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0 Poznámky 

0.1 Slovníček 

• Jednotlivé skupiny slovíček k danému tématu jsou číslovány a označeny názvem „PAKET“. 

Ke každému podstatnému jménu je pro množné číslo uvedená koncovka. V případě jiného 

tvaru je podstatné jméno v množném čísle napsané celé. Všechna slovíčka jsou nakonec 

vypsána v příloze. 

 

Např.: die Mutter (Mutti) -n (-s)  matka (maminka)  

 der Vater (Vati)  -n (-s)  otec (tatínek) 

 

0.2 Fráze 

Každá fráze je očíslovaná a označená písmenem „F“. Všechny fráze jsou shrnuty v příloze. 

 

Např.: F1 Wie heißt du?  Jak se jmenuješ? 

 

0.3 Zkratky 

Bsp. Beispiel (příklad, například)  

ČJ český jazyk 

mst meistens (nejčastěji) 

NJ německý jazyk 

gespr gesprochene Sprache, Umgangssprache (hovorový jazyk) 

Sg. Singular (jednotné číslo) 

 

0.4 Gramatika 

• Pády (Fälle), které se v německém jazyce používají: 

 

1. pád  Nominativ 

2. pád  Genitiv 

3. pád  Dativ 

4. pád  Akusativ 
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• Názvy rodů v německém jazyce 

rod mužský Maskulinum 

rod ženský Femininum 

rod střední Neutrum 

množné číslo Plural 

 

0.5 Přílohy 

Aby bylo možné texty, omalovánky, skupiny slovíček a frází bez úprav vytisknout a hned 

používat, je vše na konci této práce zobrazeno v přílohách v takovém formátu, který učitelkám 

v MŠ Čtyřlístek vyhovuje. Odkaz na tyto podklady je v jednotlivých kapitolách uveden. 

 

• V přílohách je volný překlad německých textů psaný kurzívou. 
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1 Modul 1 

1.1 Téma měsíce: „Objevujeme svět kolem nás“ 

1.1.1 Zdvořilé fráze 

Učíme zdvořilostnímu chování a každý den používáme naučené fráze. 

 

 

Hallo! / Tschüß! Ahoj! (při příchodu / při odchodu) 

 

Guten Tag! Dobrý den! 

 

Guten Morgen! Dobré ráno! 

 

Guten Abend! Dobrý večer! 

 

Gute Nacht! Dobrou noc! 

 

Bitte! / Danke! Prosím! / Děkuji! 

F5 Guten Apetit! Dobrou chuť! 

 

1.1.2 Barvy a tvary 

• Když děti malují, učitel se německy ptá, co a jakou barvou dítě kreslí. Děti jedním slovem, 

nebo celou větou odpoví v němčině. Pokud dítě nezná správný název v němčině, lépe si ho ve 

spojení s obrázkem zapamatuje.  

• K procvičení a lepšímu porozumění můžeme použít přiložené obrázky (Příloha O1) 

 

F6 Was ist das? Co je to? 

F8 Welche Farbe ist das? Jaká je to barva? 

F7 Das ist... To je... 

 

• názvy barev: PAKET 5 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Farbe -n barva 

das Weiß 

 

bílá 

das Schwarz 

 

černá 

das Gelb 

 

žlutá 

das Rot 

 

červená 

das Blau 

 

modrá 

das Grün 

 

zelená 

das Braun 

 

hnědá 

das Rosa (Pink) 

 

sv. růžová (tm. růžová) 

das Lila (Violett) 

 

sv. fialová (tm. fialová) 

 

bunt 

 

barevný 
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• názvy tvarů: PAKET 25 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Form -n tvar 

der Kreis -e kruh 

das Oval -e ovál 

das Dreieck -e trojúhelník 

das Rechteck -e čtverec 

das Quadrat -e obdélník 

der Würfel - kostka 

der Kegel - kužel 

der Rhombus Rhomben kosočtverec, kosodélník 

der Stern -e hvězda 

der Halbmond -e půlměsíc 

 

1.1.3 Počítání 

• Počítání můžeme využít v případě, že jsou děti neklidné. Dívka může spočítat všechny dívky a 

kluk všechny kluky. Jeden to může říkat v česky a druhý německy. V tomto případě můžeme 

použít rozkazovací frázi:  

 

 Zähle bitte die Mädchen / Jungen! Spočítej prosím dívky / kluky! 

 

• K lepšímu porozumění a aby si dítě mohlo zkusit počítat samo můžeme použít obrázek 

v Příloze O2. 

 

• názvy čísel: PAKET 3 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die  Zahl -en číslo 

die  Nummer - číslo (udává místo, pořadí...) 

 

eins 

 

jeden 

 

zwei 

 

dva 

 

drei 

 

tři 

 

vier 

 

čtyři 

 

fünf 

 

pět 

 

sechs 

 

šest 

 

sieben 

 

sedm 

 

acht 

 

osm 

 

neun 

 

devět 

 

zehn 

 

deset 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

 

elf 

 

jedenáct 

 

zwölf 

 

dvanáct 

 

dreizehn 

 

třináct 

 

vierzehn 

 

čtrnáct 

 

fünfzehn 

 

patnáct 

 

sechzehn 

 

šestnáct 

 

siebzehn 

 

sedmnáct 

 

achtzehn 

 

osmnáct 

 

neunzehn 

 

devatenáct 

 

zwanzig 

 

dvacet 

 

1.1.4 Karneval 

• Děti si mají jeden den přinést do MŠ nějakou masku / převlek na karneval. Všechny děti si 

sednou na lavičku a poté se má každé představit. Učitel se ho zeptá a dítě odpovídá: 

 

F3 Wer bist du? Kdo jsi (ty)?  

F4 Ich bin... Já jsem...  

 

• slovíčka: PAKET 4 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Karneval 

 

karneval 

der Pirat -n pirát 

die Prinzessin -en princezna 

die Königin -nen královna 

der König  král 

die Aschenbrödel - Popelka 

das Dornröschen 

 

Šípková Růženka 

das Schneewitchen 

 

Sněhurka 

der Taucher - potapěč 

der  Ritter - rytíř 

der Indianer  - indián 

der Cowboy [kauboy] -s kovboj 

der Ziegebock -böcke kozel 

der Wolf Wölfe vlk 

der Klaun 

 

klaun 

der Marienkäfer 

 

beruška 
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1.1.5 Společenská hra „Hádanky Dráčka Fráčka“ 

• Vydavatel Granna • Společenská hra „Hry a legrácky Dráčka Fráčka“ 

 

Základní verze hry: 

Učitel čte hádanku na zadní straně kartičky. Kdo uhodne, vezme si vezme si žeton (bod). Učitel 

po uhodnutí řekne slovo i v NJ. Případně může říct učitel správnou odpověď v NJ a tím dítěti 

poradit správný název. 

 

Náročnější verze:  

V případě, že už děti slovíčka umí, bod dostane jen ten, kdo správně odpoví v NJ.  

Tato varianta se dá použít také, když hrají malé i velké děti zároveň. Potom velké děti musí 

odpovídat jen německy a malé děti mohou česky. 

 

• Při této hře můžeme opakovat fráze F6 a F7. 

 

• vybraná slovíčka: PAKET 2 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Spiel "Drachen" -e hra "Dráček" 

der Drache -n drak 

der Affe -n opice 

die Biene -n včela 

der Hase -n zajíc 

die Fliege -n slunce 

der Kater - kocour 

der Fisch -e ryba 

der Storch Störche čáp 

die Banane -n banán 

die Tomate -n rajče 

die Karotte -n mrkev 

die Zitrone -n citron 

das Ei -er vejce 

die Torte Torten dort 

die Sonne - slunce 

die Wolke -n mrak 
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1.1.6 Písnička „Kopf und Schulter“ 

• YouTube: Sing mit mir – Kinderlieder • Kopf und Schulter, Knie und Fuß 

• Děti se naučí tuto písničku sami zpívat a při tom ukazují na část těla, kterou právě zpívají.  

• text: P1  

• slovíčka: PAKET 14 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Körper - tělo 

der Kopf Köpfe hlava 

die Schulter Schultern rameno 

das Knie -n koleno 

der Fuß Füße noha (chodidlo) 

das Auge -n oko 

das Ohr -n ucho 

die Nase -n nos 

der Mund Münder pusa 

 

1.1.7 Písnička „Kinder, Kinder“ 

• Abychom děti svolali, začneme zpívat tuto písničku. Děti se se zpíváním přidávají, a přitom se 

chytají za ruce. Zpíváme pořád dokola, dokud jsme všichni neutvořili kruh. 

• text: P1  

 

1.1.8 Hry s padákem 

Varianta 1: 

Všichni si stoupneme dokolečka a každý se chytne padáku. Ti, které učitel zavolá, se musí 

rychle schovat pod padák, který ostatní spouští k zemi. 

 

• slovíčka: 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Mädchen - dívka 

der Junge -n chlapec 

der Lehrer - učitel 

die Lehrerin -en učitelka 

 nach unten  dolů 

 nach oben  nahoru 
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Varianta 2: 

Padák položíme na zem a všichni si kolem něj stoupnou. Učitel zvolá nějakou barvu a všichni 

na ní musí jednou nohou nebo rukou ukázat. Můžeme hrát také tak, že ten, kdo špatně ukáže, 

vypadává ze hry. Abychom řekli, kdo má z kruhu odejít, použijeme následující frázi: 

 

(Name).. scheidet aus. (Jméno).. vypadává (odchází z kruhu). 

(Namen).. scheiden aus. (Jména).. vypadávají. 

 

1.1.9 Pohybová hra „Der Storch hat seine Mütze verloren“ 

= pohybová hra „Čáp ztratil čepičku“ 

 

Varianta 1: 

Děti chodí do kroužku a napodobují čápy. Rukama dělají zobák a nohama našlapují z vysoka. 

Při tom říkají: 

„Der Storch hat seine Mütze verloren, und die Mütze war……“ 

„Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…“ 

 

Na konec učitel řekne německy barvu a děti se rychle musí dotknout předmětu v této barvě. 

Kdo neuhodne správnou barvu, jde z kola ven. 

 

Varianta 2:  

Doprostřed postavíme jednoho „čápa“ a ten musí nakonec říct, jakou barvičku jeho čepička 

měla. Poté děti chytá. Kdo se dotkne správné barvy, je „zachráněn“. Ten, kdo je čápem 

chycen, ho vystřídá a hra pokračuje.  

 

• Text s barvami: H1 

 

1.1.10 Zpíváme „Mühlen-, Mühlenrädchen“ 

= písnička s pohyby „Kolo, kolo, mlýnský“ 

 

•text písně: P7 

 

• V příloze je uvedeno, jaké pohyby se mají při písničce dělat. Popis je uveden také v NJ. Pro 

první část písně jsou v také přiloženy noty. 
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1.2 Téma setkání: „Kennenlernen der Freunde“ 

(„Poznej svého kamaráda“) 

1.2.1 Poznáváme kamarády 

• Učitel se při připínání cedulek na trička dětí každého zeptá, jak se jmenuje a dítě odpovídá. 

 

F1 Wie heißt du? Jak se jmenuješ?  

F2 Ich heiße... Jmenuji se...  

F3 Wer bist du? Kdo jsi (ty)?  

F4 Ich bin... Já jsem...  

 

• Všechny děti sedí v kroužku (promíchané české a německé) a postupně se ptají svého 

kamaráda, jak se jmenuje. Ten mu odpoví a ptá se dalšího.  

Pokud je malý počet dětí, můžeme to zkusit i zazpíváním písničky na melodii „Bratře Kubo“. 

 

1. dítě: 

 

2. dítě: 

obě děti: 

Ich bin ………… Ich bin ………… 

Wer bist du? Wer bist du? 

Ich bin ………… Ich bin ………… 

Guten Tag. Guten Tag. 

Já jsem………… Já jsem ………… 

Kdo jsi ty? Kdo jsi ty? 

Já jsem………… Já jsem ………… 

Dobrý den. Dobrý den. 

 

1.2.2 Poznáváme rodinu 

• Děti se učí poznávat členy rodiny. Při vybarvování obrázků se učitel ptá, kdo je na obrázku a 

dítě mu odpovídá. 

 

F6 Wer ist das? Kdo je to? 

F7 Das ist... To je... 

 

• obrázek: Příloha O3 

 

• Kartičky s osobami (Příloha O4) si děti mohou vybarvit a vystřihnout. Do prázdného políčka 

mohou nakreslit sebe a nad obrázek napsat „JÁ – ICH“. Když kartičky podlepíme, dá se s nimi 

hrát karetní hra „Černý Petr“. V tomto případě použijeme jen jednu volnou kartičku, do které 

pak děti nakreslí Černého Petra, čerta, kominíka, nebo cokoliv jiného. 
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• slovíčka: PAKET 1 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Familie, -n -n rodina 

die Mutter (Mutti) Mütter matka (maminka) 

der Vater (Vati) Väter  otec (tatínek) 

die Oma (Omi) -s babička 

der Opa (Opi) -s děda, dědeček 

die Tante -n teta 

der Onkel -s strejda 

das  Mädchen - holka 

der  Junge -n kluk 

die Frau -en paní 

der Herr -en pán 

 

• Děti se učí znát jména svých rodičů, říkat, kde bydlí a jak jsou staré. Učitel se ptá a dítě 

odpovídá: 

 

F15 Wie heißt deine Mutti/ dein Vati? Jak se jmenuje tvoje maminka/ tvůj tatínek? 

 Meine Mutti / Mein Vati heißt….. Moje maminka / můj tatínek se jmenuje…..  

F11 Wo wohnst du? Kde bydlíš? 

 

Ich wohne ..(in Varnsdorf / auf der 

Straße…).. . 

Já bydlím ..(ve Varnsdorfu / v ulici…).. . 

 

F12 Wie alt bist du? Jak jsi starý? Kolik je ti let? 

F13 Ich bin ..(Zahl).. (Jahre alt). Je mi ..(číslo).. (Jsem .... let starý). 

 

Pozn.: Stačí, když dítě odpoví na otázku F11 tak, že řekne jen adresu a město. Některým 

dětem dělá problém naučit se celou větu a je důležité rozumět otázce. 

 
• číslovky: PAKET 3 

 

1.3 Gramatika - skloňování 

1.3.1 Skloňování sloves 

• Každé sloveso v infinitivu má koncovku „-en“. U jednotlivých osob se koncovky slovesa mění. 

U některých sloves se v singularu mění i kořen slova (např.: laufen – běhat, fahren – jet). Oba 

případy jsou následně uvedeny. 
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Koncovky sloves pro jednotlivé osoby:  

 

osoba  singular plural 

1.  - e - en 

2.  - st - t 

3.  - t - en 

 

Příklady pro singular a plural: 

 

kommen - přijít 

SINGULAR 

1. ich komme já přijdu 

2. du kommst ty přijdeš 

3. er / sie / es kommt on / ona / ono přijde 

   

PLURAL 

1. wir kommen my přijdeme 

2. ihr kommt vy přijdete 

3. sie / Sie kommen oni přijdou / Vy přijdete 

 

 

laufen – běhat, jít 

SINGULAR 

1. ich laufe já běžím 

2. du läufst ty běžíš 

3. er / sie / es läuft on / ona / ono běží 

   

PLURAL 

1. wir laufen my běžíme 

2. ihr lauft vy běžíte 

3. sie / Sie laufen oni běží / Vy běžíte 

 

 

Tvar slovesa „sein – být“ se od skloňování ostatních sloves liší: 

 

sein - být 

SINGULAR 

1. ich bin já jsem 

2. du bist ty jsi 

3. er / sie / es ist on / ona / ono je 

   

PLURAL 

1. wir sind my jsme 

2. ihr seit vy jste 

3. sie / Sie sind oni jsou / Vy jste 
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1.3.2 Skloňování určitého a neurčitého členu 

• V NJ se při skloňování podstatných jmen zpravidla koncovky slov nemění jako v ČJ, ale mění 

se tvar určitého příp. neurčitého členu před ním.  

 

Skloňování určitého členu: 

Fall Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

1. der die das die 

2. des der des der 

3. dem der dem den 

4. den die das die 

 

Skloňování neurčitého členu: 

Fall Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

1. ein eine ein - 

2. eines einer eines - 

3. einem einer einem - 

4. einen eine ein - 

 

1.3.3 Skloňování přídavných jmen 

Jako příklad jsou použita následující slova: 

grün zelený 

der Wald les 

die Wälder lesy 

die Wiese louka 

das Feld pole 

 

Skloňování přídavných jmen po členu určitém: 

Fall Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

1. der grün-e Wald die grün-e Wiese das grün-e Feld die grün-en Wälder 

2. des grüne-n Waldes der grün-en Wiese des grün-en Feldes der grün-en Wälder 

3. dem grün-en Wald der grün-en Wiese dem grün-en Feld den grün-en Wäldern 

4. den grün-en Wald die grün-e Wiese das grün-e Feld die grün-en Wälder 

 

Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém: 

Fall Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

1. ein grün-er Wald eine grün-e Wiese ein grün-es Feld - 

2. eines grüne-n Waldes einer grün-en Wiese eines grün-en Feldes - 

3. einem grün-en Wald einer grün-en Wiese einem grün-en Feld - 

4. einen grün-en Wald eine grün-e Wiese ein grün-es Feld - 
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2 Modul 2 

2.1 Téma měsíce: „Jak se rodí jaro“ 

2.1.1 Jaro 

• Každý dostane papír, na kterém jsou puntíky ve tvaru sněženky, které musí spojit. Dítěti 

řekneme následující věty a pak se ptáme: 

 

 Wir verbinden diese Punkte. Spojíme tyto tečky. 

 Wir sehen dann eine Frühlingsblume. Potom uvidíme jednu jarní kytičku. 

F27 Wie heißt die Blume auf Deutsch? Jak se jmenuje tato kytička v NJ? 

 

• slovíčka: PAKET 7 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der  Frühling 

 

jaro 

die Sonne - slunce 

das  Schneeglöckchen - sněženka 

die Tulpe -n tulipán 

 

2.1.2 Domino s domácími zvířaty 

• V příloze SH5 je domino s 15-ti zvířátky, které by si děti měly zapamatovat. Domino 

vytiskneme a necháme děti, aby jej vybarvily. Při rozdávání obrázků k vybarvení se učitel může 

ptát a děti krátce odpoví: 

Wer möchtet den Hund / die Kuh / das 

Schaf…ausmahlen? 

 Kdo by chtěl vymalovat pejska / kravičku / 

ovečku…? 

Ich möchte.  Já bych chtěl/a. 

(Name) malt (Akkusativ). 

Petr malt den Hund aus. 

 (Jméno) maluje (4. p. podst. jm.). 

Petr vymaluje pejska 

 

 Pozn.: V těchto frázích používáme 4. p. (Akkusativ), jak je vysvětleno v kapitole 2.3.2. 

sloveso ausmalen má tzv. odlučitelnou předponu „aus“, která se pak ve větě oznamovací dává 

až na konec věty. 

 

• Zatímco děti vybarvují, učitel mezi nimi chodí a ptá se, již naučenými frázemi F6 – F9 a děti 

odpovídají, jaké je to zvířátko, jakou má barvu apod. 

