
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Práce se světovými stranami 

OBLAST  Poznávám svůj svět 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Prvouka, pracovní činnosti 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí německy vyjádřit světové strany. 

Žáci umí německy popsat místo, kde je jejich cíl. 

Žáci se naučí používat sloveso ich war. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci popíší cíl své cesty. 

Žáci pracují s kompasem. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut  

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

kompasy, mapa Evropy (v nj), nůžky, internetový slovník nj-aj, 8 mističek 

POUŽITÉ 
ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – světové strany 

 

AUTOR 
PRACOVNÍHO 
LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 



  
 

 

Učitel na začátku hodiny ukáže dětem kompas a zeptá se: Was lernen wir heute? Žáci by měli mít 

předchozí znalost světových stran. Proto odpoví: Himmelsrichtungen. Učitel na magnetickou tabuli 

nakreslí růžici ukazující světové strany, ovšem nechá ji bez popisků. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel rozdělí třídu na 8 skupinek. Každé skupince dá jednu kartičku z přílohy č. 1. Žáci mají doplnit 

vhodnou světovou stranu. Poté jednotlivé světové strany připevní k růžici na tabuli. Jednotlivá 

slovíčka si přepíší i do lístečků ve svém pracovním listě. Lístečky rozstříhají. Učitel do každé skupiny 

rozdá jeden kompas. Společně si zopakují, co kompas ukazuje. Učitel ukáže na zkratky na kompasu 

(které jsou většinou v angličtině). Žáci na internetovém slovníku najdou, co znamenají světové strany 

v němčině přeložené do angličtiny. Sami vydedukují význam zkratek (N jako north, S jako south, W 

jako west a E jako east). Učitel rozmístí po třídě 8 mističek – každou vždy na jednu světovou stranu 

(umístí je u stěny na lavici či na zem). Žáci nyní ve skupinách podle kompasu určí, kde je jaká světová 

strana. Vezmou pak své lístečky a ty vhodí do mističky na daném místě (textem dolů). Kontrola 

probíhá v plénu. Žáci označí jednotlivé strany, společně projdou lístečky, zdali stranu určili správně. 

Poté přidělají velké cedulky z přílohy č. 1 na zeď nad mističkou. 

Učitel v další fázi promítne žákům na tabuli mapu Evropy v němčině. Učitel ukazuje jednotlivé země a 

žáci je čtou. Poté se učitel ptá, na které světové straně je jaká země (vždy v porovnání s ČR): Wo ist 

Deutschland? nebo Was ist im Süden?  Dále zjistí, zdali žáci navštívili některou z evropských zemí. 

Pokud ano, budou žáci v této aktivitě vycházet ze své zkušenosti. Pokud ne, vyberou si jednu zemi, 

která se jim líbí a tu následně budou popisovat. Nyní si každý z žáků vezme svůj pracovní list a jeho 

úkolem bude zjistit od 6 žáků informaci, kterou zemi již navštívili. Učitel napíše na tabuli vzorový 

rozhovor: 

 A: Wo warst du schon?  

B: Ich war schon im Norden.  

A: Warst du in Schweden?  

B: Nein.  

A: Warst du in Finnland?  

B: Ja. 

Učitel žáky upozorní, že musí svou zemi pouze popsat světovou stranou, druhý žák ji musí uhodnout. 

Poté si zapíše do své tabulky jméno a zemi daného žáka. Učitel v této fázi prochází mezi žáky, 

naslouchá, pomáhá, opravuje atd. Poté následuje kontrola v plénu. Každý žák popíše jednoho svého 

spolužáka. 

Závěr (5 min) 

Za domácí úkol žáci napíší, kde (v jaké zemi) byli jejich rodinní příslušníci a na jaké světové straně to 

je. 



  
 

 

Pracovní list žáka 
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Příloha č. 1 – světové strany 

 

N_ _ _ _ _ 

W_ _ _ _ _ 

O_ _ _ _ 

S_ _ _ _ 



  
 

 

S_ _ _ _ _ _ _ 

S_ _ _ _ _ _ _ _ 

N_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N_ _ _ _ _ _ _ _
 


