
  
 

 

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 Prvouka, pracovní činnosti, geometrie 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci se naučí německy vyjádřit světové strany. 

Žáci umí německy popsat místo, kde se nacházejí. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci pracují s mapou ČR. 

Žáci narýsují růžici. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

kompas, mapa ČR 

POUŽITÉ 
ODKAZY 

https://www.google.com/search?q=himmelsrichtungen+arbeitsblatt&client=firef
ox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=08lOdqXWfn1HFM%253A%252Cu-
5OIu_HKhoxEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kTHt8tHFlHOLd0TQvZSSORk7eUCQg&sa=X&ved=2ahUKEwiqmZzB28ziAhUPaFAK
HR1XBUMQ9QEwCXoECAYQFg&biw=1366&bih=632#imgrc=08lOdqXWfn1HFM: 
(3.6.2019) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – světové strany (doplňování) 

Příloha č. 2 – světové strany (řešení) 

Příloha č. 3 – tabulka k rýsování 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel na začátku hodiny žákům ukáže kompas a zeptá se, co to je. (Kompas nechá mezi žáky 

kolovat.) Žáci v této fázi mohou odpovídat česky. Učitel se zeptá, k čemu se používá. Také zjistí, kdo 

z žáků zná jaké světové strany. Žáci píší jednotlivé strany (pokud je znají) na tabuli. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel promítne na tabuli přílohu č. 1 – napíše k ní Windrose. Opět se žáků zeptá, co to je. Žáci by 

měli dojít k odpovědi, že to je růžice na určování světových stran. Stejnou najdou na kompasu. Také 

jim popíše, co to je kompas a co ukazuje.  Učitel upozorní na všechny světové strany, především na 

sever. Je důležité, aby strany několikrát vyslovil (prozatím česky). Všichni žáci si ho vyzkouší. Nyní do 

promítnuté přílohy žáci s pomocí učitele napíší, jaké světové strany se zde nacházejí (vše česky!). 

Poté učitel upozorní na zkratky, které jsou u jednotlivých stran. Žáci by měli přijít na to, že jsou to 

zkratky v němčině. Učitel rozmístí druhou část přílohy č. 1 po třídě a úkolem žáků je najít jednotlivé 

názvy a správně je přiřadit ke zkratkám. Tuto činnost dělají intuitivně, slovíčka neznají, vycházejí 

pouze z počátečních písmen. Učitel proto prochází mezi dvojicemi a naslouchá či pomáhá. Žáci 

nesmějí jednotlivé kartičky odebírat z místa, musí si jejich název zapamatovat (porovnat ho se 

zkratkou promítnutou na tabuli) a vrátit se do své lavice, kde si ho zapíší do pracovního listu. 

Kontrola probíhá v plénu, učitel se ptá na jednotlivé strany, žáci je na tabuli dopíší. 

V druhé fázi si žáci vyrobí sami tuto růžici. Každý dostane kostičkovaný papír s křížkem (příloha č. 3) a 

pokusí se vyrobit svoji růžici. Vše s pravítkem a tužkou. Učitel může upozornit na způsob, jakým žáci 

růžici zpracují (určit si stejně dlouhé přímky, mezi přímkami najít polovinu, dvě poloviny spojit atd.). 

Následně růžici žáci popíší jednotlivými stranami. Růžice si vystaví na lavici jako pomůcku. 

Nyní si žáci otevřou ve dvojicích mapu ČR. Vedle mapy si nechají svoji čerstvě vyrobenou pomůcku. 

Učitel napíše na tabuli vzorovou větu. Liberec ist im Norden. Ukáže na tabuli Prahu. Spojení im 

Norden podtrhne. Žáci si nyní najdou sami 6 měst a popíší jejich polohu. To vše si zaznamenají do 

tabulky v pracovním listě. Když mají žáci hotovo, přečtou své příklady ostatním dětem jako hádanku. 

Řeknou např.: Meine Stadt ist im Nordwesten. Ostatní se zadívají na mapu a pokusí se uhádnout 

město svého spolužáka. 

Závěr (5 min) 

Za domácí úkol žáci dostanou popis polohy své obce. 
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Příloha č. 1 – světové strany (doplňování) 

 

Norden 
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Osten 
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Příloha č. 2 – světové strany (řešení) 



  
 

 

Příloha č. 3 – tabulka k rýsování

 