• Slovíčka: PAKET 10 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das (Haus)tier -e (domácí) zvíře 

die Kuh Kühe kráva 

die Ziege -n koza 

das Schaf -e ovce 

das Schwein -e prase 

die Ente -n kachna 

die Gans Gänse husa 

das  Pferd -e kůň 

der Hund -e pes 

die Katze - kočka 

die Maus Mäuse myš 

der Vogel Vögel pták 

das Kaninchen - králík 

die Henne -n slepice 

das Küken - kuře 

der Hahn Hähne kohout 

das Huhn Hühner kur 

das Hof Höfe statek 

 

Pravidla hry: 

Všech 16 kartiček rozdáme mezi 2-5 dětí. Dítě, které má první kartičku „START“, ji položí na 

pracovní plochu. Učitel přečte v NJ název zvířátka, který je na kartičce a dítě, které ho má, 

kartičku přiloží. Takto se postupuje dál, dokud nedojde na poslední kartičku „ENDE“. 

 

2.1.3 Společenská hra „Nákupní košík“ 

• Vydavatel Orchard toys • Společenská hra „Shopping list“ 

 

Základní verze hry: (pro 4 hráče) 

Každý dostane jeden nákupní seznam a jeden nákupní vozík. Doprostřed stolu se dají všechny 

kartičky s obrázkem zboží rubovou stranou nahoru.  

Děti postupně otáčí kartičky s učitel říká název zboží v ČJ a NJ. Pokud má dítě stejný obrázek v 

nákupním košíku, smí si kartičku vložit do košíku. Pokud to zboží na svém seznamu nemá, 

kartičku otočí zpátky a hraje další.  

 

Náročnější verze:  

Učitel otáčí kartičky a v NJ řekne, co na ní je (ostatní ji nevidí). Když dítě uhodne, smí si ji dát 

do košíku. Když se nikdo neozývá, učitel dá kartičku zpět, nebo ji před tím všem ukáže a 

zopakuje jméno té věci v NJ. Vyhrává ten, kdo má jako první plný košík. 
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• Při této hře můžeme používat následující fráze: 

 

F28 Wer hat ... (Akkusativ)...? Kdo má ...( 4. pád podst. jm.)...? 

F29 Ich habe ...(Akkusativ)... . Já mám ...(4. pád podst. jm.).... 

Např.: Wer hat das Brot / den Apfel? Kdo má chléb / jablko? 

 

• Pozn.: Zde musíme použít 4. pád podst. jména (akusativ). (viz 2.3.2) 

 

• slovíčka: PAKET 9 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Einkaufswagen - nákupní koš 

das Lebensmittel - potravina 

die Tomate -n rajče 

der Paprika -s paprika 

das Brot -e chléb, chleba 

der Saft Säfte džus 

die Nudel -n nudle, těstoviny 

die Socke -n ponožka 

der Apfel Äpfel jablko 

die Karotte -n mrkev 

das Ei -er vejce 

die Soße -n omáčka 

der Fisch (Tunfisch) -e ryba (tuňák) 

die Erdbeere -n jahoda 

der Käse nur Sg. sýr 

das Wasser nur Sg. voda 

das Toilettenpapier -e toaletní papír 

die Banane -n banán 

das Hähnchen - drůběž (k jídlu) 

die Milch nur Sg. mléko 

das Bonbon -s bonbon 

der Schinken - šunka 

das Waschmittel - prací prostředek 

die Zeitschrift -en časopis 

die Aubergine -n lilek 

die Tomatensuppe -n rajská polévka 

die Spaghetti - špagety 

die Ananans -se ananas 

die Zintrone -n citron 

das Fleisch nur Sg. maso 

der Kakao nur Sg. kakao 
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• K naučení nových slovíček využijeme obrázky vybraných potravin v Příloze O5. 

• Můžeme si s nimi zahrát hru: Vyložíme před sebe kartičky s českým názvem. Kartičky v NJ 

má učitel u sebe. Tahá postupně kartičky a vždy řekne v NJ, co má. Dítě, které uhodne, si 

kartičky může vybarvit. 

 

2.1.4 Písnička „Wenn du fröhlich bist“ 

• YouTube: Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen • Wenn du fröhlich bist 

• Učíme se zpívat písničku o tom, že jsme veselí. Když jsme veselí, tak tleskáme rukama, 

dupeme nohama a voláme nahlas „hurá“. Po každé, když to v písničce zazpíváme, tak to také 

uděláme. 

• Text písně s překladem: P2  

 

2.2 Téma setkání: „Společně v tělocvičně“ 

(„Gemeinsam in der Turnhalle“) 

2.2.1 Pohybová hra „Měl Adam 7 synů“ 

• Všichni se chytneme v kroužku za ruce (můžeme se všichni svolat na písničku P3 „Kinder, 

Kinder“) a jedno dítě jde doprostřed. Všichni zpíváme text této písničky v ČJ:  

„Měl Adam sedm synů, sedm synů měl. Nejedli, nepili, jenom takhle dělali:“ 

Dítě, které sedí uprostřed, vybírá z obrázků, co budou všichni nakonec dělat. 

 

• obrázky s pohyby: H3 

• slovíčka: PAKET 8 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Bewegung -en pohyb 

 

stehen 

 

stát 

 

aufstehen 

 

vstát, stoupnout si 

 

sitzen 

 

sedět 

 

setzen sich 

 

posadit se 

 

hocken 

 

dřepět 

 

laufen 

 

běhat 

 

kicken 

 

kopat (do míče) 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

 

winken 

 

mávat 

 

klatschen 

 

tleskat 

 

stampfen 

 

dupat 

 

heben 

 

zvedat 

der Körperteil -e část těla 

die Hand Hände ruka 

das Bein -e noha 

der Fuß Füße noha (chodidlo) 

 

link 

 

levý 

 

recht 

 

pravý 

 

nach oben 

 

nahoru 

 

nach unten 

 

dolů 

 

(nach) links 

 

doleva, vlevo 

 

(nach) rechts 

 

doprava, vpravo 

 

laut 

 

nahlas 

 

leise 

 

potichu, jemně 

 

schnell 

 

rychle 

 

langsam 

 

pomalu 

 

ausscheiden 

 

odejít (z kruhu, ze hry) 

 

• Fráze, které učitel používá k pokynům: 

 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Wir stampfen/laufen/hocken... Dupeme/běžíme/dřepneme si... 

Wir stampfen mit dem rechten/linken Fuß. Dupeme pravým/levým chodidlem. 

Wir stampfen/klatschen laut/leise. Dupeme/tleskáme nahlas/potichu. 

Wir laufen schnell/langsam. Běžíme rychle/pomalu. 

Wir heben das rechte/linke Bein. Zvedneme pravou nohu. 

Wir heben die rechte/linke Hand. Zvedneme pravou ruku. 

Wir winken mit der rechten/linken Hand. Máváme pravou/levou rukou. 

Wir winken mit beiden Händen. Máváme oběma rukama. 

...und jetzt winken beide Hände. ... a teď mávají obě ruce 

Wir setzen uns. / Wir stehen auf. Posadíme se. / Postavíme se. 

 

• Pozn.: V těchto větách používáme spojku „s – mit“, která se pojí se 3.p.. Proto po této 

spojce dáme pozor na správné skloňování určitého a neurčitého členu (viz 2.3.2). 
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2.3 Gramatika – druhy vět 1 

• V každé větě je základní skladební dvojice – PODMĚT=PŘÍSUDEK – podtržena pro lepší 

orientaci.  V následujících příkladech je použito sloveso „laufen – běhat, jít“. 

 

2.3.1 Oznamovací věta 

• Jen v oznamovací větě (až na věty vedlejší) je zachováno pořadí: PODMĚT → PŘÍSUDEK. 

 

PODMĚT + PŘÍSUDEK + OSTATNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Ich laufe schnell. 

 

SINGULAR 

1. Ich laufe schnell. Já běžím rychle. 

2. Du läufst schnell. Ty běžíš rychle. 

3. Er / Sie / Es läuft schnell.  On / Ona / Ono běží rychle. 

   

PLURAL 

1. Wir laufen schnell. My běžíme rychle. 

2. Ihr lauft schnell. Vy běžíte rychle. 

3. Sie / Sie laufen schnell. Oni běží / Vy běžíte rychle. 

 

2.3.2 Tázací věta 

• V každé tázací větě a v dalších je dodrženo pořadí obrácené: PŘÍSUDEK → PODMĚT. 

 

PŘÍSUDEK + PODMĚT + OSTATNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Läufst du schnell? 

 

SINGULAR 

1. Laufe ich schnell? Běžím rychle? 

2. Läufst du schnell? Běžíš rychle, 

3. Läuft er / sie / es schnell? Běží rychle? 

   

PLURAL 

1. Laufen wir schnell? Běžíme rychle? 

2. Lauft ihr schnell? Běžíte rychle? 

3. Laufen sie / Sie schnell? Běží / Běžíte rychle? 
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3 Modul 3 

3.1 Téma měsíce: „Moje zvířátko“ 

3.1.1 Hra „Kde žije zvířátko?“ 

• V této hře máme k dispozici 5 obrázků s různými prostředími (statek/dvůr, zahrada/louka, 

ZOO, les, rybník) a kartičky s obrázky zvířat (Příloha SH7). Všechny obrázky můžeme nechat 

děti vybarvit a procvičovat při tom fráze F6 – F9 nebo stejné fráze jako v kapitole 3. 1. 2. 

 

• Když máme vše připravené ke hře, můžeme si vybrat z několika variant, jak budeme hrát.  

 

• Při této hře používáme následující fráze: 

 

F32 Wo lebt …(Nominativ)…? Kde žije …(1.pád podst. jm)…? 

F33 (Nominativ)… lebt in/auf …(Dativ)... . (To zvíře)… žije v/na …(3.pád podst. jm.) 

F28 Wer hat …(Akkusativ)…? Kdo mám ...(4. pád podst. jm.)...? 

F29 Ich habe ...(Akkusativ)... Já mám ...(4. pád podst. jm.).... 

   

Např.: Wo lebt der Hirsch? Kde žije jelen? 

 Der Hirsch lebt im Wald. Ten jelen žije v lese. 

 Wer hat den Wald? Kdo má les? 

 Ich habe den Wald. Já mám les. 

 Das ist mein Hirsch. To je můj jelen. 

 

• Prostředí, kde zvířátka žijí použijeme s následujícími předložkami a členy: 

 

auf dem Hof na statku (ve smyslu „žít na statku“) 

in dem Hof na statku (ve smyslu „stát na statku“         

nebo „vidět někoho na statku“) 

auf der Wiese na louce 

im ZOO v ZoO 

im Garten v zahradě 

im Teich v rybníce 
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Pozn.: Abychom řekli, kde zvířátko žije, musíme po předložce použít 3. pád podst. jména 

(dativ – viz 2.3.2). V NJ se při skloňování podst. jmen nemění koncovky slov jako v ČJ, ale 

mění se tvar určitého členu před ním. U rodu mužského a středního se může použít zkrácený 

tvar. 

1. p → 3. p Příklad: auf – na / in - v Přivlast. zájm. v 1. p 

der → dem auf dem / in dem → im mein / dein 

die → der auf der / in der meine / deine 

das → dem auf dem / in dem → im mein / dein 
 

 

1. varianta 

Karty s prostředími rozdělíme mezi až 5 děti. Doprostřed dáme kartičky s vybranými obrázky 

(např. 6-8 zvířátek na každé prostředí). Učitel pak postupně otáčí zvířátka a německy se ptá, 

kde žije, kdo to prostředí má před sebou. Dítě buď krátce, nebo celou větu odpoví a dá si ho 

na svou kartu s prostředím. Ten, kdo má jako první zaplněné prostředí zvířátky, vyhrává. 

 

2. varianta 

• Děti si berou zvířátka sami a říkají, kde žijí. Přitom použijí následující fráze F7 a F33. Pokud 

dítě neřekne správně zvířátko, nebo kde žije, tak si dá kartičku k sobě a hraje další. Když jsou 

zprostřed stolu všechny kartičky pryč, dítě, které má nejvíc kartiček u sebe, prohrává.  

Můžeme jim dát ale ještě šanci, opravit si to. V této variantě je kvůli času lepší hrát pouze se 

dvěma kartami prostředí. 

 

F7 Das ist die Katze. To je kočka. 

F33 Die Katze lebt auf dem Hof Ta kočka žije na statku. 

 

• Můžeme také nahradit jméno zvířátka (konkrétní podstatné jméno) osobním zájmenem a 

popř. spojit do jedné věty: 

 

Das ist die Katze und sie lebt auf dem Hof. To je kočka a ona žije na statku. 

Das ist der Hund und er lebt auf dem Hof. To je pes a on žije na statku. 

Das ist das Schwein und es lebt auf dem Hof. To je prase a ono žije na statku. 

 

 



"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" 
 

                                                                   
 

- 28 - 

Pozn.: Pokud chceme nahradit podstatné jméno osobním zájmenem, platí následující 

pravidlo.  

rod podst. jména člen  osobní zájmeno 

männlich - mužský der - ten → er - on 

weiblich - ženský die - ta → sie - ona 

sachlich - střední das - to  → es - ono 
 

 

3. varianta 

• Karty s prostředími se dají doprostřed stolu a mezi děti se rozdají kartičky. Každý, kdo je na 

řadě, vybere jeden obrázek zvířátka, položí ho na kartu s prostředím a použije třeba frázi F33, 

F29 (pozor na akusativ – viz 2.3.2) případně nahradí podst. jm. osobním zájmenem: 

 

F33 Die Katze lebt auf dem Hof Ta kočka žije na statku. 

F29 Ich habe die Katze. Já mám kočku. 

 Sie lebt auf dem Hof. Ona žije na statku. 

 

• slovíčka: PAKET 17 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Leben - život 

 

leben 

 

žít 

der Hof Höfe statek 

die Ente -n kachna 

die Gans Gänse husa 

die  Henne -n slepic 

der Hahn Hähne kohout 

das Schwein -e prase 

das Pferd -e kůň 

das Schaf -e ovce 

die Kuh Kühe kráva 

die Ziege -n koza 

der Hund -e pes 

die Katze - kočka 

die Pute -n krůta 

der Puter - krocan 

der ZOO -s ZOO 

die  Affe -n opice 

das Zebra -s zebra 

das Känguru -s klokan 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Löwe -n lev 

das Krokodil -e krokodýl 

das Leben - život 

der Elefant -en slon 

das Kamel -e velbloud 

der Papagei -en papoušek 

der Pinguin -e tuňák 

das Seepferdchen - mořský koník 

die Schildkröte -n želva 

der  Wal -e velryba 

der Garten Gärten zahrada 

die Wiese -n louka 

der Regenwurm -würmer žížala 

der Marienkäfer - beruška 

die Ameise -n mravenec 

die Schnecke -n šnek 

der Schmetterling -e motýl 

die Fliege -n moucha 

die Raupe -n housenka 

die Maus Mäuse myš 

der Vogel Vögel pták 

der Wald Wälder les 

der Hase -n zajíc 

die Mücke -n komár 

die Schlange -n had 

der Bär -en medvěd 

der Fuchs Füchse liška 

der Igel - ježek 

der Hirsch -e jelen 

die Eule -n sova 

das Eichhörnchen - veverka 

die Fledermaus -mäuse netopýr 

der Teich -e rybník 

die Libelle -n vážka 

der Biber - bobr 

der Fisch -e ryba 

der Frosch Frösche žába 

der Otter - vydra 

der Storch Störche čáp 

die Muschel -n mušle 

der Krebs -e rak 
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3.1.2 Hra „Häschen in der Grube“ 

= pohybová hra „Zajíček v své jamce“ 

 

Varianta1: 

Děti se chytnou za ruce a doprostřed si sedne do dřepu jedno dítě, které dělá zajíčka. Děti 

chodí dokola a zpívají při tom písničku (viz Příloha H2). Když dozpívají, skočí zajíček na jedno 

dítě, které ho vystřídá a hraje se dál.  

 

Varianta 2:  

Hra začíná stejně. Když děti dozpívají, skočí zajíček na jedno dítě z kroužku, které pak dělá 

zajíčka s ním. Hrajeme tak dlouho, dokud se zajíčci ještě vejdou do kroužku. 

 

3.1.3 Písnička „Kühe, Kühe“ 

= písnička „Krávy, krávy“ • Z. Svěrák, J. Uhlíř 

 

• text a noty k písničce: P8 

 

• Zvuky, které vydávají zvířátka jsou následně vypsaná: 

 

das Tier zvíře Wie machen die Tiere? Jak dělají zvířátka? 

der Hund pes bellen štěkat 

die Katze kočka miauen mňoukat 

die Kuh kráva muhen bučet 

die Ziege koza meckern mečet 

das Schaf ovce blöken bečet 

das Pferd kůň wiehern řehtat 

der Frosch žába quaken kvákat 

das Schwein prase grunzen chrochtat 

 

3.2 Téma setkání: „Wie sieht es bei uns zuhause aus“ 

(„Jak to vypadá u nás doma“) 

3.2.1 Unser Haus / Unsere Wohnung 

• Děti se učí říkat, jestli bydlí v domě nebo v bytě. K tomu se naučíme následující fráze: 
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F11 Wo wohnst / lebst du? Kde bydlíš / žiješ? 

 Wohnst du im Haus oder in der Wohnung? Bydlíš v domě nebo v bytě? 

 Ich wohne / lebe in dem Haus / der Wohnung. Já bydlím v domě / bytě. 

 

Pozn.: pro předložku „in – v“ použijeme v tomto případě 3. pád (Dativ – viz 2.3.2). 

 

• Dále se budeme ptát, jaké místnosti v něm mají. K tomu se naučíme následující fráze: 

 

 Welche Zimmer / Räume hast du zu Hause? Jaké pokoje / místnosti máš doma? 

 Ich habe eine Toilette, ein Bad und  

zwei Kinderzimmer. 

Mám jeden záchod, jednu koupelnu 

a dva dětské pokoje. 

 Hast du ein Kinderzimmer? Máš dětský pokoj? 

 Habt ihr zwei Bäder? Máte dvě koupelny? 

 Nein, wir haben ein Bad. Ne, my máme jednu koupelnu. 

 

Pozn.: v otázce i v odpovědi použijeme 4. pád (Akusativ – viz 2.3.2). 

 

• slovíčka: PAKET 23  

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Haus Häuser dům 

die Wohnung -en byt 

das Zimmer - pokoj 

der Raum Räume místnost 

das Bad Bäder koupelna 

die Toilette -n toaleta 

das Klo (Klosett) - záchod 

das Wohnzimmer - obývací pokoj 

das Schlafzimmer - ložnice 

das Kinderzimmer - dětský pokoj 

der Flur -e chodba 

der Boden Böden zem, půda 

der Garten Gärten zahrada 

 unten  dole 

 oben  nahoře 

 links  vlevo 

 rechts  vpravo 

 

• Díky obrázkům si děti lépe zapamatují, jaké je pojmenování v NJ. K tomu slouží také 

Příloha O6. Oba obrázky slepíme dohromady a vznikne dům se všemi místnostmi. Učitel si 

s dětmi individuálně obrázek prohlíží, pojmenovává místnosti v NJ a říká, kde se pokoj nachází. 

K tomu používáme také následující fráze: 
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F22 Wo ist/sind..(Sing./Plur. - Nominativ)..? Kde je/jsou ..(sing./plur. - nominativ)..? 

Např.: Wo ist die Küche? Kde je kuchyň? 

 Die Küche ist unten.  Kuchyň je dole. 

 Wo ist das Schlafzimmer? Kde je ložnice? 

 Das Schlafzimmer ist oben. Ložnice je nahoře. 

 Wo ist das Bett? Kde je postel? 

 Das Bett ist im Schlaffzimmer. Postel je v ložnici. 

 Wo ist die Truhe? Kde je truhla? 

