
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Světové strany 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE - žáci si osvojí slovní zásobu na téma světové strany 
- žáci umí používat vazbu nach + světová strana 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci si zopakují hlavní světové směry 
- žáci umí pojmenovat a určit vedlejší světové směry 
- žáci se orientují na mapě z hlediska světových stran 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

tabule + připevňovací materiál dle typu tabule, nůžky, 
lepidlo, mapa ČR/Evropy – dle aktuálně probraného učiva 

POUŽITÉ ODKAZY 

(cit 9. 12. 2018) 

https://pancelcino.webnode.cz/vlastiveda/cr/mapa/ 

https://www.fotosearch.com/CSP184/k21833125/ 

https://cz.clipartlogo.com/istock/stick-figure-people-soccer-
343836.html 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – popisky německy, směrové družice 

Příloha č. 2 – Waldemarův nos 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Přepokládá se, že žáci ve čtvrté třídě již mají povědomí o základních světových stranách. Pro 

zopakování mají za úkol je doplnit do směrové růžice (viz pracovní list pro žáky – první polovina - 

odstřihnout). Následovně hned probíhá společná kontrola a pojmenování celými slovy česky - 

obrázek směrové růžice se základními světovými stranami je připevněn pro kontrolu na tabuli. 

Zkratky českých slov si žáci zvýrazní nebo podtrhnout červeně. 

Každý žák má za úkol doplnit si na svůj pracovní list německé názvy světových stran. Jeho úkolem je 

vydat se pátrat po třídě. (Následující materiály jsou z přílohy č. 1.) Zde nalezne první písmena českých 

pojmenování a k tomu patřičné první písmeno od německého slova. Do pracovního listu si zapíše 

příslušné písmeno a vydá se hledat celý německý název světové strany. – Kontrola probíhá tak, že 

učitelka vyšle žáka pro kartu s konkrétní světovou stranou. Když od něj přebírá papír, nahlas 

vyslovuje, co je na něm napsáno, všichni žáci opakují. Umisťuje ji na tabuli dle pokynů žáků. Na závěr 

všechny světové strany zopakuje německy, žáci po ní opakují (nezačíná u slova sever, ale u slova 

západ). Zkratky německých slov si žáci zvýrazní nebo potrhnou modře.  

Následně se žáci postaví vedle lavice, učitelka říká německy světové strany a oni ukazují podle 

směrové družice (sever nahoru, východ doprava, jih dolu, západ doleva). Po jednom procvičovacím 

kole prezentuje pomůcku Waldemarův nos (příloha č. 2) – pro snazší zapamatování si německých 

názvů světových stran a aktivitu několikrát opakuje. 

Pracovní postup (25 min) 

„Na směrové růžici už tedy umíme určit hlavní světové strany: západ (žáci říkají německy)…“ Ptá se, 

k čemu slouží ostatní nepojmenované hroty směrové růžice. Přepokládá se, že minimálně jeden žák 

ze třídy bude vědět názvy dalších světových stran. Učitelka tyto názvy prezentuje jako „vedlejší 

světové strany“. Upozorní na to, že názvy začínají vždy buď jen kombinací severu, nebo jihu. Jiná 

světová strana se na začátku pojmu objevit nemůže. Společně s žáky pojmenovává znovu vedlejší 

světové strany a nechává je zapisovat zkratky na tabuli. Každý si doplňuje ve svém pracovním listě.  

Následně rozdá druhou (odstřiženou) část pracovního listu žákům. Ti mají za úkol spojovat české a 

německé názvy vedlejších větových stran. 

Učitelka ukazuje postupně karty s německými názvy vedlejších světových stran, čte německy, žáci po 

ní opakují. Vyvolaný žák připevňuje název na příslušné místo na tabuli. Poté, co si žáci zkontrolují, 

popřípadě opraví svůj pracovní list, stříhají jednotlivé názvy a lepí je na správná místa na pracovní list 

se směrovou růžicí. 

Žáci stojí v prostoru, všichni se dívají jedním směrem. Učitelka říká německy světové strany (hlavní i 

vedlejší) a následně údaj v krocích. Žáci mají za úkol se daným směrem posunovat. Učitelka i žáci 

samotní mají možnost vizuální kontroly dle pohybu ostatních.  

 



  
 

 

Závěr (10 min) 

Pro další aktivitu je nutné si určit výchozí bod – může jím být město/obec, ve které se škola nachází, 

nebo předmět (guma, víčko od fixy…) se kterým mohou žáci libovolně pohybovat. 

Učitelka si vybere cíl na mapě, ukáže ho a přečte nahlas. Např.: „Řím.“ Pak se ptá žáka: „Wohin muss 

ich fahren? (Větu píše na tabuli.) Nach Osten? Nach Südwesten?“ Žák reaguje: „Nein, nach Süden.“ 

Stejným způsoben následně pracují žáci ve dvojicích – vedou minidialogy: 

- Oslo. Wohin muss ich fahren? Nach Westen? – Ja/nein, nach … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

severovýchod     der Nordwesten 

severozápad     der Südosten  

jihovýchod     der Nordosten 

jihozápad       der Südwesten 


