
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Státy v Evropě 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Přírodověda (Člověk a jeho svět) 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci znají vybrané státy Evropy v německém jazyce 
žáci umí časovat sloveso fahren v 1., 2. a 3. osobě j.č. 
žáci umí použít předložku nach ve spojení s cílovou zemí 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci najdou na mapě Evropy vybrané státy 
žáci umí říct, které státy navštívili 
žáci umí položit a zodpovědět otázku, co v daném státě dělali 

ČASOVÁ DOTACE 20 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Nástěnná mapa Evropy, popř. mapa v elektronické podobě 
Atlas nebo mapa Evropy pro každou pracovní skupinu 

POUŽITÉ ODKAZY 
http://www.bedekr.cz/staty/Evropa, 30. 4. 2018 
https://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=2054, 30. 4. 2018 

PŘÍLOHY Č. 1 – Země Evropy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Klára Jansová 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Názvy zemí v Evropě (5 min) 

Žáci se rozdělí do dvojic až do trojic podle velikosti skupiny. Každá skupina dostane rozstříhanou 

přílohu č. 1, rozdělenou na česká a německá pojmenování. Nejprve se společně pracuje s českými 

názvy. Každá skupinka najde státy na mapě nebo v atlase, který mají k dispozici. Poté proběhne 

společná kontrola u nástěnné mapy, popř. mapy promítnuté elektronicky. Žáci mohou české názvy 

připevnit viditelně na tabuli/mapu. 

Žáci ve skupinkách mají za úkol přiřadit k českým ekvivalentům německé názvy. Pracují nejprve 

samostatně na základě podobnosti, popř. v plénu. Na tabuli je uvedeno: 

Wie heißt … auf Deutsch? 



  
 

 

…heißt auf Deutsch… 

Věty nejprve předvede vyučující, poté se žáci ptají vzájemně nejprve ve skupinách, poté v plénu. 

2. Sdílení zkušeností (10 min) 

Učitel se zeptá postupně všech žáků německy na otázku: Wohin fährst du in den Ferien? Otázku 

zároveň napíše na tabuli a může pantomimou nebo jinak znázornit, že jede na prázdniny. Poté sám 

odpoví: Ich fahre nach… 

Poté odpovídají žáci. Každý žák si vezme kartičku se zemí, kam jezdí nebo kde byl.  

Následuje práce v nových skupinách, ve kterých děti již v češtině vypráví, co v daném státu zažili a co 

o něm ví. Je možno využít dvou kruhů, ve kterých si žáci vždy vypráví s naproti stojícím spolužákem, 

vnější kruh se vždy po zvukovém signálu posune o dvě pozice vpravo.    

3. Závěr (5 min) 

Po ukončení aktivity každý žák řekne jednu zajímavost, kterou se dozvěděl od některého ze svých 

spolužáků. 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

Poznámky 

1) Na celou aktivitu může navázat kreativní tvorba plakátů k jednotlivým státům, na kterém žáci 

vytvoří koláž s obrázky a hlavními informacemi o státech, co je možné v nich zažít, a co v nich zažili. 

Plakáty jsou poté v češtině prezentovány před celou třídou např. jako cestovatelský veletrh. 

2) Země Evropy je možné upravit dle potřeby a znalosti žákovské skupiny. 

3) Je nutné mít zařazenou v seznamu i ČR pro žáky, kteří necestují do zahraničí. 

  



  
 

 

 

Příloha č. 1 – Země Evropy 

Frankreich Francie Kroatien Chorvatsko 

Tschechien Česko Italien Itálie 

Deutschland Německo Spanien Španělsko 

Österreich Rakousko Griechenland Řecko 

 

 