 Die Truhe ist auf dem Boden. Truhla je na půdě. 

Pozor! Der Regenwurm ist im Boden. Žížala je v zemi. 

 

Pozn.: pro předložky „in – v“ a „auf – na“ použijeme v tomto případě 3. pád (Dativ – viz 

2.3.2). 

 

3.2.2 Básnička „Guten Morgen, Guten Tag“ 

• Všechny děti si stoupnou do kroužku a básničkou se společně pozdraví v ČJ i v NJ 

 

• text v obou jazycích: P4  

 

3.3 Gramatika – druhy vět 2 

3.3.1 Tázací věta – tzv. W-Frage 

• V každé tázací větě, která začíná tázacím zájmenem nebo příslovcem je dodržen slovosled 

jako v jednoduché větě tázací (viz 3.3.2): PŘÍSUDEK → PODMĚT. 

 

Tázací zájmeno / příslovce: Pád pro odpověď: 

Wer? Kdo? 1. p. 

Wem? Komu? 3. p. 

Wen? Koho? 4. p. 

Was? Co? 1. p. + 4. p. 

Wie? Jak?  

Wann? Kdy?  

Wo? Kde? 3. p. 

Wohin? Kam? 4. p. 

Woher? Odkud? 3. p. 

Warum? Proč?  
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Pozn.: v odpovědích se musí před pádem upřednostnit předložka. Předložka se může pojit 

s jiným pádem, než jak je výše uvedeno (viz 6.3.1). 

 

TÁZACÍ ZÁJM./ PŘÍSL. + PŘÍSUDEK + PODMĚT + OST. VĚT. ČL. 

Wie läufst du? 

 

Příklady pro otázky a odpovědi: 

Wie läufst du? Jak běžíš? 

Ich laufe schnell. Běžím rychle. 

Wohin läufst du? Kam běžíš? 

Ich laufe zum Schwimmbad. Běžím do bazénu. 

Was machst du? Co děláš? 

Ich schwimme im Schwimmbad. Plavu v bazénu. 

 

3.3.2 Rozkazovací způsob 

• U rozkazovacích vět dodržujeme opět slovosled jako ve větách tázacích (viz 3.3.2 a 4.3.2): 

PŘÍSUDEK → PODMĚT. 

 

PŘÍSUDEK + (PODMĚT) + OST. VĚT. ČL. 

Laufe schnell! 

 

SINGULAR 

1. - - 

2. Lauf(e) schnell! Běž rychle! 

3. - - 

   

PLURAL 

1. Laufen wir schnell! Běžme rychle! 

2. Lauft schnell! Běžte rychle! 

3. Laufen Sie schnell! Běžte rychle! 

 

Pozn.1: pro 1. a 3. osobu jednotného čísla a pro 3. osobu množného čísla (kromě vykání) 

nepoužíváme rozkazovací způsob. 

Pozn.2: ve 2. osobě jednotného čísla odpadají v rozkazovacích větách přehlásky. Koncovku 

„(e)“ můžeme, ale nemusíme použít! 
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4 Modul 4 

4.1 Téma měsíce: „Když všechno kvete“ 

4.1.1 Běžné fráze 

• Když se chceme dětí ptát, kde, kdo sedí, nebo kde je, používáme následující fráze: 

 

F18 Wer sitzt hier?  Kdo tu sedí? 

F19 Hier sitzt ..(Name)... Tady sedí ..(jméno)... 

 Wo sitzt ..(Name)..? Kde sedí ..(jméno)..? 

F22 Wo ist ..(Singular)..? → Er/Sie/Es ist…. Kde je ..(singulár)..? → On/Ona/Ono je…. 

 Wo sind ..(Plural)..? → Sie sind…. Kde jsou ..(plurál)..? → Oni jsou…. 

Např.: Wo ist Jana? Kde je Jana? 

 Sie ist zu Hause. Ona je doma. 

 Wo sind die Kinder? Kde jsou děti? 

 Sie sind im Kino. Oni jsou v kině. 

 

Slovní spojení, které můžeme použít v odpovědi: 

krank  nemocný/á 

beim Arzt u doktora 

bei der Oma u babičky 

bei dem Opa u dědy 

draußen venku 

drinnen vevnitř 

da / dort tady / tam 

im Kindergarten ve školce 

im Garten v zahradě 

zu Hause doma 

im Theater v divadle 

auf der Reise na výletě 

auf der Toilette na záchodě 

im Badezimmer v koupelně 

im Schlafzimmer v ložnici 

am Tisch u stolu 

im Spielzimmer v herně 
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• Když se chceme dětí ptát, kdo, co dělá, používáme následující fráze:  

 

F14 Was machst du / macht ihr / machen sie? Co děláš / děláte / dělají? 

 Wir spielen mit ..(Dativ)... Hrajeme si s ..(dativ)… 

F14 Was malst du / malt ihr / malen Sie? Co maluješ / malujete / malují? 

 Ich male ..(Akkusativ)… Já maluji ..(akusativ)… 

 

Slova, která můžeme použít v odpovědi (pozor na správné časování sloves – koncovky): 

spielen mit (Dativ) hrát si s (dativ) 

ein Spiel spielen hrát hru 

tanzen tancovat 

schauen (Akkusativ) dívat se 

singen zpívat 

hüpfen skákat 

  

 

4.1.2 Velikonoce 

• Učíme se symboly Velikonoc pomocí obrázků, které vybarvujeme. 

- Velikonoční vajíčko (viz. Příloha O7) dostane každé dítě k procvičení grafomotoriky. Na 

vajíčku jsou do poloviny předkreslené tvary, které mají děti v druhé polovině dokreslit. Do 

volných polí mohou nakreslit svůj vzor. Celé vajíčko pak vybarví. 

- Velikonoční symboly (viz Příloha O8) dostane každý podle přání a vybarví si je. 

- Když si děti malují, učitel může opět procházet a používat následující fráze: 

 

F14 Was malst du / malt ihr, Kinder? Co maluješ / malujete, děti? 

 Ich male ..(Akkusativ)… Já maluji ..(akusativ)… 

Např.: Ich male das Osterei. Já maluji velikonoční vajíčko. 

F6 Was ist das? Co je to? 

F7 Das ist…. To je.... 

F8 Welche Farbe ist das? Jaká je to barva? 

F9 Welches Tier ist das? Jaké je to zvíře? 

F20 Wer hat / malt ..(Akkusativ)..? Kdo má / maluje ..(akusativ)..? 

Např.: Wer malt den Hase? Kdo maluje zajíčka? 

Např.: Wer hat das rote Osterei? Kdo má červené velikonoční vajíčko? 

 

• slovíčka: PAKET 12  
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Ostern -e Velikonoce 

das Osterlamm -lämmer vel. beránek 

die Osterhenne -hennen vel. slepička 

das Osterküken - vel. kuřátko 

der Osterhase -n vel. zajíček 

das Osterei -er vel. vajíčko 

 

4.1.3 Den matek  

Vyrábíme přání pro maminky: 

• Každé dítě dostane čtvrtku formátu A5, kterou přehne. Okraje šablony srdíčka 1 (viz 

Příloha O9) pokreslí pořádně voskovkou. Na vnější stranu přání přiloží tuto po obvodu 

pokreslenou šablonu, jednou rukou ji pevně drží přitisknutou k přání a prstem druhé ruky 

maže barvu ze šablony na podklad. Tím vzniknou kolem šablony „paprsky“. Když šablonu 

z přání sundá, zbyde obrys srdce s paprsky. To samé udělá na vnitřní stranu přání.  

• Každé dítě dostane ještě menší srdíčka (viz Příloha O9 – šablona 2 a 3). Ty lehce ohne, 

uprostřed ohybu potře lepidlem a přilepí do vzniklých obrysů srdce. Nad srdíčka napíše na 

vnější i vnitřní stranu: 

„MAMINCE – FÜR MUTTI“ 

 

4.1.4 Logické hry – Logico Primo „Na statku“ a „Barvy“ 

• Vydavatel Mutabene • Logické hry Logico Primo „Na statku“ a „Barvy“ 

 

Základní popis: 

Nejlépe se tyto hry hrají s 1 – 3 dětmi. Každému přidělíme jednu kartu, kterou bude řešit, 

nebo se všechny vystřídají na jedné kartě. Na každé kartě je zadán úkol / otázka. Dítě posune 

barevné šoupátko ke správné odpovědi. Po otočení karty si zkontrolujeme výsledky.  

• U této hry opět procvičujeme následující fráze: 

 

F34 Wer möchtet dieses Spiel spielen? Kdo chce hrát tuto hru? 

F6 Was ist das? Co je to? 

F8 Welche Farbe ist das? Jaká je to barva? 

F9 Welches Tier ist das? Jaké je to zvíře? 

F10 Wie viel ..(Plural).. sind hier / dort? Kolik ..(plurál).. je tady / tam? 

F7 Das ist... To je... 

F35 Wie nennt man das? (Akkusativ) Jak se tomu říká? (akusativ) 
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• slovíčka: PAKET 5 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Farbe -n barva 

das Weiß 

 

bílá 

das Schwarz 

 

černá 

das Gelb 

 

žlutá 

das Rot 

 

červená 

das Blau 

 

modrá 

das Grün 

 

zelená 

das Braun 

 

hnědá 

das Rosa (Pink) 

 

sv. růžová (tm. růžová) 

das Lila (Violett) 

 

sv. fialová (tm. fialová) 

 

bunt 

 

barevný 

 

• slovíčka: PAKET 3 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die  Zahl -en číslo 

die  Nummer - číslo (udává místo, pořadí...) 

 

eins 

 

jeden 

 

zwei 

 

dva 

 

drei 

 

tři 

 

vier 

 

čtyři 

 

fünf 

 

pět 

 

sechs 

 

šest 

 

sieben 

 

sedm 

 

acht 

 

osm 

 

neun 

 

devět 

 

zehn 

 

deset 

 

elf 

 

jedenáct 

 

zwölf 

 

dvanáct 

 

• slovíčka: PAKET 10 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das (Haus)tier -e (domácí) zvíře 

die Kuh Kühe kráva 

die Ziege -n koza 

das Schaf -e ovce 

das Schwein -e prase 

die Ente -n kachna 

die Gans Gänse husa 

das  Pferd -e kůň 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Hund -e pes 

die Katze - kočka 

die Maus Mäuse myš 

der Vogel Vögel pták 

das Kaninchen - králík 

die Henne -n slepice 

das Küken - kuře 

der Hahn Hähne kohout 

das Huhn Hühner kur 

das Hof Höfe statek 

 

4.1.5 Společenská hra „Autobus“ 

• Vydavatel Orchard toys • Společenská hra „Autobus“ 

 

Základní verze hry: (pro 4 hráče) 

Každý si vezme jeden autobus a postaví ho na startovní pole. Zároveň si hráči vezmou kartičku 

s vyobrazeným autobusem, na kterou budou během hry pokládat pasažéry. 

Hráč hodí dvěma kostkami. Bílá kostka ukazuje, o kolik polí autobus popojede a červená 

kostka ukazuje počet lidí, kteří mají nastoupit nebo vystoupit. Na políčku, na kterém se 

autobus zastaví jsou nakreslená znaménka „+“ nebo „-“. Pole se znaménkem „+“ znamená, že 

osoby nastoupí. Pole se znaménkem „-“ znamená, že osoby vystoupí. 

 

• slovíčka: PAKET 15 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Bus Busse autobus 

die Persone -n osoba 

 einsteigen  nastoupit 

 aussteigen  vystoupit 

 umsteigen  přestoupit 

 

• Při této hře můžeme používat následující fráze: 

Wie viel Personen sind / sitzen im Bus? Kolik osob je / sedí v autobusu? 

Wie viel Personen steigen ein / aus? Kolik osob nastoupí / vystoupí? 

Eine Persone steigt ein / aus. Jedna osoba nastoupí / vystoupí. 

Drei Personen steigen ein / aus. Tři osoby nastoupí / vystoupí. 

Wer sitzt im Bus? / Wer sitzt hier? Kdo sedí v autobusu? / Kdo tu sedí? 

 

• Pozn.: Pozor u sloves na odlučitelné předpony, které se dávají na konec věty (viz 5.3.1) 
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4.2 Téma setkání: „Sportovní olympiáda“ 

(„Sportolympiade“) 

4.2.1 Říkanka „Indianer“ 

• Všichni si stoupneme do kroužku. Říkanka je spojená s pohyby, které všichni při říkání dělají. 

Následně jsou pohyby připsané k jednotlivým částem českého textu: 

 

text říkanky pohyby  

Indi-, indi-, indi-, indi-, indiáni jdou. ...plácání do stehen 

Halííí,  …ruku k jednomu uchu 

halóóó, …ruku k druhému uchu 

indiáni jdou. …plácání do stehen 

My se, my se, my se, my se, nebojíme se. …kroucení hlavou a rukama „jako, že ne“ 

Halííí,  …ruku k jednomu uchu 

halóóó, …ruku k druhému uchu 

nebojíme se. …kroucení hlavou a rukama „jako, že ne“ 

Šel první, šel druhý, šel třetí indián, …pochodujeme a na prstech ukazujeme číslovku 

šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý indián. …pochodujeme a na prstech ukazujeme číslovku 

A ten poslední ze všech nejmenší: …zastavíme a jen hýbeme palíčkem natažené ruky 

„Aoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoao …rukou plácáme do pusy a voláme (jako indiáni) 

 

• text: P6 

 

• slovíčka: PAKET 13 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Ordnungszahl - řadová číslovka 

 

erste 

 

první 

 

zweite 

 

druhý 

 

dritte 

 

třetí 

 

vierte 

 

čtvrtý 

 

fünfte 

 

pátý 

 

sechste 

 

šestý 

 

siebte 

 

sedmý 

 

achte 

 

osmý 

 

neunte 

 

devátý 

 

zehnte 

 

desátý 

 

• Nově naučené fráze: 

 

F24 Hast du Angst? Máš strach? 

F25 Ja, ich habe Angst. /Nein, ich habe keine Angst. Ano, mám strach. / Ne, nemám strach. 
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4.2.2 Hra „Punkt, Komma, Rufzeichen“ 

Základní varianta: 

Děti běhají / cupitají / pochodují... v kroužku v rytmu tamburíny. Po posledním hlasitějším 

bouchnutí zvolá učitelka interpunkční znaménko a děti podle toho zareagují: 

 

das Satzzeichen interp. znam. die Bewegung pohyb 

der Punkt tečka hocken dřepnout si 

das Komma čárka liegen / gerade stehen ležet / stát narovnaně 

das Rufzeichen vykřičník stehen und Hände hoch stát a ruce nad hlavou 

 

Pokročilá varianta:  

Hra probíhá stejně, ale ten, kdo úkon udělá jako poslední, vypadává. Takhle pokračujeme až 

do konce. 

 

• slovíčka: PAKET 6 

 

4.2.3 Hüpfspiele 

= skákací panáci 

 

• Následně jsou uvedeny varianty skákacích panáků s popisem, jak se má při hře postupovat. 

V Příloze H4 jsou obrázky jednotlivých variant. Panáka nakreslíme křídou na zem, najdeme 

kamínek a můžeme hrát. 

 

• Obrázky v příloze H4 se dají použít i jako omalovánky. Dětem například můžeme říct, jaká 

čísla, nebo jaké tvary mají vybarvit určitou barvou. 

 

• slovíčka: PAKET 19 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Hüpfspiel -e skákací hra (panák) 

das Feld -er pole 

die Erde - země 

die Hölle - peklo 

der Himmel - nebe 

der Stein -e kámen 

 

hüpfen 

 

skákat 

 

werfen 

 

hodit 

 

heben 

 

zvednout 

die Ruhepause -n oddech, přestávka 



"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" 
 

                                                                   
 

- 41 - 

Himmel und Hölle – Nebe a peklo: 

- První hráč se postaví na pole „Erde“, hodí kamínek na pole „1“. Pokud se netrefí, hraje další 

hráč. Pokud se trefí, dál pokračuje tím, že přeskočí pole s kamínkem a postupně skáče po 

číslech dál směrem k nebi. Skáče po jedné noze, ale na pole „4 a 5“ a „7 a 8“ skočí zároveň 

oběma nohama. Pole „Hölle“ přeskočí (do pekla přeci nikdo nechce) a na poli „Himmel“ si 

může chvíli odpočinout. Pak skáče stejným způsobem zpátky. Před polem, kam hodil kamínek 

se zastaví, zdvihne ho a skláče dál směrem k poli „Erde“.  

- Tento hráč pokračuje dál tím, že kamínek hodí na pole „2“. Takto hraje, dokud to nesplete. 

Když se kamínkem netrefí, nebo skočí špatně, je na řadě další hráč. 

 

Hinkepott – Kulhavec: 

- Tento typ skákacího panáka se hraje stejně. Jen se skáče po jedné noze až k číslu 7. Tam si 

hráč odpočine a po druhé noze doskáče zpátky na začátek. Poté hází kamínek na pole „2“ a 

tak dále, dokud to nepokazí tím, že kamínek hodí na špatné pole, že skočí do špatného pole, 

do pole s kamínkem, mimo panáka na čáru. V tomto případě by byl na řadě druhý hráč. 

 

Briefhopse – Dopisní panák: 

- Hráč začne tím, že skáče snožmo postupně od pole „1“ k poli „9“ a zpět. 

Poté skáče po pravé noze, ale na pole „5 a 6“ skočí současně každou nohou zvlášť, jednou 

nohou na pole „7“ a na pole „8 a 9“ zase roznoží. Chvíli si může odpočinou. Pak vyskočí a otočí 

se při tom tak, že dopadne opět současně oběma nohama, ale každou zvlášť na pole „8“ a „9“. 

- Předposlední kolo skáče po levé noze úplně stejně. 

- Nakonec nohy překříží a skáče pole po poli. Jen na polích „5 a 6“ a „8 a 9“ musí opět 

roznožit. 

- I u tohoto typu hry platí, že když skok pokazí, je na řadě další hráč.  

 

Hüpfschnecke – Skákací šnek: 

- Hráč hodí kamínek na pole „1“ a na toto pole jednou nohou skočí. Špičkou druhé nohy 

posune kamínek na následující pole. Na toto pole opět skočí stejně a stejně tak posune 

kamínek dál.  

- Pokud to hráč pokazí, je na řadě další. 

- Vyhrává ten, kdo se jako první dostane do středu ulity. 
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4.2.4 Písnička „Turnen – OHA Tralala“ 

• YouTube: OHA tralala • Turnen 

• YouTube: FÍHA tralala • Rozcvička 

• Písnička s pohyby, které jsou vidět na videu.  

 

• text písničky: P9 

 

 

4.3 Gramatika – předpony  

4.3.1 Odlučitelné a neodlučitelné předpony u sloves 

• Slovesa v NJ jsou buď bez předpony (laufen, singen…), nebo mají předpony odlučitelnou 

(austrinken, zumachen…) či neodlučitelnou (begleiten, entkleiden…). 

 

Neodlučitelné předpony: 

 

be- bekommen dostat 

ge- gehören patřit 

ent- entkleiden svléknout 

emp- empfehlen doporučit 

er- erläutern vysvětlit 

ver- verzeichnen poznamenat, zapsat 

zer- zerschlagen rozbít, rozmlátit 

miss- misstrauen nedůvěřovat 

 

• Slovesa s neodlučitelnými předponami se používají ve všech typech vět stejně jako normální 

slovesa: 

 

PODMĚT + PŘÍSUDEK + OSTATNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Ich begleite dich nach Hause. 

