
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vánoční přání 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Pracovní činnosti 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí popřát veselé Vánoce, rozumí přání, umí ho napsat. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žák vyrobí jednoduché přání, vystřihnou vánoční hvězdu. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Videoprojektor/Interaktivní tabule, barevný papír (velikost 
A6) na hvězdičku, lepidlo, nůžky, kružítko, bílý papír (velikost 
A4) na přání, vzorové přání, obálka. 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.youtube.com/watch?v=Oh1tq8PArkE, 
13.11.2018 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – přání 

Pracovní list pro žáky 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Před hodinou učitel do místnosti umístí 8 krabiček či nádobek, v každé bude vždy několik kopií lístečků 

z přílohy č. 1 (vždy jedno slovo v jedné krabici). Krabice bude nadepsaná číslem daného lístečku. Krabice 

budou na různých místech učebny. 

Učitel se na začátku hodiny zeptá: Was macht man zu Weihnachten? Žáci říkají různé své nápady. Učitel 

upřesní svou otázku: Was schreibt man zu Weihnachten? Žáci odpovídají nejspíš, že píšou dopis Ježíškovi, 

učitel je však navede ke slovíčku Weihnachtskarte. Slovíčko napíše na tabuli, ukáže své ukázkové přání a 

zeptá se, komu mohou psát vánoční přání: Wem schreibt man eine Weihnachtskarte? Žáci jmenují různé 

členy rodiny, kamarády atd. 



  
 

 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel žákům ještě jednou ukáže své ukázkové přání: Heute machen wir diese Karte. Zuerst braucht ihr 

den Stern. Ukáže samostatnou hvězdičku. Ihr nimmt ein Blatt Papier und ihr macht einen Kreis. Bylo by 

dobré, aby učitel vše názorně ukazoval. Vezme tedy jeden list barevného papíru a narýsuje kružnici. Poté 

si vezme nůžky a vystřihne kolečko. Dann nehmt ihr eine Schere und ihr schneidet den Kreis aus. Žáci po 

učiteli činnost opakují. 

V další fázi učitel pustí dětem video, jak si vyrobit hvězdičku. Jetzt machen wir den Stern. Ukáže na 

hvězdu a zapne video. Žáci video sledují a poté si hvězdičku vyrobí obdobným způsobem. Tu nalepí na 

přání. Jetzt klebt ihr den Stern auf die Weihnachtskarte. Was fehlt hier noch? Žáci přijdou na to, že na 

přání chybí text. Učitel žákům ukáže jednu krabičku a řekne: Ihr müsst den Text finden, er steht auf 

Zetteln  (ukáže jeden lísteček z přílohy). Ihr braucht 8 Zettel. Žáci se rozdělí do dvojic a hledají text. Ve 

dvojici poté text složí a přečtou učiteli. Česky tipují, co text znamená. Nakonec si text přepíší do svého 

přání a podepíší ho. Přání vloží do obálky a pošlou někomu ze spolužáků. (Aby dostal každý ze spolužáků 

jedno přání, mohou žáci napsat svá jména na lístečky a poté si každý jedno jméno spolužáka vylosuje, 

tomu pak přání nadepíše a předá.) 

Pro procvičení nové slovní zásoby žáci vypracují pracovní list. 

Závěr (5 min) 

Žáci se na závěr hodiny přemístí do volného prostoru třídy. Zde přijdou vždy k nějakému volnému 

spolužákovi, potřesou mu rukou a popřejí mu veselé Vánoce.  

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

1. Welches Wort versteckt sich hier? 

* 

WW 

QUNDWE 

EINIUQPVBN 

JARKLJAHRQBNVÜ 

QPVNHGGUTESOIUAÖN 

NEUESNUEQFDUIAEVCMNOU 

JKLAWOIERFRÖHLICHEWEIHNDUW 

KLUKLAWEIWEINVWEIHNACHTENPIUWEM 

WÜNVKLIUWERWÜNSCHTPOIUAWIURWOVIW 

 

2. Was fehlt hier? 

FR_HLICH_  _EI_NACHTEN UN_ E_N GUTE_ N_UES _AHR _ÜNSCHT … 



  
 

 

Příloha č. 1 

1   Fröhliche 

2   Weihnachten 

3   und 

4   ein 

5   gutes 

6   neues 

7   Jahr 

8   wüscht 
 


