
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Třídění odpadů 

OBLAST  5. Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

- žáci se učí pasivně porozumět větám Wohin gehört das? 
Wo ist das? 

- žáci se seznamují předložkou „in“ a s jejím používáním 
v dativu a akuzativu v kombinaci s femininem 
a adjektivem  

- žáci si zopakují (procvičí) barvy 

OBSAHOVÉ CÍLE 

- žáci si upevňují své znalosti ohledně třídění odpadu 
- žáci si osvojují praktické znalosti ohledně třídění odpadů 

– umí třídit předměty běžné denní potřeby 
- žáci se seznamují s nejčastějšími chybami ve třídění a 

s tím, co do kontejneru nepatří 
- žáci se učí vyvozovat názory a zobecňovat na základě 

vlastních zkušenost 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

- různé reálné předměty (odpad) dle uvážení učitele 
(vhodné ke třídění do kontejnerů – nabídka předmětů v 
textu), krabice s barevným rozlišením dle barev 
kontejnerů + materiál na přichycení kartiček – lepenka, 
lepidlo nebo kolíky 

POUŽITÉ ODKAZY https://cz.pinterest.com/michaelarychlik/den-zem%C4%9B/ 
(cit. 1. 2. 2019 - upraveno) 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – obrázky kontejnerů 

Příloha č. 2 – názvy kontejnerů (vytisknout oboustranně) 

Příloha č. 3 – in – akusativ – femininum - adjektivum 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (1 min) 

Učitelka po příchodu do třídy vysype obsah tašky s předměty (odpadky) do prostoru. Žáci se 

shromáždí okolo a hádají téma hodiny.  

Pracovní postup (35 min) 

Učitelka postupně ukazuje vytištěné barevné kontejnery (příloha č. 1) a nechává žáky pojmenovat 

jednotlivé barvy. Obrázky připevňuje na krabice a rozmisťuje po prostoru třídy. Pak na zem rozmístí 

názvy kontejnerů tak, aby byl vidět černý nápis (příloha č. 2 - nutno vytisknout oboustranně – tím je 

docíleno toho, že po rozstřihání jednotlivých názvů bude na jedné straně nápis v barvě kontejneru a 

na druhé straně černý nápis. V případě, že z technických důvodů není možný oboustranný tisk, lze 

černobílé nápisy po tisku dobarvit příslušnými barvami.). Žáci tipují, jaký nápis patří k jakému 

kontejneru (očekává se, že podle německého názvu zvládnou vyvodit využití kontejneru a většinou i 

český název). – Učitelka vždy vezme jeden název, přečte ho, žáci ho zopakují a následně přiřadí ke 

krabici (tu pojmenovávají taktéž německy). Jako kontrola slouží barevný nápis na druhé straně 

kartičky. (Restmüll – schwarz, Bioabfall – braun, Papier – blau, Plastik – gelb, Problemstoffe – rot). 

Následně vezme jeden předmět a ptá se: „Wohin gehört das?“ Žáci reagují barvou kontejneru nebo 

jeho názvem. Učitelka. „Ja, richtig, das gehört in die Plastik. In die gelbe Mülltonne (rukou naznačuje 

směr ke krabici / kontejneru).“ Zvedne se a odnáší předmět do žluté krabice. „Wo ist das? Das ist in 

der gelben Mülltonne.“ Poté předmět opět vezme, odstoupí od krabice, ukáže žákům papír 

s přehledem (příloha č. 3) a společně s odkazováním na konkrétní gramatické pravidlo opakuje: 

„Wohin gehört das? In die gelbe Mülltonne.“ Odnese předmět: „Wo ist das? In der gelben 

Mülltonne.“ Takto postupně s žáky prochází jednotlivé předměty. Začíná u takových, u kterých je 

odpověď snadná.  

Seznam možných předmětů ke třídění: papírové obaly od mouky, cukru, pudinku…, noviny, papír na 

psaní, sešit, plastové obaly od zeleniny, kelímky od jogurtu, PET lahve, sáček na svačinu, obal od CD, 

skleněná lahev od mléka, hořčice, zavařovací sklenice, nápojové kartony (od mléka, džusu), 

kalkulačka, telefon, autíčko na dálkové ovládání, fén, pytlíček od čaje, slupka od pomeranče, pečivo, 

pomačkaný kapesník (zastupuje použitý), gumička… 

- je vhodné mít v předmětech PET lahev a nápojový karton v originální velikosti. Při jeho umístění 

do kontejneru učitelka vede s žáky diskusi na téma, co by se s obalem mělo dělat -> sešlápnout 

na účelem šetření místa v kontejneru a následně v autě přepravující vytříděný odpad => 

snižování nákladů na dopravu. 

Na závěr třídění je vhodné si ponechat: keramiku, porcelán, zrcadlo (nepatří do skla – dle množství - 

směsný odpad, sběrný dvůr), obaly od vajíček, roliček od toaletního papíru (nepatří do papíru – 

materiál je již mnohokrát recyklován, pro další zpracování tudíž nevhodný. Vhazují se do směsného 

nebo bioodpadu.) 



  
 

 

Další náměty na diskusi: 

- problematika třídění nápojových obalů – větší města – oranžový kontejner. Ukládání nápojových 

obalů na vesnicích upravuje místí vyhláška – nejčastěji se třídí společně s plasty. 

- co do kontejnerů nepatří: mokrý papír, znečištěné obaly (malé nečistoty např. od jogurtu 

nevadí), baterie, použité pleny, zalaminovaný papír, použité papírové kapesníčky (hygienické 

hledisko), léky (kontaminace půdy). 

- rozlišování bílého (bílé sklo) a zeleného (barevné sklo) kontejneru na sklo 

- kontejner na textil – barva se často kryje s barvou jiného kontejneru, na různých místech se 

může lišit – nejčastěji bílá a oranžová 

- kde najdeme, co do kontejneru patří? – Příklady nakreslené přímo na kontejneru. 

 

Závěr (9 min) 

Hra: Was gehört in den Restmüll / in den Bioabffall / ins Papier / in die Plastik / in die Problemstoffe? 

Učitelka zadá jednu konkrétní variantu, žáci / skupiny žáků mají omezený časový limit na to, aby 

napsali co nejvíc předmětů, které do konkrétního kontejneru patří. Za každý špatný se odečítá jeden 

bod.  

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

Před další hodinou učitelka pomíchá v krabicích odpad. Následně vytahuje předměty a říká: „Das ist 

in der gelben Mülltonne. Ist das richtig?“ – Ja/nein. „Wohin gehört das?“ 

V hodině výtvarné výchovy mohou žáci krabice: 

- pokreslit věcmi, které do ní patří (popřípadě nakreslit tyto předměty na papír, vystřihat a nalepit) 

- přinést běžné odpady z domácnosti a krabice jimi polepit. 

Krabice na tříděný papír, plast a směsný odpad je vhodné ponechat ve třídě k pozdějšímu 

praktickému využití. 