(Doprovodím tě domů.) 
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Odlučitelné předpony: 

ab- abraten zrazovat (někoho) 

an- anmachen zapnout 

auf- aufmachen otevřít 

aus- ausmachen vypnout 

zu- zumachen zavřít 

bei- beilegen přiložit 

ein- einschlafen zaspat 

mit- mitnehmen vzít s sebou 

nach- nachfragen poptat se 

vor- vorlaufen předběhnout 

weg- weggehen jít pryč 

 

• Ve všech větách se použije na místo „přísudku“ kořen slovesa a odlučitelná předpona se 

řekne až na konci věty: 

 

• Oznamovací věta: 

PODMĚT + kořen PŘÍSUDKU + OST. VĚT. ČL. + předpona PŘÍS. 

Ich mache das Fenster zu. 

(Zavřu okno.) 

 

• Tázací věta: 

kořen PŘÍSUDKU + PODMĚT + OST. VĚT. ČL. + předpona PŘÍS. 

Fragst du bitte nach? 

(Poptáš se prosím?) 

 

• Rozkazovací věta: 

kořen PŘÍSUDKU + (PODMĚT) + OST. VĚT. ČL. + předpona PŘÍS. 

Gehen Sie bitte weg! 

(Jděte prosím pryč?) 
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5 Modul 5 

5.1 Téma měsíce: „Co už umím“ 

5.1.1 Značky dětí v MŠ 

• Všichni si sedneme do kroužku. Učitelka pošle po zemi míček k dítěti, které řekne, jakou má 

značku. Učitelka ji řekne německy, dítě zopakuje a pošle míček zpět. Takto vystřídáme 

všechny děti. 

 

• Obrázky opět můžou sloužit jako omalovánky pro děti. 

 

• obrázky: O10 

 

5.1.2 Hudební nástroje 

• Kartičky v Příloze O11 můžou děti vybarvit a přidáme je ke kartičkám, které jsme již použili 

v předešlých kapitolách. Dají se s nimi hrát hry typu: Pexeso, Kvarteto, Černý Petr, hádanky 

apod. 

 

• slovíčka: PAKET 21 
 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Musikinstrumente 

 

hudební nástroj 

das Klavier -e klavír 

die Gitarre -n kytara 

die Trommel -n bubínek 

das Schagzeug -e bicí nástroje 

die Geige -n housle 

die  Trompete -n trumpeta 

 

5.1.3 Dopravní prostředky 

• Děti se učí znát také různé dopravní prostředky. K tomu využijeme opět kartičky, které 

přidáme do sbírky ostatních. 

 

• slovíčka: PAKET 22 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Verkehrsmittel -n dopravní prostředek 

das Auto -s auto 

der Bus -se autobus 

das  Schiff -e loď 

das Boot -e loďka, člun 

das Flugzeug -e letadlo 

der Zug Züge vlak 

die  Rakete -n raketa 

das Fahrrad (Rad) Räder jízdní kolo 

 

• obrázky: O12 

 

5.1.4 Písnička „Hände waschen“ 

• YouTube: Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen • Hände waschen 

 

• Písnička s pohyby. Zpíváme o tom, že si každé dítě musí umývat ruce, vlasy, nohy a taky 

prdelku. To, o čem zpíváme, také předvádíme. 

 

• text písničky: P5 

 

5.1.5 Společenská hra „Chefkoch“ 

• Vydavatel Orchard toys • Společenská hra „Crazy Chefs“ 

 

• Společenská hra „Kuchařík“ až pro 5 hráčů. 

 

Pravidla hry: 

Karty s obrázkem kuchaře, ingrediencí a pokrmu se rozdají mezi 2-5 dětí. Doprostřed stolu se 

obrázkem dolů položí kartičky s ingrediencemi. Děti postupně otáčí a pokud ingredienci mají 

na své kartě, vezmou si ji a položí na ni. Pak je na řadě další dítě. Ten, kdo nasbírá všechny 

ingredience, zatočí ruletou. Pokud ručička ukáže na talíř, smí si vzít kartičku s prázdným 

talířem a hraje další hráč. Pokud ukáže na něco jiného, hraje další hráč. Stejně se postupuje i 

s kartičkou pokrmu. 

 

• slovíčka: PAKET 18 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Chefkoch / Koch Köche šéfkuchař  kuchař 

die  Köchin -nen kuchařka 

der  Kocher - vařič 

die  Zutate -n přísada, ingredience 

das Geschirr nur Sing. nádobí, náčiní 

der Schaschlik -s špíz z masa a zeleniny 

der Spieß  -e bodec, jehla, rožeň na pečení 

der Paprika -s paprika 

die  Ananas - / -se ananas 

das Backblech -e plech na pečení 

der Paprika -s paprika 

das Hänchen  - kuřecí maso 

die  Tomate -n rajče 

die  Zwiebel -n cibule 
der Kartofel-Fleisch-

Auflauf 

 bramborovo-masový-nákyp 

(zapečené)  

die  Kartoffel -n brambor 

die  Karotte -n mrkev 

das Hackfleisch nur Sing. mleté maso 

der Schäler - škrabka 

der Kartoffelstampfer - šťouchadlo na brambory 

die  Kraftbrühe -n bujon 

der Muffin -s muffin 

die Creme 
 

krém 

das Muffin-Körbchen - košíček na muffin 

die Schüssel -n miska 

der Zucker - cukr 

die Butter nur Sing. máslo 

das Mehl nur Sing. mouka 

das Ei -er vejce 

die  Pizza -s pizza 

der Kutchup -s kečup 

die Reibe -n struhadlo 

der Pizzaschneider - kráječ na pizzu 

der Pilz -e houba 

der Teig -e těsto 

der Käse nur Sing. sýr 

die Olive -n oliva 

die  Spaghetti - špagety 

die  Soße -n omáčka 

die  Pfanne -n pánev 

die  Frühlingszwiebel -n jarní cibulka 

die  Garnele -n krevety 

die  Erbse (Erbsen) -n hrášek (hrášek v lusku) 

der Rührspachtel - špachtle na míchání  

der Pfannenwender - obracečka 

der  Teigschaber - stěrka na těsto 
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5.1.6 Pexeso – Memory-Spiel 

• Díky tomuto pexesu (Příloha H5) si zopakujeme již naučené názvy a také naučíme nová 

slova.  

 

• slovíčka: PAKET 16 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Memory-Spiel 

 

pexeso 

der Baum Bäume strom 

das Auto -s auto 

der Teddybär -en medvídek 

die Henne -n slepice 

der Hahn Hähne kohout 

der Pilz -e houba 

der Mond - měsíc 

das Haus Häuser dům 

der Schmetterling -e motýl 

das Kücken - kuře 

die Maus Mäuse myš 

der Apfel Äpfel jablo 

der Fisch -e ryba 

der Stern -e hvězda 

der Hund -e pes 

die Erdbeere -n jahoda 

die Sonne 

 

slunce 

die Blume -n kytka 

das Schwein -e prase 

das Herz -en srdce 

das Blatt Blätter list 

die Birne -n hruška 

das Kaninchen - králík 

die Katze - kočka 

die Glocke -n zvonek 

der Ball Bälle míč, balón 

die Puppe -n panenka 

der Kuchen - koláč 

das Pferd -e kůň 
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5.1.7 Hra „Schuhsalat“ 

Popis hry: 

Všichni si sedneme do kroužku. Každé dítě si sundá jednu bačkůrku a dá ji doprostře kroužku. 

Poté je všechny přikryjeme dekou. První dítě vyndá jednu botu a snaží se najít toho, komu 

patří. Když k němu přijde, řekne: 

„Hallo, ich bin..(Name)…“. Ahoj, já jsem ..(jméno)… 

Ten komu bačkůrka patří odpoví: 

„Hallo, ich bin..(Name)… Danke!“, Ahoj, já jsem ..(jméno)… Děkuji! 

a je na řadě. 

 

•V této hře se dají procvičovat různé fráze, otázky a odpovědi.  

 

5.2 Téma setkání: „Gemeinsam Experimentieren“ 

(„Společné experimentování“) 

5.2.1 Falten 

• V této kapitole se budeme věnovat skládání. Složíme si „Froschkönig – žabku královnu“. 

Přesný popis práce, návod, jak ohýbat a šablony jsou v Příloze O13. Při vyrábění používáme 

následující fráze: 

 

diagonal / horizontal falten úhlopříčně / vodorovně ohnout 

Wir falten das Quadrat zu einem Dreieck. Přehneme čtverec do tvaru trojúhelníku. 

...diagonal falten ... přehnout úhlopříčně 

Wir falten das Quadrat zu einem Rechteck. Přehneme čtverec do tvaru obdélníku. 

... horizontal (waagerecht) falten ... přehnout vodorovně 

Wir falten die Ecke in die Mitte. Ohneme rohy doprostřed.  

... jetzt die Ecke in die Mitte falten ...nyní ohnout rohy doprostřed 

Wir falten die Ecke auch auf der Rückseite. Přehneme rohy také na zadní straně. 

 

Pozn.: Buď používáme oznamovací věty (viz 3.3.1) nebo věty rozkazovací (viz 4.3.2), jak je 

uvedeno v návodu v příloze O13. 

 

• slovíčka: PAKET 20 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Falten 

 

skládání 

die Ecke -n roh 

die Kante -n hrana 

 

kleben 

 

lepit 

 

falten 

 

přehnout 

das Quadrat -e čtverec 

das Rechteck -e obdélník 

das  Dreieck -e trojúhelník 

der Frosch Frösche žába 

die Krone -n koruna 

die Zunge -n jazyk 

das Auge -n oko 

 

5.3 Gramatika - předložky 

5.3.1 Předložky spojené jen se 3. pádem 

• Při skloňování podstatných jmen měníme členy, a ne koncovky podstatných jmen (viz 2.3.2). 

Zde jsou uvedeny předložky, po kterých řekneme člen vždy jen ve 3.p! 

 

Předložka Příklad věty: 

aus z aus dem Schrank. ze skříně 

bei při bei der Oma u babičky 

mit s mit dem Vati s tatínkem 

nach po , do nach dem Essen po jídle 

von od von dem Freund od kamaráda 

zu k zu der Schule ke škole 

gegenüber proti gegenüber dem Haus (na)proti domu 

seit od (časově) seit dem Jahr 2015 od roku 2015 

 

 

Pozn.: Některé předložky se dají s určitým členem spojit, a tak se zkrátí věta. Příklad: 

 

bei dem →beim → beim Opa u dědy 

von dem → vom → vom Vati od tatínka 

zu dem → zum → zum Haus k domu 

zu der → zur → zur Oma k babičce 
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6 Modul 6 

6.1 Téma měsíce: „Podzimní variace“ 

6.1.1 Poznáváme, co je na obrázku – Rodina, dům a zahrada 

Opakování již naučených slov pomocí vybarvování obrázků: 

• Při vybarvování se dětí ptáme, co je na obrázku nakreslené. Mohou odpovědět jen jedním 

slovem. Opakujeme slova k tématu rodina, dům a zahrada. Používáme následující fráze: 

 

F15 Wie heißt deine Mutti/ dein Vati …? Jak se jmenuje tvoje maminka/ tvůj tatínek …? 

F36 Wer/Was ist auf dem Bild? Kdo/Co je na obrázku? 

 

• obrázky k tématu: O14  

 

• slovíčka: PAKET 1 a 26 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Mutter (Mutti) Mütter matka (maminka) 

der Vater (Vati) Väter  otec (tatínek) 

das  Mädchen - holka 

der  Junge -n kluk 

die Schwester -n sestra 

der Bruder Brüder bratr 

die Katze  kočka 

der  Hund  pes 

das Haus Häuser dům 

das Fenster - okno 

die Tür -e dveře 

die Klinke -n klika 

das Dach Dächer střecha 

der Schornstein - komín 

der Garten Gärten zahrada 

der Zaun Zäune plot 

der Baum Bäume strom 

der  Apfel Äpfel jablka 

das Gras nur Sg. tráva 

die Blume -n květina 

der Himmel - nebe 

die Sonne - slunce 

die Wolke -n mrak 
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6.1.2 Písnička „Fußbal Finger Familie“ 

• You Tube: Kids Tv Deutschland – Deutsch Kinderlieder • Familie Maus   

 

• Zpíváme písničku, a přitom ukazujeme na prstech členy rodiny. V písničce používáme 

následující fráze a slovíčka PAKET 1: 

 

F37 Wo bist du? / Wo seit ihr? Kde jsi? / Kde jste? 

F38 Hier bin ich. / Ich bin hier. Tady jsem. / Já jsem tady. 

F39 Wie geht es dir? Jak se máš? / Jak to jde? / Jak se ti daří? 

 

• text písničky: P10 

 

6.1.3 Pohybové cvičení „Na zvířátka“ 

• Děti se chytnou za ruce a utvoří kruh. Použijeme k tomu opět písničku P3 nebo následující 

fráze: 

 

F40 Fasst eure Hände an! Chyťte se za ruce! 

F41 Schließt einen Kreis! Uzavřete (udělejte) kruh! 

F42 Lasst die Hände los! Pusťte ruce! 

 

Pak běhají dokola v rytmu tamburíny a dostávají pokyny ke změně rychlosti, způsobu apod.. 

Nakonec přidáme pohyby konkrétních zvířátek. Používáme následující fráze: 

 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Wir laufen im Kreis. Běháme dokola. 

Wir laufen schnell / langsam. Běžíme rychle / pomalu. 

Wir laufen auf den Fußspitzen / Fersen. Běžíme po špičkách / patách. 

Wir laufen mit Händen hoch und „pflücken Äpfel“ 

(Wir strecken uns aus.) 

Běžíme s rukami nahoře a „trháme jablka“. 

(Protahujeme se.) 

Jetzt sind wir Tiere. Teď budeme zvířátka. 

Wir laufen wie ein Bär und machen „brum“. Chodíme jako medvěd a děláme „brum“. 

Wir hüpfen wie ein Frosch und machen „quak“. Skáčeme jako žába a děláme „kvak“. 

Wir springen wie ein Kanguruh. Skáčeme jako klokan. 

Wir gehen wie eine Katze und machen „miau“. Jdeme jako kočka a děláme „mňau“. 

Wir legen uns auf den Rücken hin. Lehneme si na záda. 

Wir fahren rad.  Jedeme na kole. 
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• slovíčka: PAKET 27 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

loslassen pustit 

anfassen chytnout 

schließen uzavřít 

pflücken trhat (ovoce) 

ausstrecken protáhnout se 

hinlegen (sich) položit (se) 

hinsetzen (sich) posadit (se) 

 

6.1.4 Hygiena, oblékání a další denní činnosti 

• Přivykáme děti na německé fráze k jednotlivým činnostem. Věty říkáme v infinitivu, aby si je 

lépe zapamatovaly. Následně jsou věty uvedeny také v rozkazovacím způsobu.  

 

Im Waschraum (V umývárně): 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Geht ihr (bitte) in den Waschraum. Jděte (prosím) do umývárny. 

Zum Waschbecken gehen. Jít k umyvadlu. 

Aufs Klo gehen, pullen oder kacken. Jít na záchod, čůrat nebo kakat. 

Gehe pullen! Jdi čůrat! 

Hände / Mund waschen. Umýt ruce / pusu. 

Zähne putzen. Vyčistit zuby. 

Haare kämmen. Učesat vlasy. 

Nimm die Hand vor den mund!  

(beim Niesen oder Husten) 

Dej si ruku před pusu! 

(oři kýchání nebo kašlání) 

 

Pozn.: Před větu v infinitivu můžeme ještě vložit frázi „Gehe/Geht bitte…“ – „Jdi/jděte (si) 

prosím…“. 

 

Im Umkleideraum (V šatně): 

Satz auf Deutsch Věta česky 

In den Umkleideraum gehen Jít do šatny. 

Wir ziehen … die Hose / das T-Shirt… an. Oblékneme si …kalhoty / tričko…. 

Hose zum Spielen aus (ausziehen)! Svléknout kalhoty na hraní! 

Gartenhose an (anziehen)! Obléknout kalhoty na ven! 

Das T-Shirt in die Hose rein (reinstecken)! Dát tričko do kalhot! 
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Die Jacke zu (zumachen)! Zapnout bundu! 

Die Mütze auf (aufsetzen)! Nasadit čepici! 

 

Pozn.: Pro zkrácení a lepší zapamatování věty použijeme u sloves jen předponu. 

 

Im Esszimmer (V jídelně): 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Wir setzen uns an den Tisch. Sedneme si ke stolu. 

Setz(e) dich (bitte) hin! Sedni si (prosím)! 

Wer hat heute Tischdienst? 
Kdo má dnes službu na stoly? 

Kdo je hospodář? 

Bitte die Tische decken! Prosím prostřít stoly! 

Hände auf den Schoß (geben)! (Dát) ruce na klín! 

Nimm die Hände runter / weg. Dej ruce dolů / pryč! 

Wir sprechen nicht.  Nemluvíme.  

Beim Essen sprechen wir nicht! U jídla nemluvíme! 

Bitte nicht sprechen! Ruhe bitte! Nemluvit prosím! Ticho prosím! 

Sitz (Sitzt) ruhig beim Essen Seď (Seďte) v klidu u jídla. 

Die Munde bitte zumachen! Prosím zavřít pusy! 

Wir bleiben sitzen. Zůstaneme sedět. 

Wir warten, bis alle fertig sind. Počkáme, než budou všichni hotoví. 

Mit dem Essen spielt man nicht! S jídlem se nehraje! 

Schmeckt’s euch? Chutná vám? 

Ja, es schmeckt mir. Es ist lecker. Ano, chutná mi. Je to chutné. 

 

Pozn.: Rozdíl mezi 3. a 4. pádem v němčině určuje tvar členu před podstatným jménem (viz 

kapitola 2.3.2). Pozor na základní skloňování sloves v oznamovací a rozkazovací větě (viz 

kapitoly 3.3.1 a 4.3.2). Příklady: 

 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Wir sitzen am Tisch. Sedíme u stolu. 

Wir setzen uns an denTisch. Sedneme si ke stolu. 

Setz(e) dich (bitte) hin! Sedni si (prosím)! 

Setzt euch (bitte) hin! Sedněte si (prosím)! 

Ellbogen vom Tisch, Hände auf den Schoß! Lokty ze stolu, ruce na klín! 
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Děti postupně naučíme si přidávat. Nejprve se jen přihlásí a řeknou, že chtějí přidat. Pak 

mluvíme dál česky. Když už umí tuto frázi, přidáme německou otázku „co chtějí přidat“. 

Postupně si děti zvyknout a začnou sami říkat jednou větou, co chtějí přidat. Věty a nová 

slovíčka jsou uvedeny následovně. Pozor, zde používáme 4.p. pro skloňování členu (viz 2.3.2). 

Satz auf Deutsch Věta česky 

Möchtet ihr noch Milchkaffee? Chcete ještě bílou kávu? 

Möchtet jemand noch Milchkaffee? Chce ještě někdo bílou kávu? 

Wer möchtet noch etwas? Kdo ještě něco che? 

Ich möchte bitte noch. Já bych chtěl/a prosím ještě. 

Was möchtest du? Co bys chtěl/a? 

(Ich möchte bitte noch) …ein Stück Gemüse / 

eine Schnitte / Tee / Kakao…. 

Já bych chtěl/a prosím ještě …kousek 

zeleniny / krajíček / čaj /kakao…. 

Darf ich bitte noch? Smím prosím ještě? 

Darf ich bitte noch nachgebe? Smím si prosím ještě přidat? 

