
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Nábytek a pokoje 

OBLAST  Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Matematika, výtvarná výchova 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí některé názvy nábytku. 

Žáci umí pojmenovat jednotlivé pokoje v bytě. 

Žáci si procvičí nominativ neurčitého členu. 

Žáci si procvičí slovíčka rechts, links, oben, unten, hinten, vorn. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE Žáci navrhnou a narýsují půdorys pokoje. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Nábytek pro panenky, popř. obrázky nábytku (viz odkaz) – kuchyň, obývák, 
ložnice, prázdný papír, tužka, pravítko, kružítko 

POUŽITÉ 
ODKAZY 

https://teddylingua.de/bildkarten-moebel/ (7.5.2019) 

https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweits
prache/Dateien/Moebel/Moebel_Flash_Bilder.pdf (7.5.2019) 

https://homebydleni.cz/bydleni/design-interieru/romanticky-byt-v-dome-z-
padesatych-let/attachment/14b_kamila_durikova_povodny-stav/ (7.5.2019) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – popisky nábytku 

Příloha č. 2 – popisky pokojů 

Příloha č. 3 – půdorys bytu 

AUTOR 
PRACOVNÍHO 
LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel před začátkem hodiny připraví „obrázkové slovníky“ na lavicích. Nejprve polepí jednotlivé části 

nábytku pro panenky (popř. obrázky) správnými popisky. Ty poté umístí na jednu společnou lavici. 

Musí zde být zástupci pro tento nábytek: postel, skříň, komoda, koberec, obrázek, pohovka, křeslo, 

televize, jídelní stůl, židle, sporák, lednice, pracovní stůl, regál, umyvadlo, vana, záchod. Poté utvoří 

z jednotlivých popisků z přílohy č. 1 (z více kopií) pokoje: Na papír velikosti A4 rozestaví vždy popisky 

nábytku k jednomu pokoji. Takto vytvoří obývací pokoj, ložnici, pracovnu, dětský pokoj, záchod, 

koupelnu, kuchyň a jídelnu. K pokoji či místnosti pak přidá německy popisek z přílohy č. 2. Veškerý 

tento obrazový materiál i se slovníkem bude v jedné části učebny.  

Učitel na tabuli vyvěsí obrázek z přílohy č. 3. Na začátku hodiny se žáků zeptá: Was ist das? Žáci by 

měli dospět k odpovědi byt. Učitel tedy napíše popisek k obrázku: die Wohnung. Poté zakroužkuje 

jeden pokoj a doplní slovíčko das Zimmer. Žáci odvodí, co slovíčko znamená. Poté se učitel zeptá: 

Was ist in dem Zimmer? Pokud si žáci nevědí rady, ukáže na nábytek na lavici. Nakonec zapíše 

poslední slovíčko na tabuli: die Möbel. Nakonec shrne téma: Heute lernen wir die Zimmer und ihre 

Möbel. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel rozdělí žáky do dvojic. Každá dvojice si vezme k ruce svůj pracovní list a učitel řekne: Ihr müsst 

suchen, was die Möbel heißt. Žáci mají v pracovním listě názvy pokojů a musí podle připravených 

lavic s popisky a nábytkem poznat, co který pokoj znamená. Vždy se zadívají na jeden list papíru 

s popisky, aby porozuměli popiskům, musí hledat, co znamenají jednotlivé popisky nábytku. Podle 

toho poté odhadnou, co znamená který název pokojů česky. Své výsledky si zapíší do svého 

pracovního listu. Také si doplní tabulky s 6 slovíčky, které sami během práce uznají za důležité. 

Výsledky si pak přečtou v plénu. Zároveň přečtou svá slovíčka a zdůvodní, proč si je zapsali.  

V další fázi hodiny žáci ve dvojici narýsují půdorys jednoho z pokojů. Nejprve si rozhodnou, jaký 

pokoj znázorní, poté se domluví na rozmístění nábytku. Pokoj/Místnost poté narýsují. Do 

narýsovaného nábytku doplní německé popisky a pokoj pojmenují. Nábytek barevně vyzdobí. Na 

druhou stranu pak celý pokoj / celou místnost popíší, ale neuvedou zde název pokoje/místnosti. 

Např.: Rechts ist ein Tisch. Ober ist ein Bild. Links sind zwei Betten. Následně učitel jednotlivé listy 

vybere, promíchá a znovu rozdá (textem navrch). Dvojice pak text přečtou nahlas a tipnou si, o jaký 

pokoj se jedná, své rozhodnutí si zkontrolují se zadní stranou s popisky.  

Závěr (5 min) 

Jednotlivé nákresky si žáci vystaví ve třídě. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Deutsch Tschechisch 

das Wohnzimmer  

das Schlafzimmer  

das Kinderzimmer  

das Arbeitszimmer  

das Badezimmer  

das Esszimmer  

die Küche  

die Toilette  

 

Meine 6 wichtigen Wörter:      Tschechisch: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – popisky nábytku 

das Bett, die Betten 

der Schrank 

die Kommode 

der Teppich 

das Bild, die Bilder 

das Sofa 

der Sessel 

der Fernseher 

der Esstisch 

der Stuhl, die Stühle 

der Herd 

der Kühlschrank 

der Schreibtisch 

das Waschbecken 

die Badewanne 

das Klo 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – popisky pokojů 

das Wohnzimmer 

das Schlafzimmer 

das Kinderzimmer 

das Arbeitszimmer 

das Esszimmer 

das Badezimmer 

die Küche 

die Toilette 
 



  
 

 

Příloha č. 3 – půdorys bytu 

 

 


