
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Gratulace 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Výtvarná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí pojmenovat německy narozeniny, jmeniny, den 
otců a matek. 

Žáci se naučí popřát k narozeninám, jmeninám, ke dni matek 
a otců. 

Žáci umí napsat gratulaci k narozeninám a spol. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci vyrobí přání. 

Žáci nadepíší obálku se správnými údaji adresáta. 

ČASOVÁ DOTACE 45 min.  

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

obálka, adresa osoby, které budou tvořit přání, pastelky, 
nůžky, vytištěné přílohy, knoflíky, nástěnný kalendář, 
provázek, stužky, lepidlo, bílé papíry A5, míč 

POUŽITÉ ODKAZY https://archzine.net/diy-ideen/karten-selber-basteln-66-
ideen/ (8.4.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – názvy dní 

Příloha č. 2 – návrhy na přání 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel si přinese z domova (popř. použije třídní) nástěnný kalendář, ve kterém jsou zaznamenány 

narozeniny a jmeniny různých lidí. Také zde zakroužkuje den matek a den otců. Vyzve žáky, aby se 

přemístili ke kalendáři a zeptá se jich: Was ist alles in dem Kalender? Cílem je, aby žáci pojmenovali 

narozeniny, jmeniny, den otců a den matek. Učitel jejich názvy napíše na tabuli. Poté se zeptá: Und 

was machen wir, wenn jemand Geburtstag hat? Žáci odpovídají česky. Učitel poté napíše na tabuli 

téma hodiny: Wir gratulieren zum… 

Pracovní postup (35 min) 

Žáci si nejprve doplní pracovní list a data k jednotlivým dním. 

Učitel žákům poté představí jednoduchou gratulaci, kterou mohou univerzálně použít pro kterýkoli 

z výše jmenovaných dní. Zapíše ji na tabuli: Ich wünsche dir alles gute zum… Žáci si ji zapíší do svých 

pracovních listů. Učitel nato žákům přilepí na záda kartičky z přílohy č. 1 – každému jednu, každému 

jinou. Úkolem žáků je zjistit, jakou kartičku mají na zádech (tedy jaký název dne). Aktivita probíhá tak, 

že se žáci pohybují po celé třídě. Přistoupí vždy k jednomu spolužákovi a nejprve se vzájemně podívají 

na záda. Neprozradí si však, jaký den zde mají uvedený, pouze si podají ruku a pogratulují. (např. 

Muttertag – Alles Gute zum Muttertag.) Takto žáci obejdou minimálně pět spolužáků, poté učiteli 

nahlásí, jaký den mají na zádech. Pokud je to správně, učitel jim zapíše bod (na tabuli) a přilepí jim 

další název dne. Aktivita probíhá cca 10 min. Učitel poté vyhodnotí žáky s nejvíce body.  

V další fázi učitel žáky rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží jeden list papíru A5. Poté učitel na jedné 

lavici rozmístí návrhy z přílohy č. 2. Úkolem dvojic je rozhodnout se pro jedno přání a přesně takové i 

vyrobit. Jetzt macht ihr selbst eine Wunschkarte. Ich zeige euch einige Ideen.  Zvolí si den a osobu, 

které přání chtějí napsat (a k čemu). Učitel jim samozřejmě v této fázi pomáhá, radí atd. Nejprve 

vytvoří přední stranu, poté i text (který procvičovali v předchozí aktivitě). Nakonec napíší i samotnou 

adresu na obálku. Jednotlivé obálky s přáními si žáci vystaví ve třídě. (Např. na provázku, přání na něj 

přidělají kolíčky.) 

Závěr (5 min) 

Na závěr si žáci zopakují názvy dní a jednotlivé gratulace. Učitel vezme míč, hodí ho jednomu žákovi a 

řekne nějaký název dne – např.: Muttertag. Žák mu odpoví gratulací: Ich wünsche dir alles Gute zum 

Muttertag. Poté hodí míč spolužákovi a řekne další název dne. Ten opět řekne přání atd. až do 

zvonění.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Wann ist dieses Jahr / Wann hast du dieses Jahr: 

 Muttertag: _________________________________ 

 Vatertag: _________________________________ 

 Namenstag: _________________________________ 

 Geburtstag: _________________________________ 

 

Wie kannst du gratulieren? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



  
 

 

Příloha č. 1 – názvy dní 

MUTTERTAG 

VATERTAG 

NAMENSTAG 

GEBURTSTAG 



  
 

 

Příloha č. 2 – návrhy přání 

 

 



  
 

 

 

 

 

 