Nimm bitte nur ein Stück. Vezmi si prosím jen jeden kousek! 

Nur ein Stück bitte! Jen jeden kousek prosím! 

 

• slovíčka: PAKET 28 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Waschraum -räume umývárna 

das Klo -s záchod 

das Waschbecken - umyvadlo 

 
pullen 

 
čůrat 

die Hand Hände ruka 

der Mund Münder pusa 

der Zahn Zähne zub 

die Haare 
 

vlasy 

 
kämmen 

 
česat 

der Umkleideraum -räume šatna 

die Gartenhose -n kalhoty na ven/zahradu 

die Hose zum Garten -n kalhoty na ven/zahradu 

die Hose zum Spilen -n kalhoty na hraní 

das T-Shrirt 
  

die Jacke 
 

bunda 

die Strickjacke (dünne J.) 
 

svetr, mikina (tenká mikina) 

die dünne / warme Hose -n tenké / teplé kalhoty 

 
anziehen 

 
obléknout 

 
ausziehen 

 
svléknout 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

 
reinstecken 

 
zastrčit 

 
zumachen 

 
zapnout (oblečení), zavřít 

 
aufsetzen 

 
nasadit 

das Esszimmer - jídelna 

das Essen - jídlo 

der Tisch 
 

stůl 

der Tischdienst 
 

služba na stoly (ve školce) 

der  Tischdecke 
 

ubrus, ubrousek na stůl 

 
(den Tisch) decken 

 
prostřít (stůl) 

die Hand Hände ruka 

der Schoß Schöße klín (osoby) 

der  Ellbogen 
 

loket 

der Mund -e pusa 

 
runter nehmen 

 
brát, dát, vzít dolů 

 
weg nehmen 

 
brát, dát, vzít pryč 

 
sprechen 

 
mluvit 

 
bleiben 

 
zůstat 

 
warten 

 
čekat 

 
fertig 

 
hotový 

 
sitzen / setzen 

 
sedět / posadit 

 
noch 

 
ještě 

 
schmecken 

 
chutnat 

 
kosten 

 
ochutnat 

der Milchkaffee -s bílá káva 

das Stück -e kousek 

die Schnitte - krajíc 

das Gemüße / Obst - zelenina / ovoce 

der Tee -s čaj 

der Kakao nur Sg. kakao 

 

6.1.5 Říkadlo „Hände waschen! Nicht vergessen!“ 

• Děti si musí zapamatovat, že si po záchodě a před každým jídlem musí umývat ruce! 

K zapamatování se naučíme německou básničku, kterou opakujeme každý den. 

 

• Text v obou jazycích: P11 
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6.1.6 Písnička „Hat ein Opa eine Oma“ 

= písnička a tanec mazurka na melodii „Měla babka 4 jabka“ 

 

• Nejprve se naučíme písničku v češtině a poté v němčině. 

 

• Děti si stoupnou do kroužku a chytnou se za ruce (k pobídnutí můžeme zazpívat písničku P3 

Kinder, Kinder). Na jeden verš písničky udělají všichni krok doprostřed kroužku a na druhý 

verš krok zpět. Zkusíme 2x zopakovat. 

• Když už písničku děti zvládají, naučíme se tanec mazurka. Všichni stále stojíme v kroužku, 

ale vybereme 1 pár – holka, kluk (babička, dědeček) a ti si stoupnou doprostřed. Tento pár 

dětí bude tancovat mazurku. Ostatní děti v kroužku zpívají písničku.  

 

• text v obou jazycích: P12 

 

6.1.7 Protiklady – Gegensätze 

• Učíme se znát základní protiklady. Použijeme k tomu obrázky v příloze O15. Děti se to lépe 

naučí v malé skupince. S mladším dítětem se dá tato dvojstrana prohlížet individuálně, ptát se, 

co na obrázku vidí a postupně se protiklady učit. Můžeme použít frázi F6 a F7. Dítě pak odpoví 

frází F7 se správným protikladem. 

 

F7 Das ist …groß…. To je...velké…. 

F6 Wie ist das? → Das ist …klein…. Jaké je to? → To je …malé…. 

 

• slovíčka: PAKET 29 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Gegensatz -sätze protiklad 

 
lieb 

 
milý, hodný 

 
böse 

 
zlý, zlobivý 

die oberste 
 

nejvyšší 

die unterste 
 

nejnižší 

 
dick 

 
tlustý 

 
dünn 

 
tenký, hubený 

 
wenig 

 
málo 

 
viel 

 
hodně 

 
kalt 

 
studený 

 
-warm- 

 
teplý 

 
heiß 

 
horký 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

 
schmutzig 

 
špinavý 

 
sauber 

 
čistý 

 
auf 

 
otevřený 

 
zu 

 
zavřený 

 
der erste 

 
první 

 
der letzte 

 
poslední 

 
weit 

 
daleko 

 
nah 

 
blízko 

 
naß 

 
mokrý 

 
trocken 

 
suchý 

 
über 

 
nad 

 
unterste 

 
pod 

 
klein 

 
malý 

 
groß 

 
velký 

 
links 

 
vlevo 

 
rechts 

 
vpravo 

 
außen 

 
venku 

 
innen 

 
uvnitř 

 
leer 

 
prázdný 

 
voll 

 
plný 

 
hoch 

 
vysoko 

 
niedrig 

 
nízko 

 
dunkel 

 
tmavý 

 
hell 

 
světlý 

 
neu 

 
nový 

 
alt 

 
starý 

 
unten 

 
dole 

 
oben 

 
nahoře 

 
tot 

 
mrtvý 

 
lebendig 

 
živý 

 
lang 

 
dlouhý 

 
kurz 

 
krátký 

 
langsam 

 
pomalý 

 
schnell 

 
rychlý 

 
weich 

 
měkký 

 
hart 

 
tvrdý 

 
vorn 

 
vpředu 

 
hinten 

 
vzadu 

 
einfach 

 
jednoduché, lehké 

 
schwierig 

 
těžké 
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6.2 Téma setkání: „Gemeinsame Wanderung  

in die Umgebung“ („Společný výlet do okolí“) 

6.2.1 Im Wald  

Ausmalbilder (omalovánky) 

• Děti si vybarvují obrázek v příloze O16. Opakujeme otázky a odpovědi, co děti vybarvují. 

 

F43 Was malst du (malt ihr, Kinder) aus? Co vybarvuješ (vybarvujete, děti)? 

F44 Ich male ..(Akkusativ)… aus. Já vybarvuji ...(4. pád podst. jm.).... 

Např.: Ich male das Bild aus. Já vybarvuji obrázek. 

F6 Was ist das? Co je to? 

F7 Das ist…. To je.... 

F8 Welche Farbe ist das? Jaká je to barva? 

 

Naturbeobachten (pozorování přírody) 

• Děti jsou potichu a pozorují přírodu, pak odpoví, co vidí nebo slyší. 

 

F47 Wir sind leise und beobachten. Jsme potichu a pozorujeme. 

F48 Was hört ihr? → Ich höre…(Akkusativ)…. Co slyšíte? → Já slyším ...(4. pád podst. jm.).... 

F49 Was sieht ihr? → Ich sehe…(Akusativ)…. Co vidíte? → Já vidím ...(4. pád podst. jm.).... 

 

• Vybraná slovíčka jsou v příloze O17. Obrázky na straně papíru si děti vybarví a pak tyto dva 

proužky vystřihnout. Papír prostřihnou na vyznačených místech, proužky do nich zasunou a na 

koncích slepí. Obrázky se pak posouvají a přiřazují k názvům. 

TIP: Pozadí každého obrázku a příslušného slova vybarvíme stejnou barvou, aby to bylo pro 

děti jednodušší.  

 

Bilder zuordnen (přiřazování obrázků) 

• Učitel se ptá, dítě odpoví, ukáže na správný obrázek a vybarví si ho.  

 

F22 Wo ist der …Frosch…? Kde je ..(žába)..? 

F23 Hier ...(der Frosch).... Tady je ...(žába)…. 

 

• Pracovní listy: příloha O18 

 

• Slovíčka: PAKET30 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Ausmalbild -bilder omalovánka 

der Wald Wälder les 

der Pilz -e houba 

der Steinpilz -e hřib 

der Fliegenpilz -e muchomůrka 

der Junge -n kluk 

der Baum Bäume strom 

der (Baum)stumpf -stümpfe pařez (stromu) 

die Mütze  čepice 

 in die Pilze gehen  jít na houby 

der  Zug Züge vlak 

die Sonne  slunce 

das Wasser  voda 

der  Vogel Vögel pták 

der Kamin / Schornstein  komín 

der Schatz  poklad 

die Weißfrau  bílá paní 

die Burg  hrad 

der Wind  vítr 

 



"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" 
 

                                                                   
 

- 60 - 

7 Modul 7 

7.1 Téma měsíce: „Plody podzimu“ 

7.1.1 Ovoce – das Obst 

Poznávání ovoce na obrázku: 

• S dětmi se učíme poznávat známé druhy ovoce. Individuálně nebo v malých skupinkách 

můžeme použít obrázek z přílohy O19. S dětmi si říkáme, jaké ovoce má jakou barvu, jestli je 

malé nebo velké a jak se jmenuje v NJ. 

 

• Tip pro zábavnější učení: Můžeme si myslet na jedno ovoce a postupně ho charakterizovat. 

Až dítě uhodne, které ovoce máme na mysli, ukáže na něj a správně pojmenuje. Může se hrát 

na sbírání žetonků, kuliček apod.. Te, kdo uhodne myšlené ovoce získá kuličku. Na konci 

hádání se spočítají a vyhrává ten, kdo jich má nejvíce. Používáme již naučenou frázi: 

 

F7 Das Obst ist…. To ovoce je…. 

 

• slovíčka: PAKET 5 – barvy a PAKET 31 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Obst  ovoce 

der Apfel  jablko 

die Birne  hruška 

die Pflaume  švestka 

die Kirsche  třešeň 

die Aprikose  meruňka 

die Weintraube -n vinný hrozen 

die Orange  pomeranč 

die Zitrone  citron 

die Banane  banán 

die Ananas  ananas 

die Melone  meloun 

die Erdbeere -n jahoda 

die Himbeere -n malina 

die Johannisbeere -n rybíz 

die Blaubeere  -n borůvka 

 süß X sauer  sladký X kyselý 

 klein X groß  malý X velký 
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• Děti dostanou omalovánku s ovocem (viz příloha O20) a vybarví si ji. Při tom chodí učitel 

mezi nimi a ptá se: 

 

F43 Was malst du (malt ihr, Kinder) aus? Co vybarvuješ (vybarvujete, děti)? 

F44 Ich male ..(Akkusativ)…aus. Já vybarvuji ...(4. pád podst. jm.).... 

 

• Stejně tak můžeme využít přílohu O21. Zde je 9 druhů ovoce s názvy v obou jazycích. 

 

7.1.2 Říkadlo „Wehe, wehe Windchen!“ – „Foukej, foukej větříčku!“ 

• S dětmi se naučíme novou básničku v obou jazycích. 

 

• slovíčka: PAKET 32 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Kinderreim  dětské říkadlo (rým) 

 wehen  foukat, vanout 

der Wind  vítr 

das Windchen  větřík, větříček 

 abwerfen  odhodit, shodit 

das Birnchen  hruštička 

 werden  být (budoucí čas) 

 lecker  chutný, dobrý 

 beide  oba, obě 

 

Pozn.: V říkadle je použit rozkazovací způdob (viz kap. 4.3.2). Následně jsou vypsané tvary 

rozkazovacího způsobu pro slovo abwerfen – shodit: 

SINGULAR 

1. - - 

2. Wirf ab! Shoď! 

3. - - 

   

PLURAL 

1. Werfen wir ab! Shoďme! 

2. Werft ab! Shoďte! 

3. Werfen Sie ab! Shoďte! 

 

• text říkadla: P13 
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7.1.3 Zelenina – das Gemüse 

• Děti se učí poznávat druhy zeleniny. Stejně jako v kapitole 8.1.1 budeme postupovat i zde.  

 

• omalovánka s ovocem: příloha O22 

 

• slovíčka: PAKET 33 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Gemüse  zelenina 

die Kartoffel -n brambora 

die Zwiebel  cibule 

der Knoblauch  česnek 

die Möhre  mrkev 

die Erbse  hrášek 

die Tomate -n rajče 

der Paprika  paprika 

die Gurke  okurka 

der Salat  salát 

das Kraut  zelí 

der Mais  kukuřice 

 

 

7.1.4 Domino s ovocem a zeleninou 

• V příloze SH8 je domino s 20-ti druhy ovoce a zeleniny. Vytisknuté domino šikovné děti 

vybarví a poté jej zalaminujeme, aby dlouho vydrželo. Při rozdávání obrázků k vybarvení se 

učitel může ptát a děti krátce odpoví: 

Wer möchtet den Apfel / die Birne… 

ausmahlen? 
Kdo by chtěl vymalovat jablko / hrušku…? 

Ich möchte. Já bych chtěl/a. 

(Name) malt (Akkusativ) aus. 

Petr malt den Apfel aus. 

(Jméno) vymaluje (4. p. podst. jm.). 

Petr vymaluje jablko. 

 

 Pozn.: V těchto frázích používáme 4. p. (Akkusativ), jak je vysvětleno v kapitole 2.3.2. 

sloveso ausmalen má tzv. odlučitelnou předponu „aus“, která se pak ve větě oznamovací dává 

až na konec věty. 
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• Zatímco děti vybarvují, učitel mezi nimi chodí a ptá se, již naučenými frázemi F6 – F9 a děti 

odpovídají, jaké je to zvířátko, jakou má barvu apod. 

• slovíčka: PAKET 31 a 33 

 

Pravidla hry: 

Všech 20 kartiček rozdáme mezi 2-5 dětí. Určíme, kdo začne hrát jako první (např. nejmladší 

dítě) a to položí jakoukoliv kartičku domina na hrací plochu. Učitel přečte v NJ název zvířátka, 

který je na kartičce a dítě, které ho má, kartičku přiloží. Takto se postupuje dál, dokud se 

nepoloží poslední kartička. Vyhrává ten, kdo jako první přišel o všechny kartičky z ruky. 

 

7.2 Téma setkání: „Berufe der Eltern und Großeltern“ 

(„Povolání rodičů a prarodičů“) 

7.2.1 Povolání – omalovánky 

• S dětmi si povídáme o tom, jaké povolání mají jejich rodiče a jaké povolání ještě znají.  

 

• Každý si vybere obrázek z přílohy O23 a ten si vybarví. Učitel se opět ptá a dítě odpovídá: 

F6 Wer ist das? Kdo je to? 

 Wen malst du aus? Koho vybarvuješ? 

 Ich male ..(Akkusativ)…aus. Já vybarvuji ...(4. pád podst. jm.).... 

např.: Ich male den Bäcker aus. Já vybarvuji pekaře. 

 

• V příloze O24 je 5 proužků postaviček znázorňujících jedno povolání. Na proužku je však jen 

půlka těla. V druhém řádku je 5 proužků s druhou částí těla. Děti si půlku postavičky vybarví a 

stejně tak vybarví u druhou. Pak si kartičky vastřihnou a správné části k sobě slepí. 

 

• slovíčka: PAKET 34 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Beruf -e povolání 

der Schornsteinfeger  kominík 

die Feuerwehr  hasiči 

der Feuerwehrmann  hasiči 

der Arzt  doktor 

der Maler  malíř 

der Polizist  policista 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Bäcker  pekař 

der Matrose  námořník 

der Reiter  jezdec 

der Jäger  myslivec 

der Gärtner  zahradník 

der Postler  pošťák 

der Kaufmann  obchodník 

der Verkäufer  prodavač 

 

• Každé povolání je uvedeno v rodě mužském. Po přidání koncovky „-in“ je povolání v rodě 

ženském a má člen „die“. 

• Pokud slovo končí na „-mann“, záměnou za koncovku „-frau“ získáme tvar ženského rodu. 

 

Příklady pro tvorbu ženského rodu: 

der Bäcker → die Bäckerin  pekař → pekařka 

der Gärtner → die Gärtnerin  zahradník → zahradnice 

der Kaufmann → die Kauffrau  obchodník → obchodnice 

der Verkäufer → die Verkäuferin  prodavač → prodavačka 

 

7.2.2 Písnička „Grün, grün, grün“ 

• You Tube: Sing mit mir – Kinderlieder • Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

• Pomocí této písničky si děti spojí povolání s konkrétní barvou a lépe si to zapamatují.  

 

grün - Jäger  zelený - myslivec 

blau - Polizist, Matrose  modrý - policista, námořník 

rot - 
Feuerwehrmann, 

bei der Feuerwehr 
 červený - hasič, u hasičů 

schwarz - Schornsteinfeger  černý - kominík 

weiß - Bäcker, Artzt  bílý - pekař, doktor 

bunt - Maler  barevný - malíř 

 

• text písničky s překladem: příloha P14 

 

• V příloze P14 jsou také noty, pokud by chtěl učitel doprovázet na klavír nebo jiný hudební 

nástroj. 
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8 Modul 8 

8.1 Téma měsíce: „Když padá listí“ 

8.1.1 Písnička „Familie Maus“ 

• You Tube: Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen • Familie Maus   

 

• Písnička je trochu složitá, ale děti se jí pomocí spojení slov s pohybem naučí.  

 

• text písničky s překladem: příloha P15 

 

• slovíčka: PAKET 1, PAKET 14, PAKET 35 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die  Familie Maus -en rodina Myši 

die Mama (Mutter, Mutti) Mütter mami (matka, maminka) 

der Papa (Vater, Vati) Väter  tati (otec, tatínek) 

das Baby -s děťátko 

die Maus Mäuse myš 

 aussehen (jako)  vypadat (jako) 

 spitz  špičatý 

 groß  velký 

 weich  měkký, jemný 

 kurz  krátký 

 lang  dlouhý 

 so  tak 

 platt  plochý 

der Schwanz Schwänze ocas 

 strubbelig  rozcuchaný 

 

Pozn.: Správné skloňování slov a tvary sloves s předponami jsou vysvětleny v kapitole 5.3.  

 

8.1.2 Počasí – domino 

• V příloze SH9je domino s 10-ti kartičkami, na kterých je vyobrazeno počasí. Vytisknuté 

domino šikovné děti vybarví a poté jej zalaminujeme, aby dlouho vydrželo. Můžeme taky 

podlepit tvrdým papírem, aby se méně ohýbalo. Při rozdávání obrázků k vybarvení se učitel 

může ptát a děti krátce odpoví: 
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Wer malt die Sonne / den Regen… aus? 
Kdo vybarví slunce / déšť…? 

Ich möchte. Já bych chtěl/a. 

(Name) malt (Akkusativ) aus. 

Petr malt den Apfel aus. 

(Jméno) vymaluje (4. p. podst. jm.). 

Petr vymaluje jablko. 

 

 

Pozn.: V těchto frázích používáme 4. p. (Akkusativ), jak je vysvětleno v kapitole 2.3.2. 

sloveso ausmalen má tzv. odlučitelnou předponu „aus“, která se pak ve větě oznamovací dává 

až na konec věty. 

 

• Zatímco děti vybarvují, učitel mezi nimi chodí a ptá se, již naučenými frázemi F6 – F9 a děti 

odpovídají, jaké je to zvířátko, jakou má barvu apod. 

