
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Symboly České republiky – vlajka ČR a SRN 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda a pracovní vyučování 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci umí položit otázku 

žáci umí zodpovědět, jaké barvy mají obě vlajky 

žáci znají příslovce oben, unten, in der Mitte 

OBSAHOVÉ CÍLE 

žáci znají barvy české vlajky 

žáci znají barvy německé vlajky 

 

ČASOVÁ DOTACE 25 + 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Vlajka české a německé republiky, papír A4, pastelky, 
lepidlo, špejle, kartičky s otázkami. 

POUŽITÉ ODKAZY - 

PŘÍLOHY Vlajky ČR a SRN 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Michaela Vacíková 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Vlajka ČR a SRN (5 min) 

Učitel připevní na tabuli obrázky české a německé vlajky.  Žáci barvy nejprve pojmenují 

česky. 

Pojmenování barev (10 min.)  



  
 

 

Učitel na magnetickou tabuli připevní barevné papíry s německými nápisy názvů jednotlivých 

barev. Děti se pokusí názvy barev přečíst samy. 

Učitel na tabuli napíše otázku Welche Farbe ist das? a dopíše také část odpovědi Das ist… 

Učitel vyzve žáky, aby ve třídě hledali předměty podle barvy, kterou zavolá. Buď učitel nebo 

žák řekne barvu a ostatní najdou ve třídě předmět. Pokud znají pojmenování v němčině, 

mohou ho říct. 

Učitel ukazuje barvy vlajek a ptá se jednotlivých žáků  Welche Farbe ist das? 

Žáci přistupují k tabuli, ukazují barvy vlajek a ptají se sami svých spolužáků. 

 

Oben, unten, in der Mitte  (10 min) 

Učitel napíše na tabuli nová slova Oben. Unten. In der Mitte. Poté ukazuje ve třídě předměty 

a určuje jejich polohu. – Das ist oben. Das ist unten. Das ist in der Mitte. Následně jen 

ukazuje předměty a děti odpovídají. 

Učitel přistoupí k vlajkám a zeptá se nejprve česky Kde je červená? 

Pak se ptá německy Wo ist rot? Žáci odpovídají. 

 

2. Praktická část – výroba vlajek (pracovní vyučování – 45 min.) 

Žáci dostanou pracovní list s oběma vlajkami. Vlajky budou vybarvovat podle pořadí barev, 

které určí učitel. Učitel ukáže českou vlajku a řekne  Malt die tschechische Flage. 

Pokud děti výzvu nepochopí, zopakuje větu česky nebo předvede. 

Malt jetzt rot auf. Malt jetzt oben. 

 

Vybarvené vlajky žáci vystřihnou, nesmí ustřihnout proužek na lepení. Ten pak natřou 

lepidlem a obtočí kolem špejle. 

 

3. Závěr 

Žáci si společně ve dvojicích pokládají otázky – Welche Farbe ist das? Wo ist die Farbe? 



  
 

 

Zhotovenými vlaječkami mohou vyzdobit třídu. 

 



  
 

 

 


