
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Šumava 

OBLAST  Poznávám svůj svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci znají vybrané vlastivědné pojmy v Nj 

dokáží přeložit slova z Čj do Nj na internetu 

dokáží v Nj pojmenovat orientaci v prostoru (östlich, 
westlich) 

OBSAHOVÉ CÍLE 

žáci chápou rozdíl mezi pojmy pohoří a hora 

žáci umí na mapě ČR ukázat Šumavu 

žáci umí na mapě Šumavy ukázat a pojmenovat některá 
důležitá místa na Šumavě 

žáci znají nejvyšší horu Šumavy na něm.  i čes.straně 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

hodina proběhne v počítačové učebně  

nástěnná mapa ČR, mapa Šumavy (co největší rozměr), 
dvojjazyčné karty pouze s českými nápisy, vlastní fotografie 
nebo obr. – lesa, stromu, skály, pohoří, květiny, zvířete, 
louky 

magnety 

POUŽITÉ ODKAZY https://translate.google.com/?hl=cs 

PŘÍLOHY kontrolní seznam pojmů k výrobě dvojjazyčných karet 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Martina Svatková 

 

Pracovní postup aktivity: 



  
 

Úvodní část (15 min) 

Učitel vede v ČJ rozhovor s dětmi o tom, co vše vědí o pohoří Šumava. Společně vyvodí pojmy pohoří 

a hora a definují rozdíl. Učitel se ptá, která pohoří žáci již navštívili, a na kterou horu zde vystoupili 

(např. Krkonoše – Sněžka, Šumava – Špičák…) a z rozhovoru vyplyne rozdíl mezi těmito pojmy. 

Vyhledají Šumavu na mapě ČR a na mapě Šumavy pak nejvyšší horu Šumavy na německé i české 

straně (Großer Arber, Plechý). Pohovoří o pramenech Vltavy, vyhledají šumavská jezera. 

 

Pracovní postup (25 min) 

Hodina probíhá v počítačové učebně. 

Učitel připraví pro děti karty s českými pojmy a umístí je na magnetickou tabuli (viz příloha č. 1). Žáci 

vytvoří dvojice, každá si vybere jednu kartu na tabuli a poté na internetu v překladači vyhledá jeho 

německý ekvivalent a zapíše do karty. (Učitel připraví o něco více pojmů, než kolik bude dvojic. 

Rychlá dvojice pak může přeložit karet více.) Učitel během této doby prochází mezi dvojicemi a 

pomáhá s případnými problémy, popř. nejednoznačnými překlady. 

Až budou všechny dvojice hotové, umístí svou kartu na magnetickou tabuli zpět. Každá dvojice si nyní 

vybere jinou z karet a zkontroluje (opět pomocí překladače), jestli předcházející dvojice pracovala 

správně. 

Poté budou společně umisťovat karty se slovy k mapě kraje pomocí magnetů a jednoduše 

konverzovat. Učitel klade otázky, žáci odpovídají. 

Např. Was ist das?     Das ist ein Berg .    (určité a neurčité členy již dokáží používat z předch. hodin) 

          Wie heißt der Berg?     Das ist Grosser Arber.      

         Wo ist der Berg?   Östlich oder westlich?              apod. 

Pojmy z přílohy, které nebudeme moci připevnit na mapu, umístíme k obr. či fotografiím (ty si učitel 

předem připraví např. ze starých kalendářů), které učitel umístil též na mg. tabuli (les, strom, skála, 

květina, zvíře, louka). Opět proběhne jednoduchá konverzace (podobně jako u mapy) a karty 

připevníme k obrázkům.  

Žáci se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina stojí podél tabule zády, druhá proti nim čelem. 

Žáci stojící k tabuli čelem říkají jeden po druhém německy jakákoli nová slovíčka. Pokud žák stojící 

proti němu výraz správně přeloží do češtiny, získává bod. Když se vystřídá celé družstvo, řady se 

vymění. Vyhrává družstvo, které nasbíralo nejvíce bodů. 

 

Závěr (5min) 

Žáci společně zhodnotí svou dnešní práci. Česky i německy říkají, co si zapamatovali.  



  
 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

Poznámky  

Tuto aktivitu je lepší provádět s menším počtem žáků. S početnou třídou je složitější organizace 

práce. V práci lze pokračovat i v dalších hodinách (zapsat si slovíčka, podrobněji se věnovat některým 

částem Šumavy, apod.) 

  



  
 

Příloha č.1 

 

Šumava der Böhmerwald 

pramen der Quelle 

řeka der Fluss 

jezero der See 

hora der Berg 

nejvyšší hora der höchste Berg 

les der Wald 

strom der Baum 

skála die Felsen 

pohoří das Gebirge 

květina die Blume 

zvíře das Tier 

louka die Wiese 