 

• Slovíčka: PAKET 36 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Wetter  počasí 

die Sonne - slunce 

die Wolke -n mrak 

der Regen - déšť 

der Mond - měsíc 

der Wind -e vítr 

der Blitz -e blesk 

der Sturm Stürme bouře 

der Schnee - sníh 

der Stern -e hvězda 

der Regenbogen - duha 

 

Pravidla hry: 

Všech 20 kartiček rozdáme mezi 2-3 děti popř. skupinky dětí. Určíme, kdo začne hrát jako 

první (např. nejmladší dítě) a to položí jakoukoliv kartičku domina na hrací plochu. Učitel 

přečte v NJ název počasí, který je na kartičce a dítě, které ho má, kartičku přiloží. Takto se 

postupuje dál, dokud se nepoloží poslední kartička. Vyhrává ten, kdo jako první přišel o 

všechny kartičky z ruky.  

 

Pozn.: Ze začátku říkáme názvy v ČJ a NJ a pak už jen v NJ. 
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8.1.3 Duhový deštník - obrázek 

v příloze O25 je předloha deštníku (i barevná), který si děti vybarví libovolnou technikou. 

Můžeme využít práci s pastelkami nebo s fixy. Lze také kontury obtáhnout tuší a zbytek 

vybarvit vodovkami, temperami, pastelkami, fixy či voskovkami. Pozadí pak vybarvíme opět 

jedním z vybraných psacích náčiní.  

Další variantou může být obtažení kontur černou voskovkou, vybarvení obrázku voskovkami a 

na závěr přetření celého obrázku hodně zředěnými vodovkami, čímž vytvoříme barevné pozadí.  

 

8.1.4 Karty s počasím 

• Obrázky na kartách v příloze SH10 jsou stejné jako obrázky v dominu, jsou ale větší. Karty 

vytiskneme 4 x a necháme děti vybarvit. Aby karty dlouho vydržely, zalaminujeme je. S takto 

vyrobenými kartami se dají hrát různé hry. Zde jsou představeny 3 varianty. 

 

1. varianta: 

Karty zamícháme a rozdáme mezi několik dětí v kroužku, nebo u stolu. Pak německy řekneme 

počasí a děti, které kartičku s tímto obrázkem mají, ji dají doprostřed kroužku. Takto 

postupujeme dále. Ten, kdo se jako první zbaví všech kartiček, vyhrává. 

 

2. varianta: 

Děti jsou opět v kroužku. Doprostřed kruhu položíme všechny kartičky. Pak učitel řekne 

německy počasí a děti sbírají kartičky s tímto obrázkem. Takto pokračujeme až do konce. Ten, 

kdo posbíral nejvíce kartiček, vyhrává. 

 

3. varianta: 

S těmito kartičkami si můžeme zahrát také kvarteto. V tomto případě ale použijeme jen 8 

obrázků, protože se kvarteto hraje se 32 kartami (4 x 8 obrázků), a my jich máme dohromady 

40. Hrají nejméně 3 hráči. 

 

Pravidla kvarteta: 

Zamíchané karty se rozdají všechny mezi jednotlivé hráče. Hru začíná hráč sedící po levici 

rozdávajícího hráče nebo nejmladší. Zeptá se kteréhokoliv hráče na konkrétní kartu, kterou 

hledá za účelem sestavení kvarteta. Podmínkou je, že sám musí mít jednu z těchto 4 stejných 

karet. Pokud vyzvaný hráč tázanou kartu opravdu má, musí ji odevzdat tazateli. 
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Ten pak pokračuje dále stejným způsobem. Ptá se kteréhokoliv z hráčů na jednotlivé karty, až 

dokud jeden z dotazovaných kartu nemá. Pokud dotázaný hráč žádanou kartu nevlastní, 

dostává se tak na tah a pokračuje ve hře. Složí-li hráč úplné kvarteto, je povinen ho vyložit na 

stůl. 

 

Kvartetová série se skládá vždy ze 4 karet. Vítězí ten hráč, který jich má na konci hry na stole 

vyložených nejvíce. 

 

• U 3. varianty hry se můžeme naučit a procvičovat následující fráze: 

 

F50 Hast du ...die Sonne / den Mond..? 

(Akkusativ) 

Máš ...slunce / měsíc...?  

(4. pád podst. jm.) 

F51 Ja, ich habe die Sonne / den Mond.  Ano, mám ...slunce / měsíc.... 

F52 Nein, ich habe keine Sonne /  

keinen Mond.  

Ne, nemám  ... žádné slunce / 

žádný měsíc.... 

 

Pozn.: Zde používáme 4. pád podstatného jména (akusativ – viz. kapitola 2.3.2) 

 

8.1.5 Hra s barevnými listy 

• V příloze O26 je obrázek listů. Tento papír několikrát vytiskneme a necháme děti 

jednobarevně vybarvit. S listy potom můžeme hrát různé hry, při kterých procvičujeme barvy, 

počítání a postřech. 

 

1. varianta – Sbírání listů podle barev– Blätter nach der Farbe sammeln 

Děti si stoupnou do kroužku a učitel vždy zvolá, jaké listy se budou sbírat. Kdo má na konci 

sběru největší počet listů, vyhrává. Při tom používáme následující fráze: 

 

F53 Wir sammeln/ Jetzt sammeln wir 

...grüne...Blätter. 

Sbíráme/Nyní sbíráme  

...zelené... listy. 

F54 Wer hat die größte Anzahl von Blättern? Kdo má největší počet listů? 

 

2. varianta – Sbírání určitého počtu listů -  Bestimmte Blätteranzahl sammeln 

Děti opět stojí v kroužku a listy jsou uprostřed na zemi. Učitel zvolá, kolik listů mají děti 

posbírat. Dá se to i kombinovat s určitou barvou (např.: „pět žlutých listů“ – „fünf gelbe 

Blätter“) 
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8.1.6 Vyrábění ježka – Igel basteln 

• V příloze O27 je obrázek ježka, který pro každé dítě vytiskneme. Děti mu vybarví obličej 

(„Gesicht ausmalen“ – „vybarvit obličej“) a můžou také vybarvit pozadí, pokud jsme předlohu 

vytiskli na bílý papír. Bodlinky se budou lepit pevným lepidlem. Je někoik způsobů, jak ježkovi 

bodlinky vyrobit („Stacheln basteln und kleben“ – „vyrobit a nalepit bodlinky“): 

  

1. varianta: 

- nastříhat bodlinky (trojúhelníčky) z papíru („Stacheln (Dreiecke) aus dem Papier schneiden“) 

 

2.varianta: 

- sbírání plodů („nosíků“) z javoru („Ahornfrüchte („Nasenzwicker“) sammeln“) 

 

3.varianta: 

- děti si můžou například z brambory vyrobit razítko ve tvaru trojúhelníku a pomocí temper 

bodlinky natisknout („Stacheln andrucken“) 

 

• slovíčka: PAKET 37 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Basteln  vyrábění 

 ausmalen  vybarvit 

 (auf)kleben  (na)lepit 

der Stachel -n bodlina 

der Igel   

 (aus)schneiden  (vy)stříhat 

der Ahorn  javor 

die Frucht Früchte plod 

der Zwicker  skřipec 

 sammeln  sbírat, nasbírat 

 andrucken  natisknout 
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8.2 Téma setkání: „Gemeinsames Schlittschuhlaufen“ 

(„Společné bruslení“) 

8.2.1 Písnička „Hoky koky“ 

• Písničku děti zpívají v kroužku a při tom dělají pohyby rukama, nohama a nakonec zadkama. 

 

• slovíčka: PAKET 38 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Bewegungslied  pohybová písnička 

 kommen  přijít 

 eine Hand / ein Bein  jedna ruka / noha 

 beide Hände / Beine  obě ruce / nohy 

 rein (gespr.)  dovnitř (hovor.) 

 raus (gespr.)  ven (hovor.) 

 hinein  dovnitř (pryč od mluvící os.) 

 hinaus  ven (z pohledu mluvící os.) 

 dann  potom, pak 

 schütteln  třepat, třást 

 ausschütteln  vytřepat (vyklepat) 

 umdrehen  otočit, obrátit 

 machen  dělat 

 rufen  zavolat, volat 

der Popo -s prdelka, zadeček 

 

8.2.2 Spiele auf dem Eis – Hry na ledu 

• www.familienkultour.de 

 

• Schlange bilden – Tvoření hada 

Alle fassen sich an den Händen und bilden dabei eine Schlange. Die Schlange zieht ihre 

Runden über dass Eis zum z. B. 5 Minuten. Wer hinfällt, scheidet aus. Stürzt keiner, erhalten 

alle eine kleine Belohnung.  

 

(Děti se chytnou za ruce a vytvoří tak hada. Had se táhne dokola na ledě např. 5 minut. Ten, 

kdo spadne, vypadává ze hry. Když nikdo nespadne, dostanou všichni malou odměnu.) 
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• Figur nachahmen – Napodobování figury 

Ein Kind macht eine bestimmte Eislauffigur vor und alle anderen müssen diese nachahmen. Es 

fährt vorwärts und dreht sich, fährt rückwärts, hebt den Fuß, fährt in der Hocke. Das Kind, das 

die Figur vorgemacht hat, entscheidet sich für einen Sieger oder eine Siegerin. Dieses Kind 

darf dann die nächste Figur zeigen. 

 

(Jedno dítě předvede nějakou určitou figuru a ostatní ji musí napodobit. Například jede 

popředu a otočí se, jede pozadu, zvedne nohu nebo jede ve dřepu. Dítě, které předvádělo 

figuru, rozhodne se pro vítěze nebo vítězku. Toto dítě pak může ukázat další figuru.) 

 

• Tiere nachmachen – Napodobování zvířat 

Ein Kind macht ein Tier nach und die anderen Kinder müssen raten, um welches Tier es sich 

handelt. Wer als erster das Tier errät, ist wieder an der Reihe. 

 

(Jedno dítě napodobuje nějaké zvíře a ostatní děti musí hádat, o které se jedná. Ten, kdo jako 

první zvíře uhodne, je znovu na řadě.) 
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9 Modul 9 

9.1 Téma měsíce: „Vánoční čas“ 

9.1.1 Mikulášská nadílka – Nikolausbescherung 

• Děti dostanou omalovánku z přílohy O28, na které je Mikuláš, čert a anděl. Do prázdných 

čtverečků pod postavičkami děti nakreslí, co dostali, co by mohli od jednotlivých postav dostat, 

nebo, co jiného, než je na obrázku vytištěno, nosí (např. čert nosí pytel, řetěz…). 

 

• slovíčka: PAKET 39, příp. PAKET 31, PAKET 33 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Nikolausbescherung -en Mikulášská nadílka 

der Teufel  - čert 

die Teufelin -nen čertice 

der Engel - anděl 

das Obst - ovoce 

die Schokolade -n čokoláda 

der Bonbon -s bonbon 

der Keks -e sušenka 

die Kartofel -n brambora 

die Kohle -n uhlí 

 lieb  milý 

 gut  dobrý 

 Weihnachtsmann  Ježíšek 

 anschauen  pohledět, dívat se 

 einstecken  zastrčit 

die Rute  metla 

 schon  už 

 immer  vždy 

 brav  poslušný, hodný 
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9.1.2 Básnička pro Mikuláše – Gedicht für den Nikolaus 

• V Čechách chodí Mikuláš v podvečer jeho svátku, tedy 5. 12. dům od domu. Když mu děti 

řeknou nějakou básničku nebo zazpívají písničku, dostanou nadílku se sladkostmi, ovocem, 

ořechy a zlobivé děti můžou mít v nadílce i bramboru nebo uhlík od čerta. 

 

• V Německu děti pro Mikuláše připraví boty. Ten jim z večera na ráno v den jeho svátku do 

těchto bot nadělí nějaké dobroty. Děti se ráno po probuzení, tedy 6. 12. podívají do bot, jestli 

tam nějakou nadílku dostaly. V adventním čase, děti mohou potkat Weihnachtsmann (u nás 

Ježíška), který vypadá jako Santa Claus. Když mu řeknou básničku apod., tak také něco 

malého dostanou.  

 

• Naučíme se básničku česky (pro Mikuláše) i německy (pro Weihnachtsmann), kterou děti 

společně ve školce řeknou Mikuláši, čertovi a andělovi, nebo ji pak mohou říct i doma. 

 

• text v obou jazycích: příloha P17 

 

9.1.3 Vánoční zvyky, adventní čas – Weihnachtsbräuche, Adventszeit 

• S dětmi si povídáme o tom, jaké jsou významné dny a s tím spojené zvyky v období Vánoc. 

 

Adventssonntag 

Adventní neděle 

Wir zünden Kerzen am Adventskranz. 

Zapalujeme svíčky na adventním věnci. 

4. 12. Wir pflücken Barbarazweige. 

Trháme barbory. 

5. 12. / 6. 12. Sv. Mikuláš chodí s nadílkou. 

Der Nikolaus kommt mit Bescherung. 

24. 12. Štědrý večer. Zdobíme vánoční stromeček. 

Heilige Abend. Wir schmücken den Weihnachtsbaum. 
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• Otázky a krátké odpovědi, které můžeme s dětmi procvičovat: 

 

•Was machen wir in der Adventszeit? 

Co děláme v adventním čase? 

• Weihnachtsplätzchen backen. (Pečení 

vánočního cukroví.) 

• Weihnachtslied singen. (Zpívání koled.) 

 

•Was machen wir am Adventssonntag? 

Co děláme o adventní neděli? 

• Wie viele Adventssonntage gibt es? 

Kolik je adventních nedělí do štědrého večera? 

• Kerzen azünden. (Zapalování svíček.) 

 

• 4 Adventssonntage. (4 adventní neděle) 

Was machen wir am 4. Dezember? 

Co děláme o 4. prosinci? 

• Barbarazweige pflücken. (Trhání barborek.) 

•Was passiert am Abend vom 5. zum 6. 

Dezember? 

Co se děje o večeru z 5. na 6. prosince? 

 

(Zdůrazníme slovo „Abend“ a na prstech ukážeme  

číslo 5 a 6.) 

• Der Nikolaus kommt. (Přijde Mikuláš.) 

• Der Teufel und der Engel kommen (mit). 

(Přijdou (s ním) čert a anděl.) 

• Bescherrung. (Nadílka.) 

• Wir singen. (Zpíváme.) 

• Gedicht sagen. (Říkáme básničku.) 

• Was passiert am Heiligen Abend? 

Co se děje na Štědrý večer? 

• Weihnachtsbaum schmücken. (Zdobit 

vánoční stromeček.) 

• Weihnachtsmann kommt. (Přijde Vánoční 

muž.) 

• Das Christkind kommt. (Přijde Ježíšek.) 

• Abendbrot essen. (Jíst večeři.) 

• Geschänke bekommen. (Dostávání dárků.) 

• Geschenke auspacken. (Rozbalování 

dárků.) 

• Was haben wir zum Abendbrot am Heiligen 

Abend? 

Co jíme k večeři na Štědrý večer? 

• Fischsuppe, Kartoffelsalat, Fisch/Karpfen 

(rybí polévka, bramborový salát, ryba/kapr) 

• Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffeln (klobása, 

zelí, brambory) 

 

Pozn.: Když povídáme o tom, že přijde Mikuláš a pak chceme ještě říct, že přijde i čert, tak to 

můžeme říct v němčině zkrácenou větou a vynechat slovo „Mikuláš“. (Der Teufel kommt mit 

dem Nikolaus. → Der Teufel kommt mit.) 
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• slovíčka: PAKET 40 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Weihnachtsbrauch -bräuche vánoční zvyky 

die Adventszeit -en adventní čas 

 machen  dělat 

das Weihnachtsplätzchen - vánoční cukroví 

der Keks -e sušenka 

das Gebäck - pečivo 

 backen  péct 

das Weihnachtslied -er koleda 

 singen  zpívat 

der Adventssonntag -e adventní neděle 

der Adventkranz Kränze adventní věnec 

die Kerze -n svíčka 

 anzünden  zapálit 

der Barbarazweig -e Barborka 

 pflücken  trhat 

der Nikolaus  Mikuláš 

 kommen  přijít 

die Bescherung -en nadílka 

das Gedicht -e báseň 

 sagen  říkat 

der (Heilige) Abend -e (Štědrý) večer 

 passieren  stát se, udát se 

der Weihnachtsbaum -bäume vánoční strom 

 schmücken  zdobit 

das Abendbrot - večeře 

 essen  jíst 

das Christkind - Ježíšek (v Čechách) 

der Weihnachtsmann - vánoční muž (v Německu) 

das Geschenk -e dárek 

 asupacken  rozbalovat 

 haben  mít 

die Fischsuppe -n rybí polévka 

der Kartoffelsalat -e bramborový salát 

der Fisch -e ryba 

der Karpfen - kapr 

die Bratwurst -würste pečená klobása 

das Sauerkraut - kyselé zelí 

die Kartoffel -n brambora 
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9.2 Téma setkání: „Gemeinsames Verziehren des 
Weihnachtsbaumes“ 

(„Společné zdobení vánočního stromečku“) 

9.2.1 Vánoční koleda – Weihnachtslied 

• V příloze P18 je vánoční koleda „Stille Nacht - Tichá noc“ a k tomu i noty a akordy. Melodii 

můžeme zahrát na piano a nebo si ji pustit na Youtube. 

 

• slovíčka: PAKET 41 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Weihnachtslied -er vánoční koleda 

 still  tichý 

die Nacht Nächte noc 

 heilig  svatý 

 hochheilig  svatosvatý 

 traut  milý, rozmilý 

 alles  vše 

 schlafen  spát 

 einsam  osamělý, opuštěný, samotný 

 wachen  bdít, hlídat 

 holder  spanilý, půvabný 

der Knabe -n chlapec 

 lockig  kudrnatý 

das Haar -e vlas 

 himmlisch  nebeský 

die Ruh - klid 

 

 

9.2.2 Vánoční stromeček – Weihnachtsbaum 

• Vytisknem vánoční stromeček (příloha O29). Při této omalovánce se naučíme 4 předměty, 

které se pojí s Vánoci a vánočním stromečkem. Děti na obrázku spojují puntíky a pak si vzniklý 

„předmět“ vybarví a pojmenují.  
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• K tomu používáme následující fráze: 

 

F56 Wir verbinden alle Punkte. Spojíme všechny body. 

F57 Wir malen die Sache /es aus. Vybarvíme tu věc / to. 

F58 Wie heißt die Sache / es? Jak se jmenuje ta věc / to? 

F59 Die Sache heißt / ist.... Ta věc se jmenuje / je.... 

F7 Das ist... To je... 

 

 

9.2.3 Weihnachten (24 Sätze auf Deutsch) - Vánoce (24 vět v němčině) 

• You Tube: Andrea Thionville • Weihnachten (24 Sätze auf Deutsch) • www.teddylingua.de

   

• Ve videu se postupně ukáže 24 obrázků se slovem a k tomu 1 - 2 věty. Děti mají prostor 

k tomu, aby slovo i větu zopakovaly. Video je vhodné k výuce, kdy si děti lehce spojí nové 

slovo s obrázkem. Video také můžeme nechat běžet v době, kdy si děti hrají. Už jen poslech 

cizí řeči, i když nerozumí, je důležitý. 

 

• Ve videu je 24 obrázků se slovem a větou. Toto můžeme využít jako „adventní kalendář“, 

kdy dětem odkryjeme (pustíme) každý den 1 nový obrázek.  

 

Sätze - Věty: 

1. WEIHNACHTEN VÁNOCE 

 
Am 24. Dezember (vier-und-zwanzigsten) 

feiern wir Weihnachten. 

24. prosince (dvacátého-čtvrtého) slavíme 

Vánoce. 

