
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vánoční tvoření 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Výtvarná výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí základní vánoční slovíčka. 

Žáci bez chyby opíšou německé slovíčko. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci vybarvují předlohu vánočního předmětu. 

Žáci procvičují jemnou motoriku vystřihováním a hmatovým 
rozpoznáváním předmětů. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Vánoční stromeček, příloha č. 1 (pro každého žáka jedna 
sada), lepidlo, provázek, krabička s reálnými předměty (či 
jejich zmenšenými kopiemi) z přílohy č. 1, 2, izolepa, papír. 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://www.i-creative.cz/2008/11/07/omalovanky-
snehulaci/, 12.11.2018 

http://www.i-creative.cz/2010/11/27/vanocni-sablony/, 
12.11.2018 

http://www.i-creative.cz/2009/11/05/vanocni-kapr-
omalovanky-vystrihovanky-a-pracovni-listy/, 12.11.2018 

http://www.i-creative.cz/2008/11/10/omalovanky-vanocni-
ozdoby/, 12.11.2018 

http://www.i-creative.cz/2008/11/09/vanocni-andilci-
omalovanky-k-vytisknuti/, 12.11.2018 

http://www.i-creative.cz/2008/11/03/vanocni-stromecek-
omalovanky-k-vytisknuti/, 12.11.2018 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – vánoční slovíčka (obrázky) 



  
 

 

Příloha č. 2 – vánoční slovíčka (popisky) 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato hodina probíhá v měsíci prosinci. Je dobré, aby ve třídě stál neozdobený vánoční stromek, popř. 

jehličnaté větvičky, popř. učitel stromek namaluje na papírový plakát. Učitel se na začátku hodiny 

zeptá: Welcher Monat ist jetzt? Und was kommt im Dezember? Žáci odpovídají: Dezember, 

Weihnachten. Obě slovíčka učitel zapíše na tabuli a dodá: Wir lernen Weihnachtsvokabeln. Was sind 

zum Beispiel Weihnachtsvokabeln? Žáci odpovídají prozatím česky. 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel ukáže na vánoční stromeček a řekne dětem: Das ist unser Weihnachtsbaum. Was fehlt hier? 

Žáci opět odpovídají česky. (ozdoby). Učitel: Wir machen den Weihnachtschmuck selbst. Rozdělí žáky 

do dvojice a rozdá jim okopírovanou předlohu. Každý ve dvojici vystříhá svou variantu. Každý žák 

obrázek vymaluje. Pozor, obrázek se bude slepovat ze dvou částí, proto je potřeba, udělat vždy každý 

obrázek dvakrát. 

Když mají všichni obrázky vystříhané a vybarvené, vyzve učitel žáky k lavici, na které připravil 

konkrétní předměty (popř. jejich obrázky) a vedle jsou poházené jejich popisky. Učitel popisky čte a 

žáci odhadují, k čemu patří. Když se strefí, učitel popisek přiloží k danému obrázku/předmětu. Nyní 

žáci dokončí své obrázky. Učitel jim ukáže vzorovou ozdobu. Jetzt macht ihr den Schmuck für unseren 

Weihnachtsbaum. Hier ist das Bild (vordere Seite) und hier ist das Wort (hintere Seite). Und hier hängt 

das Bild (učitel ukáže na očko z provázku). Na zadní díl přepíšou správně slovíčko (slovíčko si vždy 

přečtou u lavice s popisky a snaží se ho zapamatovat, přepíšou ho až na své lavici, několikrát se 

mohou vrátit k lavici s popisky a zkontrolovat tak správné přepsání, jejich obrázek však musí zůstat na 

jejich lavici, jde o to, aby si slovíčko zapamatovali). Nyní oba díly k sobě spojí, nejprve oba díly natřou 

lepidlem, vloží mezi ně kousek provázku, který nakonec vytvoří očko na zavěšení a oba díly k sobě 

přiloží a přilepí. Poté je zavěsí na stromeček, který tím ozdobí. 

Závěr (10 min) 

Pokud učiteli zbyde čas, může mít připravenou krabici, do které vloží některé předměty z ukázkové 

lavice (žáci však nesmí vidět, které předměty tam dává či které zbyly na lavici). Nyní totiž budou 

pouze hmatem poznávat, která vánoční slovíčka se v krabici nacházejí. 

Pracovní list pro žáky 

Není. 



  
 

 

Příloha č. 1 – vánoční slovíčka (obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – vánoční slovíčka (popisky) 

die Kerze 

die Glocke 

der Karpfen 

der Engel 

der Stern 

die Kerze 

der Weihnachtsbaum 

der Schneemann 

das Geschenk 


