
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Jaro. Velikonoce, velikonoční přání 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se?  

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. r./3. 

JAZYKOVÉ CÍLE žáci poznávají název jara, velikonoční zvyky, přání v 
německém jazyku 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci pracují s přesmyčkou, vybírají výrazy k jaru, opakují si 
velikonoční zvyky u nás a poznávají zvyky v Německu, 
sestavují přání  

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

kytara, keyboard apod., zpěvník „Já, písnička“, stírací 
tabulky, fixy na tabulky, 2 kartičky A 6 (pro žáka), interaktivní 
tabule, karty s názvy, barevná vajíčka (uč.), pomlázka (uč.) 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivit 

Úvodní část (7 min) 

Učitel/ka zahraje melodii písně „Travička zelená“ (zpěvník str. 67). Kdo poznal píseň? Společně se 

žáky si píseň zazpívají.  

Na tabuli je napsána přesmyčka – R – A – J – O. Uč. vyzve žáky, aby složili název ročního období. 

Učitel/ka  napíše na tabuli, žáci si napíší na tabulky. Následuje soutěž, kde žáci píší do sloupečku slova 

patřící k jaru v časovém limitu  - 4 minuty. Žáci si spočítají všechna slova, zapíší číslo do kroužku. 

Učitel/ka zjistí, kteří tři žáci napsali nejvíce slov. Všichni jdou před tabuli, žáci s největším počtem slov 

s tabulkou.  



  
 

 

Pracovní postup (34 min) 

Řekněte název ročního období, kdy se příroda probouzí? Odpoví všichni ( J A R O ) – žák/yně připevní 

kartičku na magnetickou tabuli. Poslechneme si, jak se to říká v němčině, dvakrát se žáky zopakuje a 

připevní kartičku s názvem (der F R Ü H L I N G) na tabuli.  

Žáci si vypracují jednoduchý pracovní list. Učitel/ka postupně vyvolává žáky a práci společně 

kontrolují.  

Na interaktivní tabuli si učitel/ka připraví obdobný list v němčině a ten vypracují společně. Podle 

obrázků říkají česky, potom čtou s učitelem dvakrát německy. 

Všichni se posadí na koberec a vyprávějí si o velikonočních zvycích u nás. Malují se vajíčka (kraslice). 

Učitel/ka : „Die Mädchen malen - bunte Eier .“(toto žáci doplní dle int. tabule ), chlapci mají 

pomlázku. Uč. /ka : „ Die Jungen haben  - die Ruten.“ (žáci mohou poznat a říci podle int. tabule), lidé 

si posílají velikonoční přání. Uč. /ka: „Die Leute schicken Osterwünsche.“ Pokaždé si ještě jednou 

společně zopakují. Maminky pečou velikonoční bochánek (mazanec) a velikonočního beránka.  

Učitel/ka vypráví, že v Německu hledají chlapci a děvčata o Velikonocích čokoládová vajíčka, beránky, 

zajíčky v zahradě, kde je tajně poschovávali rodiče. Také v Bavorsku (část Německa) znají dřevěné 

řehtačky a klapačky, které symbolicky nahrazují mlčící kostelní zvony, které prý před Velikonocemi 

odlétají do Říma.  

Žáci se posadí do lavic a společně sestavují velikonoční přání. Učitel/ka může zaznamenávat na tabuli 

různé výrazy (veselé, radostné, Velikonoce, velikonoční svátky, bohatou pomlázku apod.) Přání říkají 

žáci ústně.  

Učitel/ka se zeptá žáků: „ Víte, co si přejí lidé v Německu? To  se dovíme, když si rozluštíme větu na 

tabuli. ( viz poznámky). Společně vyluští – Frohe Ostern wünscht … (přidají své jméno), učitel/ka 

napíše na tabuli. 

Samostatná práce 

Na první kartičku žáci napíší přání k Velikonocům česky a přikreslí vhodné obrázky. Na druhou 

kartičku opíší přání v němčině, napíší své jméno a nakreslí obrázky. Přání si žáci dají na výstavku. 

 

Závěr ( 4 min) 

Na závěr vyvolaní žáci přečtou spolužákům svá přání. Zájemci z řad chlapců si vystřídají pomlázku a 

předvedou šupání děvčat, ty jim předají barevná vajíčka. 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Škrtni slova, která označují, co se k velikonočním svátkům nehodí. Vysvětli, 

jak se ostatní slova k těmto událostem vztahují. 

 

kraslice 

zajíček 

jmelí 

vánoční stromek 

pomlázka 

králíček 

kůzlátko 

kuřátko 

koťátko 

kapr 

vánočka 

vysvědčení 

kočičky 

beránek 

masky 

prskavka 

svíčka 

jitrnice 

mazanec 



  
 

 

Pracovní list na interaktivní tabuli pro všechny. 

bunte Eier                                  

 

die Ruten                                

 

 

der Osterhase                             

 

 



  
 

 

bunte Schokoladeneier                  

 

frohe Ostern                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Poznámky 

Umíš přečíst přání v němčině? 

 

e t o,O n r s w ch

1 2 3 4 5 6 7 8
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J  A  R  O 

 

F  R  Ü  H  L  I  N  G 

 


