
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Program - Malování 

OBLAST  5. Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Informatika 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
- žáci správně reagují na signál v rozkazovacím způsobu 

(kladný a záporný) a na směrová příslovce 
- žáci se učí názvy pro geometrické obrazce 
- žáci si procvičují barvy a čísla do 10 

OBSAHOVÉ CÍLE - žáci se seznamují s programem Malování a s jeho 
hlavními funkcemi 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

- počítač / tablet pro každého žáka (popř. do dvojice), 
projektor 

POUŽITÉ ODKAZY / 

PŘÍLOHY / 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Během toho, co žáci zapínají počítače, ukazuje učitelka na ploše svého počítače (přes projektor) 

program, se kterým budou žáci pracovat. Otevře program Malování. (Dále popisuje jednotlivé kroky, 

které dělá, německy.) „Ich male jetzt ein Dreieck – guck mal – Dreieck (ukazuje myší a na trojúhelník 

a vysvětluje, co znamená „drei-“ – spočítá strany, a co znamená „-eck“). Mein Dreieck hat 5 cm. Mein 

Dreieck ist rot und …– welche Farbe kann mein Dreieck haben?“ Žáci si vyberou druhou barvu. 

 



  
 

 

Pracovní postup (30 min) 

Poté, co jsou všechny počítače zapnuté, vyzve učitelka žáky: „Male auch ein Dreieck.“ Přitom 

prochází mezi žáky a dotazuje se: „Welche Farbe(n) hat dein Dreieckt? Wie viel Zentimetr hat es?“ 

Dále s žáky maluje čtverec: „Wir haben schon ein Dreieck. Jetzt malen wir ein Viereck. Also male ein 

Viereck, aber Vorsicht, kein Rechteck. Mein Viereck hat ca. 6 cm.“ Učitelka svůj komentář (dává důraz 

na „kein“) doprovází praktickou ukázkou – maluje čtverec, následně obdélník, který přeškrtne. Opět 

se průběžně dotazuje žáků na barvy či velikost.  

Když mají všichni namalovaný čtverec, dělá učitelka, jako kdyby zapomněla, jak se jmenoval první 

útvar. Pokud žáci vědí, nadiktují jí to, pokud ne, zopakuje název učitelka a následně ukazuje žákům, 

jak vkládá text. „Schreib auch – das Dreieck.“ Takto zapíše i čtverec. Záměrně text napíše vzdáleně od 

objektu a následně učí žáky, jak vložit čáru (die Linie) od textu k obrazci.  

Tímto stylem společně malují také slovíčka: das Rechteck, der Kreis, die Linie. Pak nechá žáky 

namalovat hvězdu: „Male einen Stern.“ Když ji mají žáci hotovou, česky komentuje, že hvězda se 

vlastně ke geometrickým obrazcům nehodí a dává pokyn: „Radiere den Stern.“ (A hvězdu gumuje.) 

Když mají všichni namalované základní obrazce, ukládají společně dle pokynů učitelky: soubor – uložit 

jako – (najít místo pro uložení) – uložit.  

Učitelka nechává na projektoru svůj obrázek s popisky, žáci otevírají čistý list malování. 

Hra - Když všichni dělají totéž, není to totéž. – Učitelka diktuje, co mají/nemají žáci malovat a jak 

(jakými barvami + užívá německá směrová příslovce, která však doplňuje ukazováním na příslušné 

místo na obrazu z projektoru – cílem hodiny není jejich osvojení). – Například: „Male ein Rechteck. Es 

ist rechts oben. Es ist blau und grün und es hat ca. 7 cm. Male keinen roten Kreis. Male einen gelben 

Kreis in die Mitte.“ Pro pochopení činnosti je vhodné zkusit si aktivitu s pár pokyny nanečisto. Na 

konci této aktivity uloží každý svůj výtvor dle pokynů učitelky pod svým jménem – nejlépe na 

společné prostředí, ke kterému mají přístup jak žáci, tak učitelka. Následně mají žáky 5 minut na 

samostatné zkoumání programu Malování – malují dle své fantazie a objevují jednotlivé funkce.  

Závěr (10 min) 

Učitelka mezitím vloží výtvory žáků do jedné prezentace, kterou jim následně promítne na 

projektoru. Zmíní název aktivity: Když všichni dělají totéž, není to totéž. Promítá jednotlivé snímky a 

diskutuje s žáky o tom, že:  

- výtvory jsou sice podle stejných pravidel, ale přesto odlišné 

- každý je originál 

- je spousta oblastí (nejen ve škole) kde nelze očekávat stejné výsledky od dvou lidí 

- je správné, že nejsme všichni stejní, jinak by to byla nuda 

- je někdy vhodné o nápadech/úkolu/práci komunikovat s druhým, který nám může poskytnout 

jeho vidění problému, jeho nápady. Na oplátku zase my jemu ty své, což může být v důsledku 

prospěšné pro oba.  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

Pokud mají všichni žáci možnost přístupu k počítači /tabletu i mimo výuku, může učitelka zadat 

domácí úkol 

- nakresli obrázek v programu Malování, ale používej k tomu jenom ty geometrické tvary, se 

kterými jsme dnes v hodině pracovali. 

- nakreslit něco podle své fantazie a za použití různých funkcí programu 

- překresli v Malování libovolný /určený obrázek. 


