
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Kde se mluví německy? 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí vybrané zeměpisné názvy v němčině 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci ví, ve kterých zemích se mluví německy 

Žáci znají hlavní města německy mluvících zemí 

ČASOVÁ DOTACE 25 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ xxx 

POUŽITÉ ODKAZY 
Viz níže 

PŘÍLOHY mapa Evropy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Odkazy: 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/01/10/09/germany-1071889_640.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/23/10/44/austria-map-2434253__340.png 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/23/10/44/map-of-switzerland-2434255__340.png 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Úvodní část (5 min) 



  
 

 

Na úvod se učitel zeptá, zda někdo z žáků byl v zemi, kde se mluví německy. Společně si mohou 

krátce povídat o tom, kde to bylo a co tam žáci dělali. Další evokační otázkou může být, zda znají 

někoho, kdo německy mluví? Kde ten člověk bydlí/bydlel? / Co o něm ví?  

2. Pracovní postup (15 min) 

Žáci pracují s nástěnnou mapou a pracovním listem. Je vhodné, pokud je map, popř. atlasů k dispozici 

více, aby žáci mohli pracovat v menších skupinách a ne jen u tabule. Mají dle mapy a slepých mapek 

najít názvy zemí, o které se jedná (Německo, Rakousko, Švýcarsko).  

Kontrola probíhá v plénu. Stejně tak mají žáci najít, jak se v češtině jmenují hlavní města daných zemí. 

Kontrola probíhá opět v plénu, ale pomocí německých vět. 

Wien liegt in Österreich. Wien heißt Vídeň. Österreich heißt Rakousko.  

Učitel může přidat obrázky z jednotlivých měst a je vhodné si je znovu ukázat na tabuli.  

Následuje překladový diktát. Učitel jmenuje nejprve německé názvy a žáci je zapisují česky, po 

kontrole je možné jazyky obrátit. Pokud mají žáci k dispozici tabulky na psaní, využijí je k tomuto 

diktátu. 

3. Závěr (5 min) 

Proběhne společné shrnutí na mapě, učitel s žáky tematizuje také to, která země hraničí s ČR a která 

ne. Žáci mají jako domácí úkol zjistit jednu zajímavost/informaci o dané zemi. 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Österreich 

Wien 

 

 

 

 

Deutschland  

Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz 

Bern 

 