 Dann ist Heiligabend. Tehdy (To) je Štědrý večer. 

2. DIE FAMILIE RODINA 

 
Ich verbringe Wihnachten mit meiner 

Familie. 
Strávím Vánoce s mojí rodinou. 

3. SICH FREUEN TĚŠIT SE 

 „Freust du dich auf Weihnachten?“ „Těšíš se na Vánoce?“ 

 „Ja!“ „Ano!“ 

4. DAS CHRISTKIND JEŽÍŠEK 

 An Weihnachten kommt das Christkind. O Vánocích přijde Ježíšek. 

5. DER ADVENTSKALENDER ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

 Das ist ein Adventskalender. To je adventní kalendář. 

 Er hat 24 Türen und Fenster. Má 24 dveří (dvířek) a oken (okýnek). 
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6. DER ADVENTSKRANZ ADVENTNÍ VĚNEC 

 Das ist ein Adventskranz. To je adventní věnec. 

 Er hat vier Kerzen. Má čtyři svíčky. 

7. DIE KERZE SVÍČKA 

 Wir zünden eine Kerze an. Zapálíme (jednu) svíčku. 

8. WEIHNACHTSPLÄTZCHEN VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

 
An Weihnachten essen wir 

Weihnachtsplätzchen. 
O Vánocích jíme cukroví. 

 Mmh, lecker! Mmm, výborné (lahodné, chutné)! 

9. DER LEBKUCHEN PERNÍK / PERNÍČEK 

 An Weihnachten essen wir Lebkuchen. O Vánocích jíme perníčky. 

10. DAS LEBKUCHENHÄUSCHEN PERNÍKOVÝ DOMEČEK 

 
An Weihnachten bauen wir ein 

Lebkuchenhäuschen. 

O Vánocích stavíme perníkovou 

chaloupku. 

11. ORANGEN, ÄPFEL UND NÜSSE POMERANČE, JABLKA A OŘECHY 

 
An Weihnachten essen wir Orangen, Äpfel 

und Nüsse. 

O Vánocích jíme pomeranče, jablka a 

ořechy. 

12. DIE SCHOKOLADE ČOKOLÁDA 

 An Weihnachten essen wir Schokolade. O Vánocích jíme čokoládu. 

13. DER TANNENBAUM JEDLE / JEDLIČKA 

 
An Weihnachten schmücken wir den 

Tannenbaum. 
O Vánocích zdobíme jedličku. 

14. DIE KUGEL KOULE / KULIČKA 

 
Wir schmücken den Tannenbaum mit 

Kugeln. 
Zdobíme jedličku kuličkami. 

15. DIE KRIPPE JESLIČKY / BETLÉM 

 Unter dem Tannenbaum steht eine Krippe. Pod jedličkou stojí jesličky / betlém. 

16. DAS GESCHENK DÁREK 

 Das Geschenk ist für dich! Ten dárek je pro tebe! 

17. DER SCHNEE SNÍH 

 Hurra, es schneit! Hurá, sněží! 

 Wir haben weiße Weihnachten. Máme bílé Vánoce. 

18. TRÄUMEN SNÍT 

 Ich träume von weißen Weihnachten. Sním o bílých Vánocích. 

19. DIE GLOCKE ZVONEK 

 Die Glocken läuten. Zvony zvoní. 
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20. DER WEIHNACHTSSTERN VÁNOČNÍ HVĚZDA 

 Schau mal, ein heller Stern! Podívej, jasná hvězda! 

21. DER ENGEL ANDĚL 

 Der Engel sagt: „Fürchtet euch nicht!“ Anděl říká: „Nebojte se!“ 

22. DIE GEBURT JESU NAROZENÍ KRISTA 

 Das erste Wihnachten war die Geburt Jesu. První Vánoce bylo narození Krista. 

23. DIE LIEBE LÁSKA 

 Weihnachten ist das Fest der Liebe. Vánoce jsou svátek lásky. 

24. FROHE WEIHNACHTEN VESELÉ VÁNOCE 

 Ich wünsche allen frohe Weihnachten! Přeji všem veselé Vánoce! 

 

• Po tom, co jsme si poslechli video a naučili se všechna nová slovíčka můžeme na 

následujícím odkazu pomocí interaktivní tabule dětem pustit kvíz. Děti hledají a označí obrázky, 

o kterých se v nahrávce mluvilo (spustíme kliknutím na šipku pro přehrání zvuku): 

https://teddylingua.de/quiz-weihnachten/ 

 

• Obrázky z videa (příloha O31) si také můžeme vytisknout a ve výuce s dětmi libovolně 

využít. 

 

https://teddylingua.de/quiz-weihnachten/
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10 Modul 10 

10.1 Téma měsíce: „Zima je tu, děti“ 

10.1.1 Zimní oblečení – Hra s kartami 

• Kartičky s oblečením z přílohy O32 vystřihneme a děti je vybarví. Vybarvené kartičky 

podlepíme a zalaminujeme, abychom s nimi pak mohli hrát.  

 

• Před a při vybarvování můžeme používat následující fráze: 

 

F60 Wer malt ...(Akkusativ)... aus? Kdo vybarví ...(4.pád podst. jm.)...? 

F61 Welche Farbe hat ...(Nominativ)...? Jakou barvu má/mají ...(1.pád podst. jm.)...? 

F61 Welche Farbe haben ...(Nominativ)...? Jakou barvu mají ...(1.pád podst. jm.)...? 

F8 Welche Farbe ist das? Jaká je to barva? 

F62 Was malst du aus? Co vybarvuješ? 

F6 Was ist das? Co je to? 

 

Hra s kartami: 

• Hotové kartičky rozdáme mezi 2 – 4 děti. Pak se ptáme, kdo má určitý kus oblečení. Ten, 

kdo ho má, řekne „Ich“ a kartičku položí. Ten, kdo se jako první zbaví všech svých kartiček, 

vyhrává. Použijeme následující frázi: 

 

F28 Wer hat ...(Akkusativ)...? Kdo má...(4. pád podst. jm.)...? 

 

• „Černý Petr“ 

- Karty můžeme zhotovit dvakrát, vyrobit ještě jednu kartičku s libovolným obrázkem a pak se  

   s nimi dá hrát hra „Černý Petr“. 

 

• Kvarteto 

 - S kartami také můžeme hrát kvarteto. Vybereme 8 druhů oblečení, a to vytiskneme 4x.  

   Budeme mít tak 32 karet. Děti vybarví jeden druh oblečení různými barvami.  

- Karty se rozdají mezi děti. To, které sedí vedle rozdávajícího, začíná hru. Táže se, 

kteréhokoliv hráče, zda má konkrétní kartu (od které už jednu v jiné barvě v ruce má), za 

účelem sestavení kvarteta. Pokud tázaný hráč tuto kartu má, odevzá ji tazateli a ten se smí 

ptát dál. Pokud ji tázaný hráč nemá, je na řadě. Vyhrává ten, kdo sestavil nejvíce kvartet. 

- v této hře používáme následující fráze: 
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F50 Hast du ...(Akkusativ)…? Máš ... (4.pád podst. jm.)...? 

F51 Ja, ich habe.  Ano, mám. 

F52 Nein, ich habe nicht.  Ne, nemám. 

 

• slovíčka: PAKET 42 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Kleidung -en oblečení  

das T-Shirt -s tričko 

der Schuh -e bota 

der Mantel Mäntel kabát 

die Jacke -n bunda 

die Winteracke -n zimní bunda 

die Kapuzenjacke -n mikina (bunda s kapucí) 

die Strickjacke -n pletená vesta/kabátek 

der Overall -s kombinéza 

der Schal -s šála 

die Mütze -n čepice 

der Handschuh -e rukavice 

die Hose -n kalhoty 

der Stiefel - vysoká bota 

die Winterschuhe/-stiefel  zimní boty / "sněhule" 

der Gummistiefel - holínky 

die Socke -n ponožka 

der Pullover (Pulli) - svetr (svetřík) 

der Rock Röcke sukně 

das Hemd -en košile 

 

10.1.2 Zimní oblečení – Skládačka 

• V příloze O33 je skládačka se 4-mi druhy oblečení k vystřihnutí. Tuto přílohu vytiskneme 2x, 

abychom měli 2 stejné poloviny, které budeme skládat dokola. Těchto 8 kartiček 

(trojúhelníčků) si podlepíme a vystřihneme. Trojúhelníky promícháme a dítě je musí správně 

k sobě poskládat, až z kartiček vytvoří „kruh“ (mnohoúhelník). 

 

• Při skládání využijeme již naučenou frázi: 

 

F6 Was ist das? Co je to? 

F7 Das ist... To je... 
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• slovní zásoba k tématu „hra“: PAKET 43 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Spiel -e hra 

das Geduldspiel -e hlavolam 

das Puzzle [pazl] -s puzzle 

das Brettspiel -e desková hra 

der Spielplan -pläne herní plán 

das Spielbrett -er herní deska 

der Spielstein -e hrací kámen / figurka 

die Spielfigur -en hrací kámen / figurka 

das Teil -e díl (1 konkr., např. k výměně) 

der Teil -e díl (1 z mnoha) 

das Teilchen - dílek 

 

10.1.3 Rozpočítadlo „Ene, mene, muh“ 

• Text rozpočítadla je v příloze P19 

 

• slovíčka: PAKET 44 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Reim  rýmovat 

der Abzählreim  rozpočítadlo 

 reimen  rýmovat 

 Du bist raus!  Ty jsi venku!/Vypadáváš! 

 noch  ještě 

 lange  dlouho 

 sagen (Sage!/Sag'!)  říkat (Řekni!) 

 erst  nejprve, nejdříve 

 wie alt  jak starý 

 durchzählen  rozpočítat 

 zeigen  ukazovat 
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10.2 Téma setkání: „Wie siehst du den aus?“ 

(„Jak vypadáš?“) 

10.2.1 Části těla 

• Pro naučení částí těla je v příloze O34 postavička kluka a holky. Na jednom obrázku jsou 

také německé názvy jednotlivých částí těla. 

• Nejprve si obrázek s německými názvy dáme na tabuli a děti se před ní posadí. Učitel 

ukazuje a říká části těla německy, děti po něm opakují.  

Pozn.: Je vhodné učit děti postupně den po dni max. 3 – 5 nových slovíček. Důležité je stálé 

opakování. Učíme pomocí ukazování a používání – zrakem a hmatem si děti nový název lépe 

zapamatují.  

• Poté ukazujeme na části těla na obrázku a děti říkají názvy německy samy. 

 

Kombinace s kartami oblečení: 

• Můžeme také použít kartičky z přílohy O32 (Kapitola 10.1.1). Děti se střídají a odpovídají, 

jaký kus oblečení patří, na jakou část těla. Používáme následující fráze: 

 

F62 Was ziehe ich an ...(Akkusativ)... an? Co obléknu na ...(4.pád podst. jm.)...? 

Bsp.: Was ziehe ich an die Hände an? Co obléknu na ruce? 

F63 Wohin gehört/gehören ...(Nominativ)...? Kam patří ...(1.pád podst. jm.)...? 

Bsp.: Wohin gehören die Handschuhe? Kam patří rukavice? 

 

• slovíčka: PAKET 45 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Körperteil -e část těla 

der Kopf Köpfe hlava 

das Haar -e vlasy, chlupy (nur Sg. - srst) 

das Gesicht -er obličej 

das Auge -n oko 

das Ohr -n ucho 

die Nase -n nos 

der Mund -e pusa 

das Kinn -e brada 

die Backe -n tvář 

der Hals Hälse krk 

der Körper - tělo 

die Brust Brüste prsa 



"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" 
 

                                                                   
 

- 84 - 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Bauch Bäuche břicho 

die Schulter -n rameno 

der Arm -e paže 

die Hand Hände ruka 

der Finger - prst (u ruky) 

das Knie -n koleno 

das Bein -e noha 

der Fuß Füße chodidlo 

die Ferse -n pata 

der Zeh -n prst (u nohy) 

die (Augen)braue -n obočí 

die Lippe -n ret 

der Zahn Zähne zub 

die Zunge -n jazyk 

der Ellbogen - loket 

der Daumen - palec (u ruky) 

der Rücken - záda 

der Po -s prdelka (der Hintern - zadek) 

das Gesäß -e pozadí (der Hintern - zadek) 

 

10.2.2 Ukaž, zeptej se a pojmenuj – části těla 

• V příloze O36 je k dispozici ještě jedna strana, na které jsou zobrazeny části těla. Tato karta 

se hodí pro práci s jednotlivci. Děti jsou zvídavé a pořád se ptají „Co je to? Jak se to řekne 

německy?“ apod.. S touto kartou si následující dvě fráze 

 

F6 Was ist das? Co je to? 

F7 Das ist...(Nominativ)…. To je...(1.pád podst. jm.)…. 

 

můžeme snadno procvičit. 

 

• Začneme tak, že se učitel německy, popř. hned i česky, zeptá, a přitom ukáže na jeden 

z obrázků. Dítě mu nejspíš odpoví česky. Proto hned odsouhlasíme tím, že slovíčko řekneme 

německy.  

 

• Buď se dítě začne ptát samo česky, tak se hned zeptáme německy. Nebo se začne ptát samo 

německy. Nebo dítě vybízíme k tomu, aby se ptalo německy.  

 

• slovíčka: PAKET 45 
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10.2.3 Hra „Barevné části těla a oblečení“ 

• V příloze O35 je panák/kluk s barevným oblečením a barevná kolečka. Panáka a kolečka 

vytiskneme a necháme děti vybarvit. Už při vybarvování můžeme zopakovat naučené názvy 

pomocí otázek, jak je popsáno v kapitole 10.1.1. 

 

• Můžeme také vytisknout již barevného. Dá se také vytisknout na větší formát papíru, 

abychom to mohli hrát s větším počtem dětí a všichni dobře viděli. 

 

Hra: 

• Sedneme si do dvou řad naproti sobě (lze i do kroužku nebo jakkoliv jinak) a panáka 

položíme doprostřed. Rozložíme také kolečka barvou dolů. Děti se střídají. Každý otočí jedno 

kolečko a pojmenuje barvu. Pak všichni řeknou, která část těla je takto barevná.  

 

• Části děla můžeme vyměnit za barevné oblečení panáka. 

 

Varianty: 

• Dítě otočí kolečko a všichni řeknou název barvy a příslušnou část těla panáka. 

 

• Náročnější je, když dítě, které otočilo kolečko, pojmenuje barvu a řekne i příslušnou část těla 

samo.  

 

• slovíčka: PAKET 42, PAKET 45  

 

 

10.2.4  Hra „Oblékání“ – „Ankleiden“ 

• V příloze H6 jsou k vystřihnutí postavičky a obleční, které děti nejprve vybarví. Pak si s tím 

můžou hrát. 

 

• Můžeme si s tím také zahrát hru pro 2 děti (třeba holka a kluk). Jedno dítě má panenku a 

druhé panáčka na oblékání. Učitel vždy řekne, pomocí následujících frází, co mají obléknout. 

Vyhrává např. ten, kdo postavičku správně oblékl a neudělal nebo udělal nejmíň chyb. 
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• Používáme následující fráze: 

 

F64 Ziehe dich/sie/ihn bitte an/aus! Oblékni/svlékni se/ji/ho prosím! 

F65 Ziehe dir/ihr/ihm bitte ...(Akkussativ)... an! Oblékni si/jí/mu prosím...(4.p.pod.jm.)...! 

 Ziehe dir/ihr/ihm bitte ...(Akkussativ)... aus! Svlékni si/jí/mu prosím...(4.p. pod.jm.)...! 

F66 Ziehe bitte ...(Akkusativ)... an/aus! Oblékni/svlékni prosím...(4.p. pod.jm.)...! 

Bsp.: Ziehe ihm bitte die Hose an! Oblékni mu prosím kalhoty! 

 Ziehe bitte die Hose an! Oblékni prosím kalhoty! 

 Zieht ihr bitte die Hose an! Oblékněte prosím kalhoty! 

 Zieht ihr bitte die Hose aus! Svlékněte prosím kalhoty! 

 

Pozn.: Vysvětlení rozkazovacího způsobu je v kapitole 4.3.2. Skloňování osobních zájmen (zde 

např. „ihr“, „ihm“, „dich“….) je vysvětleno níže v kapitole 10.3.. 

 

• slovíčka: PAKET 42, PAKET 28 

 

 

10.2.5 Písnička „Meine Hände sind verschwunden“  

• You Tube: Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen • Meine Hände sind verschwunden 

  

• text písničky s překladem: příloha P20 

 

10.3  Gramatika – skloňování osobních zájmen 

• Skloňování osobních zájmen je pouze pro 1., 3. a 4. pád: 

 

Fall Singular Plural 

1. ich du er sie es wir ihr sie/Sie 

2. - - - - - - - - 

3. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen/Ihnen 

4. mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie 
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11 Modul 11 

11.1 Téma měsíce: „Objevujeme svět kolem nás“ 

11.1.1 Básnička na bolístku – Heile, heile Segen 

• text písničky s překladem: příloha P21 

 

• slovíčka: PAKET 46 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die kleine Wunde -n bolístka (malá bolest/rána) 

 heilen  uzdravit, léčit, hojit, zahojit (se) 

 Segen   

 morgen   

 übermorgen   

 es gibt  existuje, bude (slov. spoj.) 

der Regen -  

der Schnee -  

 wehtun  bolet 

 nicht mehr  už ne, ne více (slov. spoj.) 

das Weh -e bolest, žal 

 

11.1.2 Tischsprüche – Říkanky ke stolu 

• Na každý týden jsou vybrané 2 dvěti jako „hospodáři“ na službu k připravování stolů (der 

Tischdienst). Tyto děti prostírají stoly, zatím co ostatní u stolečků už sedí a mají ruce pod 

stolem na klíně (Hände auf dem Schoß). když je prostřeno, služba si stoupne před všechny 

děti a vybranou básničkou popřeje dobré chutnání. 

 

• 6 příkladů říkanek s doslovným překladem: příloha P22 

 

• slovíčka: PAKET 47 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

der Tischspruch -sprüche říkanka ke stolu 

 Guten Apetit!  Dobrou chuť! 

der Appetit nur Sg chuť (k jídlu) 

der Tisch -e stůl 

der Spruch Sprüche výrok, rčení 
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auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Rolle -n role, váleček, kotrmelec 

 so  tak  

 voll  plný 

der Bauch Bäuche břicho 

 leer  prázdný 

 brummen  bručet, broukat 

 wie  jako 

der Bär -en medvěd 

 sitzen  sedět 

 zusammen  společně, dohromady 

 den Tisch decken (4. 

Fall) 

 prostřít stůl (4. pád) 

 der Tisch ist gedeckt  stůl je prostřený 

 wünschen  přát 

 wir alle/uns allen/uns 

alle 

 my všichni/nám všem/nás 

všechny 

 dass  že, ať, aby 

 schmecken  chutnat 

 gut  dobrý, dobře 

der Hund - wau-wau -e pes - haf-haf 

die Katze - miau - kočka - mňau 

der Vogel - piep Vögel pták - píp 

 machen  dělat 

 sagen   

die Liebe -n Milá, Milý, láska 

der Löfel - lžíce 

der Messer - nůž 

die Gabel -n vidlička 

die  Mitte -n,mst Sg. střed 

der Esser - jedlík 

die Straße -n ulice 

der Hase -n zajíc 

 pfeifen  pískat 

das Lied -er písnička 

der Tischspruch -sprüche říkanka ke stolu 
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11.1.3  Male richtig aus! – Vybarvi správně! 

