapamatují část nového slovíčka z lístečku, přejdou 
k lavici a až poté si jej zapíší. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci umí pojmenovat sousední státy. 

Žáci vyhledají vlajku dané země na internetu a přiřadí ji k zemi. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Nástěnná mapa Evropy (v němčině i češtině), internet 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.europakarte.org/laender-europa/#europakarte, 
30.112018 

http://mapaevropy.eu/wp-content/uploads/Mapa-Evropy-s-
hlavnimi-mesty.jpg, 30.11.2018 

https://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=3529&edit=0, 
30.11.2018 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – názvy zemí 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 



  
 

 

Úvodní část (5 min) 

Učitel vyvěsí či promítne ve třídě mapu Evropy (s německými popisky) a zeptá se žáků: Was ist das? 

Žáci by měli dospět k odpovědi: Das ist Europa. Dále se učitel zeptá: Wo ist Tschechien? Žáci ukáží na 

mapě. Woher kommst du? Žáci odpovídají podle skutečnosti. (Jsou to otázky, které již probírali. 

Pokud by však žákům dělaly stále problémy, vypíše učitel otázku i odpověď na tabuli.) 

Pracovní postup (35 min) 

V další aktivitě učitel zakryje mapu (či vypne projektor), nechá žákům na očích pouze mapu Evropy 

s českými popisky (ta je velmi důležitá, aby se žáci mohli zorientovat) a rozdělí žáky do dvojic. Ti se 

podívají na pracovní list. Nyní budou hledat názvy sousedních a okolních evropských zemí. Jetzt sucht 

ihr die Ländernamen.  Učitel rozdělí po třídě přílohu číslo jedna. Každou kartičku s názvem země 

rozstřihne v místě mezery napůl. Každou jednotlivou kartičku pak přilepí na slepou mapu Evropy. 

Důležité však je, aby na mapě byla puntíkem označena země, které se popisek týká. (Příklad: Učitel 

označí na dvou mapách Německo a na druhou stranu jedné mapy nalepí Deutsch a druhé pak land.) 

Žáci pak společně ve dvojicích chodí a hledají části názvů zemí, které následně spojují dohromady. 

Učitel žáky upozorní na to, že pracovní listy si musí nechat na lavici, každé slovíčko, které najdou, si 

musí zapamatovat a zapsat si ho až v lavici. Je dobře, aby žáci našli vždy obě části slovíčka naráz, aby 

si zapamatovali celé slovíčko. Po zapsání si jej mohou dojít zkontrolovat, ale opět bez pracovního 

listu. Kontrola probíhá v plénu. Učitel promítne slepou mapu a žáci chodí a doplňují názvy zemí. 

Učitel si samozřejmě může složení této aktivity upravit podle toho, jaké národnosti jsou děti ve třídě 

či podle původu partnerské školy. (Také podtrhne červeně země, které se používají se členem: 

Niederlande, Slowakei, Ukraine, Schweiz, …) 

V této aktivitě učitel rozmístí jednotlivé země, jejichž vlajky jsou ve cvičení 2 v pracovním listě různě 

po třídě. Žáci opět hledají obdobným způsobem názvy zemí. Opět si pracovní list nechají na lavici a 

vlajku i název země si musí zapamatovat. Kontrola probíhá v plénu. Tuto aktivitu pak učitel může 

rozšířit tím, že každý žák se vžije do kůže nějaké postavy z tohoto cvičení. Ostatním však neřekne, kdo 

je. Vyvolaný žák pouze popíše vlajku své země: Meine Flagge ist rot, weiß und blau. Ostatní hádají. 

Kommst du aus Frankreich? x Nein, falsch. Kommst du aus Tschechien? x Ja, richig. (Názvy barev by 

žáci měli znát z dřívějška, pokud jim však dělají problémy, učitel je s nimi zopakuje, popř. napíše na 

tabuli.) Zde je opět namístě připomenou země se členem a jejich tvar při použití s předložkou – učitel 

opět vše znázorní na mapě. 

Závěr (5 min) 

Za domácí úkol žáci vypíší všechny země, které kdy navštívili a také ty, které chtějí jednou navštívit. 

Do sešitu si napíší otázky: Wo warst du schon? Wohin möchtest du fahren? 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1. 

 

2.  

Franz  

 

Thomas  

 

Desdemona  

 



  
 

 

 

Beatrix  

 

Patrick  

 

 

Kate  

Rafaela  

Milica  

Sebastian  

Johannes  

Medike  

Kristi 



  
 

 

Příloha č. 1 – názvy zemí 

 

Deutsch land 

Po len 

Slowa kei 

Öster reich 



  
 

 

Ita lien 

Ung arn 

Kroa tien 

Frank reich 

Spa nien 

Portu gal 

Swe iz 

Luxe mburg 

Nieder lande 

Liech tenstein 



  
 

 

Bel gien 

Groß britannien 

Rumä nien 

Bul garien 

Griechen land 

Ukra ine 

Weiß russland 

Slowe nien 

Ir land 
 


