
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vánoční stromky 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí německy pojmenovat tři druhy vánočních stromků. 

Žáci umí použít slovíčka pro popis stromu, umí popsat, jak 
vypadá jehličí, šiška a větev. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci rozeznají tři druhy vánočních stromků. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

větvičky a šišky jedličky, smrčku a borovičky - pro každou 
skupinu jedna sada, plakát (velikosti min. A3), lepidlo, 
izolepa, konkrétní předměty (popř. obrázky) ke slovíčkům 
z přílohy č. 1, dvě lavice – na jedné bude rozmístěná 
rozstříhaná příloha č. 1 spolu s obrázky či konkrétními 
předměty (znázorňující slovíčka) a příloha č. 2 
s rozstříhanými slovíčky 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – úvod do tématu 

Příloha č. 2 – slovíčka  

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Učitel před hodinou připraví jednu lavici, kde rozprostře rozstříhanou přílohu č. 1. Na začátku hodiny 

přistoupí k lavici všichni žáci a učitel je vyzve, aby si lavici prohlédli a přečetli, co zde je. Schaut die 

Tafel an und lest, was hier ist? Učitel ukazuje na jednotlivé předměty a žáci je pojmenují. Was ist das? 

Všechna slovíčka zde mají svůj obrázek, popř. konkrétní předmět, takže pokud žáci nějaké slovíčko 



  
 

 

neznají, snadno odhadnou, co znamená. Učitel se může ujistit, zdali žáci všemu porozumí. Zeptá se 

např. Was sind Nadelbäume? U toho ukáže na jehličky, žáci mohou odpovědět česky. Poté se učitel 

zeptá na to, zdali žáci odhadnou téma dnešní hodiny. Was lernen wir heute? Žáci by měli tipovat: 

Weihnachten, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbäume, Nadelbäume. Poté lavici společně opustí, ale 

nechají na ní vše ležet. Tato lavice bude sloužit jako pomocný „slovník“ pro pozdější aktivitu. 

Pracovní postup (30 min) 

Žáci se s učitelem přemístí k další lavici, na kterou učitel před hodinou rozmístil rozstříhanou přílohu 

č. 2 spolu s konkrétními příklady. Žáci opět slovíčka přečtou a odhadují, co které znamená. Učitel 

může klást doplňkové otázky: Was ist noch flach? Was ist dünn? Was ist lang? Was ist spitz? Žáci 

mohou odpovídat i v češtině. Poté učitel rozdělí třídu na cca 4 skupiny (v každé skupině by měli být 3 

žáci). Každé skupině rozdá jednu sadu větviček a šišek jedle, smrku a borovice. Poté napíše na tabuli: 

die Tanne, die Kiefer, die Fichte. Ukáže na Tanne a řekne: Die Tanne. Ihre Nadeln sind flach, breit und 

unten haben sie zwei weiße Streifen. Die Äste sind bisschen gelb. Ihre Zapfen stehen. Was ist das? 

Skupiny by měli najít správnou větvičku s šiškou. Was ist das auf Tschechisch? Žáci by měli 

odpovědět: jedlička. Poté žáci nalepí větvičku i se šiškou na plakát (místo musí rozvrhnou tak, aby se 

na plakát vešly všechny tři druhy větviček). A připíší si název stromu. Jetzt klebt ihr die Tanne auf das 

Plakat und ihr schreibt dazu: die Tanne. Poté učitel ukáže na tabuli na slovíčko Fichte a opět řekne: 

Die Fichte. Ihre Nadeln sind  kurz und hart, dünn und spitz. Ihre Äste sind ein bisschen grau. Ihre 

Zapfen hängen. Was ist das? Skupiny opět najdou správnou větvičku a ukáži ji. Odpověď česky bude 

znít: smrček. Žáci opět nalepí větvičku se šiškou na plakát a popíši ji. Jako poslední učitel popíše 

borovičku: Die Kiefer. Ihre Nadeln sind lang, dünn, spitz. Ihre Äste sind dunkelbraun. Ihre Zapfen sind 

wie eine Kugel. Was ist das? Žáci vyberou poslední větvičku a řeknou: borovička. Opět větvičku nalepí 

a popíší. Nyní budou jednotlivé ukázky popisovat. Jetzt beschreibt ihr alle Äste. Ihr beschreibt – die 

Nadeln, die Äste und die Zapfen. Učitel poslední tři slovíčka napíše na tabuli, aby žáci měli před očima 

osnovu, které se mají držet. Plakát mohou různě vyzdobit, mohou i hledat informace na internetu, 

mohou dát na plakát tipy, který stromek je na Vánoce nejlepší, kolik který stojí atd. Záleží na 

časových možnostech. Využívat mohou všech slovíček, která najdou na pomocných lavicích. Poté své 

výtvory prezentují. A plakáty si po skončení hodiny vystaví ve třídě. 

Závěr (5 min) 

Žáci své plakáty ještě pojmenují. Učitel se zeptá: Was lernen wir? Žáci budou zřejmě jmenovat 

jednotlivé druhy stromů, proto učitel položí doplňkovou otázku: Was sind Kiefer, Fichte und Tanne 

zusammen? Žáci mohou odpovědět: Nadelbäume či Weihnachtsbäume. Poté si název doplní na 

plakát. 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – úvod do tématu 

24.12. 

Weihnachten 

der Heiligabend 

die Geschenke 

der Schmuck 

die Kiefer 

die Tanne 

die Fichte 

die Nadel, n 

die Nadelbäume 

der Zapfen, - 

die Rinde, n 

der Ast, ë 

r Baum, ¨e 



  
 

 

Příloha č. 2 – slovíčka 

slovíčko příklad předmětu 

lang dlouhý kousek provázku 

kurz krátký kousek provázku 

spitz velmi ořezaná tužka 

hart kámen 

dünn útlá kniha (jako protiklad může mít 

učitel v záloze knihu silnou a ukáže ji 

pro porovnání) 

breit velmi široké tričko 

flach obrázek pole 

gelb žlutý papír 

grau šedý papír 

 

* slovíčka učitel vystřihne a připevní k danému předmětu 

 


