
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Země a typické potraviny 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda (Člověk a jeho svět) 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci umí německy pojmenovat potraviny, které jsou běžně 
dostupné v supermarketech 

žáci dokážou pojmenovat vybrané státy v německém jazyce 

žáci umí říci, z jaké země daná potravina je 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci umí na mapě najít vybrané státy světa 

žáci umí zařadit ovoce, zeleninu a jiné produkty k daným 
státům 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

flash cards (zboží, ovoce, zelenina) ve vícerém provedení, 
cedulky s cenou a původem potravin, pracovní list, mapa 
(elektronické, nástěnná) 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://www.kids-pages.com/flashcards.htm, 26.10. 2018 

https://www.kaufda.de/Aldi-Sued/Sortiment, 26. 10. 2018 

PŘÍLOHY Č. 1 – Názvy potravin a států, Č. 2 předloha štítku s cenou a 
původem potraviny 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Markéta Machová 

 



  
 

Pracovní postup aktivity: 

1. Einkaufen (15 min) 

Učitel roztřídí kartičky s potravinami (flash cards) na hromádky. K jednotlivým kartičkám přiřadí 

cedulky s reálnou cenou a původem potravin (vytvoří fiktivní obchod, a tím autentické výukové 

prostředí). Žáci jdou nakupovat a zboží si ukládají do košíku (např. krabička od čaje, popřípadě 

košíček vyrobený z papíru). Poté se usadí ke svým stolům, přičemž zkusí nákup správně roztřídit na 

pracovní list (čtvercová políčka s názvem potraviny v německém jazyce a na druhé straně s názvem 

státu odkud daná potravina pochází). 

Pozn.: pro upevnění slovní zásoby se nabízí různé varianty. Jednou z nich je pexeso, kde na polovině 

kartiček je název potravin a na druhé obrázek potraviny. Jinou z nich je zavedení vazby: Was magst 

du? a Was mags du nicht? . Žáci třídí dle svých preferencí, a manipulují tak s kartičkami při jejich 

třídění. Při této aktivitě si bezděčně kódují názvy potravin v německém jazyce.  

2. Sdílení zkušeností ( min) 

Nejprve učitel, a pak i žáci se postupně ptají: Was hast du im Korb?. Žáci odpovídají: Ich habe (např. 

Mandarinen) aus (např. Spanien). Otázku a odpověď učitel napíše na tabuli. Zároveň má na tabuli 

napsané české názvy států a žáci připisují ty německé. Vzniká tak seznam německých ekvivalentů. 

Žáci zároveň hledají v atlasu státy, ze kterých ty potraviny jsou. Učitel má připravenou nástěnnou 

mapu, kam žáci přilepí dané potraviny. 

3. Pro chytré hlavičky (x min) 

Na závěr mohou žáci zkoumat, kolik km vzdušnou čarou urazila vybraná potravina, než se dostala do 

České republiky (předpokladem je znalost měřítek na mapě). 

 



  
 

Příloha č. 1 (pozn. Oboustranný tisk, aby na jedné straně byl název zboží a na druhé země původu) 

Mandarinen Trauben Granatäpfel 

Physalis Minitomaten Kiwibeeren 

Erdnüsse Melonen Bananen 

 



  
 

Příloha č. 1 

Spanien Frankreich Türkei 

Kolumbien Marokko Italien 

USA Ungarn Costa Rica 

 



  
 

 

   

   

   



  
 

Příloha č. 2 – předloha cedulky s cenou a původem zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

1) Příloha slouží pouze jako návrh. Vyučující může vybrat zboží i názvy potravin podle svého 

uvážení s ohledem na jazykovou úroveň žáků. 

 

 

 

Preis:  

 

Ursprungsland:  


