
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Velikonoce 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVAC
Í PŘEDMĚT Prvouka + pracovní činnosti + výtvarná výchova 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ 
CÍLE 

Žáci se naučí základní velikonoční slovíčka. 

Žáci popíší obrázek s velikonočními motivy. 

Žáci si procvičí použití slovíček rechts, links, oben, unten. 

Žáci rozumí jednoduchému textu s velikonoční tematikou. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci složí jednoduchý puzzle obrázek. 

Žáci vyrobí jednoduché velikonoční přání, namalují velikonoční obrázek. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 min. 

POMŮCKY 
A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

velikonoční vajíčka, rozstříhané obrázky z přílohy č. 1 (na způsob puzzle) do každé 
skupiny 1 set, namnožené a rozstříhané přílohy č. 2, 3, 4 

POUŽITÉ 
ODKAZY 

https://www.chiemsee-alpenland.de/erleben/Ostern/Regionale-Osterbraeuche 
(28.3.2019) 

https://de.123rf.com/photo_37701909_m%C3%A4dchen-mit-ihrer-mutter-zu-
lernen-ostereier-bemalen-gem%C3%BCtliche-atmosph%C3%A4re-zu-hause-
ostern.html (28.3.2019) 

https://www.gbpicsonline.com/frohe-ostern.html (28.3.2019) 

https://www.4teachers.de/?action=keywordsearch&searchtype=images&searchstr
ing=Anlaut+Ei (28.3.2019) 

https://wordpress.nibis.de/gsfranziskus/2018/03/22/ostern-ist-in-sicht-22-03-
2018/osterhase/ (28.3.2019) 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – obrázky Velikonoc 



  
 

 

Příloha č. 2 – popisky k obrázkům 

Příloha č. 3 – popisky k přání 

Příloha č. 4 – vajíčka pro rozdělení skupin 

 

AUTOR 
PRACOVNÍ
HO LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Tato aktivita by měla probíhat v předvelikonočním období. Učitel si do hodiny přinese malovaná 

vajíčka a ptá se žáků: Was feiern wir bald? Měla by následovat odpověď Velikonoce. Učitel zapíše na 

tabuli téma hodiny: Ostern. 

Pracovní postup (35 min) 

Každý žák si vylosuje jedno vajíčko (viz příloha č. 4). Učitel před začátkem vajíčka vybere tak, aby třída 

byla rozdělena na skupiny po třech. Proto vytiskne dostatečné množství vajíček. Z jedné strany budou 

bílá s ozdobou (to je strana, kterou žáci uvidí), z druhé strany bude vybarvená barvou. Od každé barvy 

učitel připraví 3 kusy. Kdo si z žáků vylosuje stejnou barvou, s tím utvoří skupinu. Vzniknou tedy 

skupinky po třech žácích. 

Každé skupince učitel rozdá celou přílohu č. 1. Jednotlivé obrázky však různě rozstříhá (jako puzzle) a 

jednotlivé puzzle dílky mezi sebou promíchá s ostatními obrázky. Žáci ve skupince obrázky poskládají. 

Kdo bude mít hotov, tomu rozdá přílohu č. 2. Žáci nerozumí všem slovíčkům, vycházejí však z těch, 

které znají, a jednotlivé lístečky přiřadí ke správným obrázkům. Cílem je, aby dokázali vydedukovat, 

jak se řeknou slovíčka: velikonoční zajíček, velikonoční vajíčka, malovat vajíčka, hledat, schovávat, 

veselé Velikonoce, košíček. 

Žáci si následně vyplní první část svého pracovního listu, doplní slovíčka, která odvodí z textů u 

obrázků. 

Poté se žáci vrátí do svých lavic a nyní budou pracovat samostatně. Budou mít za úkol doplnit text do 

přání. Učitel vytiskne, popř. přepíše na tabuli slovíčka z přílohy č. 3. Žáci podle počtu písmen doplní 

do přání správný text. Poté přání vystřihnou a na přední stranu namalují přání s velikonoční 

tematikou. Učitel buď může popsat všem dětem jeden obrázek, který namalují. Příklad: Rechts unten 

steht ein Osterhase. Er hat einen Korb und in dem Korb sind vier Ostereier. Blau, grün, gelb und rot. Er 



  
 

 

versteckt zwei Ostereier. Sie sind orange und lila. Links ist ein Mädchen und sie sucht die Ostereier. 

Nebo si každý žák namaluje svůj obrázek a poté ho třídě popíše. 

Závěr (5 min) 

Žáci ještě jednou shrnou: Wie feiert man Ostern in Deutschland? Wer kommt hier? Was bringt er? 

Was machen die Kinder? 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Was ist das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was macht man alles mit dem Ei? 

Osterei 



  
 

 

__ __ __ __ __ 

Ostern und 

viel Spaß beim 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



  
 

 

Příloha č. 1 – obrázky Velikonoc 

 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – popisky k obrázkům 

 Auf dem Bild links oben sind zwei 

Jungs. Sie sind im Garten und suchen 

Ostereier. Die Ostereier sind unten 

links. Sie sind orange und rot. 

 Links steht ein Korb. In dem Korb sind 

viele bemalte Ostereier. Die Ostereier 

sind auch unten links. Rechts oben ist 

ein Wunsch: Frohe Ostern! 

 Auf dem Bild sind ein Mädchen und 

ihre Mutter. Sie bemalen die 

Ostereier.  

 Rechts steht ein Osterhase. Der 

Osterhase versteckt die Ostereier im 

Garten. 
 



  
 

 

Příloha č. 3 – popisky k přání 

Frohe 

Eiersuchen 

Gute 

Schlafen 

Lernen 

Alle 



  
 

 

Příloha č. 4 – vajíčka pro rozdělení skupin 

 

 

 

 


