
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Kde jsem? 

OBLAST  Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka  

ROČNÍK / TŘÍDA 2. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci umí vyjádřit německy slovíčka vlevo, vpravo, nahoře, 
dole.  

Žáci podle popisu vytvoří skupinové foto. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci si zopakují pravou a levou stranu. 

Žáci vyfotografují své spolužáky. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

fotografie žáků nebo známých osobností, fotoaparát/chytrý 
telefon s fotoaparátem 

POUŽITÉ ODKAZY  

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – popis stran 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel na začátku hodiny rozmístí do místnosti kartičky z přílohy č. 1. Umístí je tak, aby byly z pohledu 

žáka, ne učitele. Rechts  připevní na zeď vpravo, links na zeď vlevo, oben co nejvíce ke stropu na zeď, 

unten na zem. Ke kartičkám přidá vždy jednu fotografii buď známých osobností, nebo vybraných žáků 

ve třídě. A následně kartičky přečte nejprve sám, poté společně s žáky. Nakonec vytvoří celou větu. 

z.B.: Thomas ist rechts. Miloš Zeman ist oben. … 

Pracovní postup (25 min) 



  
 

 

Nyní žáci sami odhadnou, co slovíčka znamenají. Učitel rozmístí fotografie všech žáků na tabuli, 

některé nahoru, jiné dolů, doprava a doleva. Doprostřed napíše vzorovou větu. Aneta ist rechts. 

Aneta a rechts podtrhne, protože tyto dva údaje se budou obměňovat. Nyní se žáci postaví před 

tabuli a sami si vyberou některého spolužáka a popíší jeho pozici. Takto vyjmenují všechny spolužáky. 

V druhé fázi učitel aktivitu pozmění. Každý popíše osobu, kde je, ale neprozradí její jméno. Die Person 

ist rechts. Ostatní hádají: Ist das Karl? atd. Učitel opět vzorové věty napíše na tabuli.  

Poté se žáci vrátí zpět do lavic a doplní správně první cvičení v pracovním listě. Učitel si vybere čtyři 

žáky. Ostatní ve třídě zavřou oči, popřípadě si položí hlavu na lavici, aby se opravdu nedívali. Učitel 

každého ze 4 žáků rozmístí na jiné místo v místnosti. Někdo si stoupne úplně vlevo, někdo vpravo, 

někdo si stoupne na lavici, někdo si lehne na zem. Poté jeden z oněch 4 umístěných žáků řekne: Hallo 

Freunde! Učitel se zeptá: Wer ist das? Zbytek třídy hádá (žáci mají stále zavřené oči). Das ist… Učitel 

pak na to: Wo ist er/sie? Žáci opět hádají: Er/Sie ist rechts/links/…  Učitel nechá žáky několikrát 

obměnit.  

V další aktivitě si učitel vezme do ruky fotografie žáků. Žáci si vezmou pracovní listy a budou 

doplňovat cvičení 2 podle toho, co diktuje učitel. Učitel bude diktovat např.: Lisa ist rechts und Mia 

unten. Rudi ist oben, Kilián links. Při každé větě ukáže danou fotografii. Žáci si pak doplňují jména na 

správná místa. Kontrola probíhá v plénu. Učitel nakreslí obrázek na tabuli a žáci k němu jednotlivě 

přistupují a doplňují jména. Vždy k tomu řeknou celou větu: Lisa ist rechts. a doplní jméno na tabuli. 

Závěr (15 min) 

Učitel nakonec rozdělí třídu na 3 skupiny. Dvě skupiny budou po dvou žácích a ve třetí skupině bude 

zbytek žáků. Jedna dvojice odejde za dveře, aby nemohla sledovat dění ve třídě. Zbylá dvojice 

naaranžuje třetí skupinu podle svého gusta na skupinovou fotografii. Žáky různě rozmístí, někdo stojí 

vpravo, vlevo, někdo na lavici, někdo pod ní. Všichni se však musí vejít na jednu fotografii. Poté 

dvojice vytvoří jednu skupinovou fotku třetí skupiny. Na tabuli pak zapíše složení skupiny a její 

rozmístění: Jens ist unten. Mia ist links. … Vyfotografovaná skupina se musí rozejít po třídě. Poté 

fotografující dvojice odejde za dveře a přivolá dosud nepřítomnou dvojici. Ta si přečte instrukce na 

tabuli a pokusí se podle ní sestavit skupinové foto. Spolužáky opět naaranžují a vyfotí. Poté zavolají 

nepřítomnou dvojici a fotografie porovnají. Skupiny může učitel různě obměnit. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Übung 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 2 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – popis stran 

rechts 

links 

oben 
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