
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Krabička poslední záchrany (KPZ) 

OBLAST  3. CO RÁD DĚLÁM 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE žáci se učí používat vazbu Ich brauche + akuzativ singuláru substantiva s neurčitým 
členem a zájmenem kein 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci se pokouší předvídat události, které mohou nastat v přírodě 
žáci přemýšlí nad tím, co by jim v případě nouze mohlo pomoc 
žáci učí se improvizovat 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

pracovní list k vyplnění, vytištěné názvy slov na tabuli/nástěnku (velké písmo; buď 
2 sady, nebo jednu sadu nahradit reálnými předměty) + magnety/špendlíky, názvy 
slov pro lepení do pracovního listu (malé písmo), přehled gramatiky akuzativu 
singuláru, nůžky, lepidlo, německo-české slovníky (větší počet, nebo si žáci mohou 
prostřídat), bílé papíry, krabice 

POUŽITÉ ODKAZY 

obrázky (cit. 19. 8. 2018) 
https://pl.fotolia.com/id/132449926 
https://publicdomainvectors.org/cs/volnych-vektoru/B%C3%ADl%C3%BD-
kufr/39433.html 
obrázky (cit. 8. 10. 2018) 
http://www.zs-
smecno.cz/tridy/3b/2b_soubory/z%C5%A1%20sme%C4%8Dno/vv%20a%20pv/dor
ty/ 
http://sdh-rokytno.webgarden.cz/rubriky/ke-stazeni/hasicske-omalovanky-11 
https://cz.depositphotos.com/105835402/stock-photo-the-birch-bark-
texture.html 
http://www.papirnybrno.cz/index.php?/kancelarske-skolni-potreby/papiry-
kartony 
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/P%C5%99edm%C4%9Bty/skolni_potreb
y?highlight=kdy%C5%BE+se+%C4%8Derven+%C4%8Derven%C3%A1 
https://www.equimea.de/shop/boxenschilder-stallschilder/befestigung-und-
zubehor/3-stueck-weisse-kreide/ 
https://cz.depositphotos.com/64658665/stock-illustration-colorful-and-black-and-
white.html 
https://www.prima-obchod.cz/spinaci-spendliky-p00197001 
https://www.vlnika.cz/z6561-knoflik-15-mm-pruhledny 
http://www.percom.cz/naplasti/ 
https://www.davona.cz/jutovy-provazek-prirodni-2mm-50m/d-125753/ 



  
 

https://www.unimagnet.cz/blog/ktere-obezne-ceske-a-euro-mince-jsou-
feromagneticke-n122 
https://www.zbyslavice.cz/m/urad-obce/dulezita-telefonni-cisla-/ 
https://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/19299/info 
https://cs.nctodo.com/camping-coloring-pages 

PŘÍLOHY 
Příloha 1 - Seznam KPZ - tisk na tabuli a na pracovní list 

Příloha 2 - Přehled - akuzativ singuláru neurčitého členu 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

 

 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (6 min) 

Učitel napíše na tabuli: KPZ. Žáci hádají, co by to mohlo znamenat. V případě že žáci nevědí, učitel je 

návodnými otázkami a nápovědami dovede k odpovědi: krabička poslední záchrany a vysvětlí, k čemu 

se používá. „Co by podle vás měla KPZ obsahovat? Bez čeho byste se v případě nutnosti neobešli?“ – 

učitel nechává žáky zamýšlet se nad problematikou. Dle svého uvážení se v reakci na vybrané 

předměty dotazuje „proč“. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel ukazuje německá slova - co vše se nachází v KPZ (v příloze seznam velkým písmem - je na 

uvážení učitele, která slova v seznamu ponechá – vzhledem k jejich důležitosti v KPZ, potřebě znalosti 

v německém jazyce, délce seznamu…). Jednotlivá slova přidělí konkrétním žákům/dvojici žáků => 

předá jim slovo na papíře. Žáci hledají český překlad ve slovníku (dle možností školy/třídy lze využít i 

elektronické slovníky). Poté, co překlad najdou, zvednutím ruky dají učiteli znamení, že jsou hotovi. 

Učitel kontroluje, opravuje, v případě správnosti předá papír, na který žáci danou věc nakreslí a česky 

napíšou, proč je dobré mít právě ji v KPZ. Nakreslené předměty žáci připevňují společně se slovy na 

magnetickou tabuli/nástěnku. Než dokončí ostatní, čtou si pro sebe informace od spolužáků, kteří 

jsou již hotovi.   

Každý žák dostane sadu svých vytištěných slov k rozstřihání a pracovní list, do kterého slova skládá 

podle toho, jestli jsou pro něj v KPZ důležité, nebo ne. Slova zatím nelepí. Žáci individuálně dochází 

k nástěnce, aby zjistili význam jednotlivých slov. 

Poté učitel připevní na tabuli vytištěný přehled gramatiky akuzativu singuláru. Vezme krabici a 

představí ji dětem jako zvětšenou verzi KPZ. Zmíní, že ve skutečnosti by měla být malá. Postupně 

bere do ruky jednotlivé věci/papíry s názvy slov (používá druhou sadu, první sadu nechává stále 



  
 

připevněnou na tabuli), dává je žákům a ptá se: „Brauchst du … (einen Bleistift)?“ Vyzývá žáky, aby 

odpovídali podle vzoru na papíře: „Ja/nein, ich brauche …(k/einen Bleistift).“ Učitel se dožaduje 

zdůvodnění, proč ano/ne. Žáci odpovídají česky a umisťují předměty/slova do krabice nebo mimo ni – 

podle toho, jak odpověděli. Pokud je na svém pracovním listu mají jinde a uznají jejich nezbytnost, 

lístečky přeřazují a následně lepí. 

 

Učitel při práci prochází mezi žáky a dotazuje se podle stejného vzoru individuálně.  

Závěr (4 min) 

Za domácí úkol si žáci pod jednotlivá slova dokreslí obrázky s jejich významem - pracují se slovníkem. 

Popřípadě mohou dopsat/dokreslit ještě další věci, které by si zvolili. 

Pokud zbývá čas, možno zvolit hru Do KPZ si zabalím (viz poznámky – opakovací hra na začátek další 

hodiny). 

 



  
 

Pracovní list pro žáky 

 

Ich brauche … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich brauche … 

 

 

der -> einen … 

die -> eine … 

das -> ein … 
 

der -> keinen … 

die -> keine … 

das -> kein … 
 



  
 

 

Poznámky 

S pokročilejšími žáky může učitel diskutovat německy o množství - pokud žáci již znají německá čísla, 

lze používat zweimal, dreimal… Úmyslně není používán plurál substantiv.  

V další hodině možno zvolit opakování hrou Do KPZ si zabalím – první žák řekne jedno slovo i se 

členem v akuzativu. Další žák již zmíněné zopakuje a přidá další slovo. Takto pokračujeme dál. Cílem 

je zapamatovat si co nejvíce slov. 

Varianta domácího úkolu – přines do školy svou vlastní KPZ a umísti do ní vše, co považuješ za nutné 

a byl bys ochotný to s sebou nosit. 

 