• V příloze O37 jsou čtyři pracovní listy s různými tvary. Dítě vybarvuje podle vzoru. Při tom 

procvičujeme následující fráze: 

 

F61 Welche Farbe hat/haben ...(Nominativ)...? Jakou barvu má/mají ...(1. p.pod. jm.)...? 

F67 ...(Nominativ)…ist/sind ´Farbe´. …(1.pád podst. jm.)…je ´barva´. 

Bsp.: Welche Farbe hat der Herz? Jakou barvu má srdce? 

 Der Herz ist rot. To srdce je červené. 

 Welche Farbe haben die Kreise? Jakou barvu mají kolečka? 

 Die Kreise sind grün.  Kolečka jsou zelená. 

 

• pátý list v příloze O37 je na procvičování čísel a také barev. 

 

• slovíčka: PAKET 48 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

das Arbeitsblatt -blätter pracovní list 

die Form -n tvar 

der Kreis -e kruh 

das Dreieck -e trojúhelník 

das Rechteck -e čtverec 

der Halbmond -e půlměsíc 

die Blume -n kytka 

das Herz -en srdce 

 grün  zelený 

 schwarz  černý 

 blau  modrý 

 gelb  žlutý 

 orange  oranžový 

 rot  červený 

 

11.1.4 Zimní radovánky – Wintervergnügen 

• V příloze O38 jsou obrázky se zimními motivy. Podle věku dítěte vybereme náročnost 

omalovánky. 

 

• S dětmi při tom procvičujeme fráze a slovíčka, které jsme se již naučili a které si děti 

pamatují. 
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11.2 Téma setkání: „Wasserspiele“ („Vodní hrátky“) 

11.3 Básnička „Regen, Regen“ 

• Básničku si můžeme přeříkat, když jsou děti u vody nebo už ve vodě, ale ještě nejsou úplně 

celá mokrá. Děti se při tom postupně kapáním vodu osvěžují, jak je popsáno pod textem 

básničky. 

 

• text: příloha P23 

 

• slovíčka: PAKET 49 

 

auf Deutsch - německy plural auf Tschechisch - česky 

die Wasserspiele =plural vodní hry/hrátky 

der Regen - déšť 

 regnen (Es regnet.)  pršet (Prší.) 

 tropfen  kapat 

 fallen (fiel)  padat (spadnul/a) 

der Kopf Köpfe hlava 

die Hand Hände ruka 

 auf's (auf das)  na to 

 ganz  celý, zcela 

das Land Länder země 

 lassen  nechat 

das Ende -n konec 

das Wasser nur Sg. voda 

 plantschen  cákat/šplíchat ve vodě 

der Löfel - lžíce 

der Kaffee -s káva, kafe kafíčko 

 machen  dělat 

 plumpsen (Plumps!)  žbluňknout (žbluňk) 

 

11.4 Básnička „Spadla lžička“ 

• Básnička slouží k tomu, aby se dítě nebálo ponořit do vody. Při přeříkávání básničky se dítě 

rozhoupává, až nakonec „žbluňkne“ do vody. 

 

• text: příloha P24 

 

• slovíčka: PAKET 49 
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12 Přílohy 

• P1-P24 – Texty písniček a básniček     

• H/SH1-10 – Hry a společenské hry    

• O1-O38 – Obrázky, omalovánky, šablony a návody     
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P1 – Kopf und Schulter 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, 

Augen, Ohren, Nase, Mund, 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß. 

Hlava, rameno, koleno, noha, 

oči, uši, nos, pusa. 

 

 

P3 – Kinder, Kinder 

Kinder, Kinder 

Kinder, Kinder 

fasst eure Hände an. 

Kinder, Kinder 

schließt einen Kreis. 

Děti, děti, 

chyťte se za ruce. 

Děti, děti, 

utvořte kruh. 
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P2 – Wenn du fröhlich bist 

Wenn du fröhlich bist 
(akordy: F, C, C, F, B, F, C, F) 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand! 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand! 

 Wenn du fröhlich bist und heiter,  

ja, dann sagt es allen weiter! 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand! 

 

Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß! 

Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß! 

 Wenn du fröhlich bist und heiter,  

ja, dann sagt es allen weiter! 

Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß! 

 

Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut: „Hurra!“ 

Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut: „Hurra!“ 

 Wenn du fröhlich bist und heiter,  

ja, dann sagt es allen weiter! 

Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut: „Hurra!“ 
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Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei! 

…klatschen, stampfen, rufen… 

Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei! 

…klatschen, stampfen, rufen… 

 Wenn du fröhlich bist und heiter,  

ja, dann sagt es allen weiter! 

Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei! 

…klatschen, stampfen, rufen… 

 

Když jsi šťasný, tleskej rukama! 

Když jsi šťasný, tleskej rukama! 

Když jsi šťastný a veselý, 

ano, tak to řekni všem! 

Když jsi šťasný, tleskej rukama! 

 

Když jsi šťasný, dupej nohama! 

….. 

 

Když jsi šťasný,volej nahlas hurá! 

…. 

 

Když jsi šťasný, udělej všechny 3 věci! 

… telskat, dupat, volat… 
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P4 - Guten Morgen, guten Tag 

Guten Morgen, guten Tag 

Guten Morgen, guten Tag, 

heute ist ein schöner Tag. 

Die Hände klatschen, 

die Beine Stampfen. 

Guten Morgen, guten Tag, 

heute ist ein schöner Tag. 

 

 

Dobré ráno, dobrý den,  

Dobré ráno, dobrý den,  

dneska máme krásný den. 

Ručičkama zatleskáme, 

nožičkama zadupáme. 

Dobré ráno, dobrý den,  

dneska máme krásný den. 
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P5 – Hände waschen 

Hände waschen 

Hände waschen! 

Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind. 

Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Hände sauber ja, doch 

leider ist kein Handtuch da! 

Drum müssen wir sie schütteln, 

schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, 

bis dass sie trocken sind. 

 

Und jetzt die Haare! 

Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind. 

Haare waschen, Haare waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Haare sauber ja, doch 

leider ist kein Handtuch da! 

- Was machen wir da? - 

Drum müssen wir sie schütteln, 

schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, 

bis dass sie trocken sind. 
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Und die Füße! 

Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind. 

Füße waschen, Füße waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Füße sauber ja, doch 

leider ist kein Handtuch da! 

- Und nun? - 

Drum müssen wir sie schütteln, 

schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, 

bis dass sie trocken sind. 

 

Und auch den Popo! 

Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind. 

Popo waschen, Popo waschen, bis er sauber ist. 

Nun ist der Popo sauber ja, doch 

leider ist kein Handtuch da! 

- Aber ich weiß was! - 

Drum müssen wir ihn schütteln, 

schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir ihn schütteln, 

bis dass er trocken ist. 
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Mýt si ruce 

Mýt si ruce! 

Mýt si ruce, mýt si ruce musí každé dítě! 

Mýt si ruce, mýt si ruce dokud nejsou čisté! 

Teď jsou ty ruce čisté, ano,  

ale bohužel tu není žádný ručník. 

Proto s nimi musíme klepat, 

dokud nebudou suché. 

 

A teď vlasy! 

Mýt si vlasy, mýt si vlasy musí každé dítě! 

Mýt si vlasy, mýt si vlasy dokud nejsou čisté! 

Teď jsou ty vlasy čisté, ano,  

ale bohužel tu není žádný ručník. 

- Co budeme dělat? - 

Proto s nimi musíme klepat, 

dokud nebudou suché. 
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A teď nohy! 

Mýt si nohy, mýt si nohy musí každé dítě! 

Mýt si nohy, mýt si nohy dokud nejsou čisté! 

Teď jsou ty nohy čisté, ano,  

ale bohužel tu není žádný ručník. 

- Co budeme dělat? - 

Proto s nimi musíme klepat, 

dokud nejsou suché. 

 

A taky prdelku! 

Mýt si prdelku, mýt si prdelku musí každé dítě! 

Mýt si prdelku, mýt si prdelku dokud nejsou čisté! 

Teď je ta prdelku čisté, ano,  

ale bohužel tu není žádný ručník. 

- Ale já už vím, co! - 

Proto s ní musíme klepat, 

dokud nebude suchá. 
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P6 – Indianer - Indiáni 

Indianer 

Indi-, Indi-, Indi-, Indi-, Indianer gehen. 

Halliii, hallooo, Indianer gehen. 

Wir haben, wir haben, wir haben keine Angst. 

Halliii, hallooo, wir haben keine Angst. 

Ging der erste, ging der zweite, ging der dritte 

Indianer, 

ging der vierte, ging der fünfte, ging der sechste 

Indianer. 

Und der letze ist der kleinste. 

„Aoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoao“. 

 

 

Indiáni 

Indi-, indi-, indi-, indi-, indiáni jdou. 

Halííí, halóóó, indiáni jdou. 

My se, my se, my se, my se, nebojíme se. 

Halííí, halóóó, nebojíme se. 

Šel první, šel druhý, šel třetí indián, 

šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý indián. 

A ten poslední ze všech nejmenší: 

„Aoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoao“. 
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P7 – Mühlen-, Mühlenrädchen – Kolo, kolo mlýnský 
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- 103 - 

P8 – Kühe, Kühe – Krávy, krávy 
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- 105 - 

P9 – Turnen – OHA tralala – Rozcvička – Fíha tralala 

Turnen – OHA tralala 

Mein Köpfchen macht ticki-tacki, 

der Kopf kann sich drehen. 

Mein Köpfchen macht ticki-tacki 

und manchmal tut es weh.  

 

Meine Beine mögen Stampfen,  

und sie springen sehr gern, 

meine Beine mögen Stampfen,  

meine Augen weinen mal. 

 

Meine Hände machen Klapp Klapp, 

Bumm Bumm Bumm Bumm, 

Ciao-Ciao! 

Meine Hände machen Klapp Klapp, 

das weiß jedes Kindchen. 
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Rozcvička – FÍHA tralala 

Hlava dělá tiky, ťaky, 

hlava se i kroutí 

Hlava dělá tiky ťaky, 

a občas i bolí. 

 

Nohy dělaj dupy, dupy, 

taky si zaskáčou. 

Nohy dělaj dupy, dupy, 

oči občas pláčou. 

 

Ruce dělaj klapy, klapy, 

bum, bum, bum, bum, 

čau, čau! 

Ruce dělaj klapy, klapy, 

kdo by to nechápal? 
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P10 – Finger Familie 

Finger Familie 

Papa Finger, Papa Finger, 

wo bist du? 

Hier bin ich, hier bin ich. 

Wie geht es dir? 

 

Mama Finger… 

Bruder Finger… 

Schwester Finger… 

Baby Finger… 

 

Prstíková rodina 

Prste tati, prste tati, 

kde-pak jsi? 

Tady jsem, tady jsem. 

Jak se máš? 

 

Prste mami… 

Prste bratře… 

Prste sestro… 

Prste mimi… 
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P11 – Hände waschen! Nicht vergessen! 

 

Hände waschen! Nicht vergessen! 

Nach dem Klo 

und vor dem Essen 

Hände waschen! 

Nicht vergessen! 

 

(Po záchodě, a před jídlem umýt ruce! Nezapomínat!) 

 

Umyj ruce! Nezapomeň! 

Po záchodě, 

před jídlem 

umýt ruce! 

Nezapomeň! 

 

 

 

 

 

das Wasser - voda die Seife - mýdlo das Handtuch  - ručník 



 

- 109 - 

P12 – Hat ein Opa eine Oma 

 

Hat ein Opa eine Oma 

Hat ein Opa eine Oma, 

eine Oma gern so viel. 

Liebe Oma, meine Oma  

komm und tanze jetzt mit mir. 

 

 

 

Měl dědeček měl babičku 

Měl dědeček, měl babičku, 

měl babičku tuze rád. 

Milá babi, moje babi, 

pojď teď se mnou tancovat. 
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P13 – Wehe, wehe, Windchen! – Foukej, foukej, větříčku! 

 

Wehe, wehe, Windchen! 

Wehe, wehe, Windchen, 

wirf mir ab ein Birnchen. 

Wirf mir eins ab, oder zwei, 

beide werden lecker sein! 

 

 

 

Foukej, foukej, větříčku! 

Foukej, foukej, větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě, 

budou sladké obě dvě! 
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P14 –Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 

grün, grün, grün ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein Jäger ist. 

 

 

Zelené, zelené, zelené je všechno mé oblečení 

Zelené, zelené, zelené je všechno mé oblečení, 

zelené, zelené, zelené je všechno, co já mám. 

Proto mám ráda všechno, co je zelené, 

protože můj milý je myslivec. 

 

 

grün - Jäger  zelený - myslivec 

blau - Polizist, Matrose  modrý - 
policista, 

námořník 

rot - 

Feuerwehrmann, 

bei der 

Feuerwehr 

 červený - 
hasič, u 

hasičů 

schwarz - Schornsteinfeger  černý - kominík 

weiß - Bäcker, Artzt  bílý - 
pekař, 

doktor 

bunt - Maler  barevný - malíř 
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P15 – Familie Maus 

Familie Maus 

Das ist Papa Maus, sieht wie alle Mäuse aus. 

Hat große Ohren, 

eine spitze Nase, 

hat weiches Fell 

und einen Schwanz,  

der ist sooooo lang. 

 

Das ist Mama Maus … 

Das ist Bruder Maus … 

Das ist Schwester Maus … 

 

Das ist Baby Maus, 

sieht nicht wie alle Mäuse aus. 

Hat kleine Ohren, 

eine platte Nase, 

hat strubbeliges Fell 

und einen Schwanz, 

der ist so kurz. 
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Myší rodina 

To je táta myšák stejný jak ostatní myšky. 

Má velká ouška  

a špičatý nos,  

má hebkou srst a ocásek, 

ten je tááák dlouhý 

 

To je máma myška stejná jak ostatní myšky… 

To je bratr myšák stejný jak ostatní myšky… 

To je sestra myška stejná jak ostatní myšky… 

 

To je mimi myška, není stejná jako všichni. 

Má malá ouška  

a placatý nos, 

má rozcuchanou srst  

a taky ocásek, 

který je ale tak malý. 

 

(Doslovný překlad: 

To je táta myšák, vypadá jak všechny myši. Má velké uši, špičatý 

noc, hebkou srst, a ocas, který je tááák velký.  

To je máma myš…To je bratr myš… To je sestra myš…  

To je miminko myš, nevypadá jako všechny myši. Má malé uši, 

placatý nos, rozcuchanou srst a ocas, který je tak malý.) 
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P16 – Hoky Koky 

Hoky Koky 

Jetzt kommen beide Hände rein 

und beide Hände raus 

und beide Hände rein 

dann schütteln wir sie aus! 

Wir machen „HOKY KOKY“ 

und dann drehen wir uns um 

und rufen Alle „HEJ!“. 

 

Jetzt kommen beide Beine rein 

und beide Beine raus 

und beide Beine rein 

Wir machen „HOKY KOKY“…. 

 

 Jetzt kommen alle Popos rein 

und alle Popos raus 

und alle Popos rein 

dann schütteln wir sie aus! 

Wir machen „HOKY KOKY“…. 
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Hoky Koky! 

Dáme ruce sem 

a dáme ruce tam 

a dáme ruce sem 

a pak je vyklepem! 

Uděláme „HOKY KOKY“ 

otočíme se 

a pak zavoláme „HEJ!“ 

 

Dáme nohy sem 

a dáme nohy tam 

a dáme nohy sem 

a pak je vyklepem! 

Uděláme „HOKY KOKY“…. 

 

Dáme zadky sem 

a dáme zadky tam 

a dáme zadky sem 

a pak je vyklepem! 

Uděláme „HOKY KOKY“…. 
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Boogie Woogie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text v češtině: 

Teď přijde levá ruka sem 

a levá ruka ven  

a ještě jednou sem 

a pak ji vyklepem, 

a pak přijde Boogie Woogie 

a pak otočíme se  

a pak zavoláme: Hej! 

 

Boogie Woogie 

Boogie Woogie 

Boogie Woogie 

A pak vše zopakujem. 

(A pak začneme od začátku.) 
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P17 – Básnička pro Mikuláše – Gedicht für Weihnachtsmann 

 

Lieber guter Weihnachtsmann 

Lieber guter Weihnachtsmann, 

schau mich nicht so böse an. 

stecke deine Rute ein, 

ich werde schon immer brav sein. 

 

 

Ty můj milý Mikuláši 

Ty můj milý Mikuláši, 

tvůj pohled mě trochu straší. 

Když tu berlu odložíš, 

budu hodný, uvidíš! 

 

 

 

 

 

(Doslovný překlad: 

Milý dobrý Ježíšku, 

nedívej se na mě tak zle, 

zastrč tu metlu, 

já už budu vždycky poslušný.) 
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P18 – Stille Nacht – Tichá noc 

 

Stille Nacht 

Stille Nacht, Heilige Nacht. 

Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute, hoch-hei-lige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh, 

schlaf in himmlischer Ruh. 

 

 

Tichá noc 

Tichá noc, přesvatá noc. 

V spánku svém dýchá zem, 

půlnoc odbila, město šlo spát. 

Zdřímli dávno i pastýři stád, 

jen Boží láska, ta bdí, 

jen Boží láska, ta bdí. 

 

 

(Doslovný překlad: 

Tichá noc, svatá noc. 

Všechno spí, osaměle stráží 

jen ten rozmilý svatosvatý pár. 

Milý chlapec v kudrnatých vlasech, 

spinká v nebeském klidu.) 
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P19 – Ene, mene, muh – Ene, bene, ten 

 

Ene, mene, muh (Abzählreim) 

Ene, mene, muh 

und raus bist du. 

Raus bist du noch lange nicht, 

sag‘ mir erst, wie alt du bist. 

 

Das Kind sagt sein Alter und dann zählt man das Alter durch. 

 

 

Ene, bene, ten (rozpočítadlo) 

Ene, bene, ten, 

ty jdeš z kola ven. 

V kole ještě zůstaneš, 

dokud svůj věk neřekneš. 

 

Dítě řekne svůj věk a poté se věk rozpočítá. 

 

 

(doslovný překlad: 

Ene, bene, ten, 

a jsi venku. 

Venku ještě nejsi dlouho, 

řekni mi nejprve, jak jsi starý.) 
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P20 – Meine Hände sind verschwunden – Moje ruce se ztratily 

Meine Hände sind verschwunden 

Meine Hände sind verschwunden. 
Ich habe keine Hände mehr. 
Ei, da sind die Hände wieder. 

Tra la la la la la la. 
 

Meine Nase ist verschwunden. 
Ich habe keine Nase mehr. 
Ei, da ist die Nase wieder. 

Tra la la la la la la. 
 

Meine Augen sind verschwunden. 
Ich habe keine Augen mehr. 
Ei, da sind die Augen wieder. 

Tra la la la la la la. 
 

Meine Ohren sind verschwunden. 
Ich habe keine Ohren mehr. 
Ei, da sind die Ohren wieder. 

Tra la la la la la la. 
 

Meine Finger sind verschwunden. 
Ich habe keine Finger mehr. 
Ei, da sind die Finger wieder. 

Tra la la la la la la. 
 

Mein Mund, der ist verschwunden. 
Ich habe keinen Mund mehr. 
Ei, da ist der Mund wieder. 

Tra la la la la la la. 
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Moje ruce zmizely 

Moje ruce zmizely. 
Já už nemám žádné ruce. 
Oj, tady jsou zase ty ruce. 

Tra la la la la la la. 
 

Můj nos zmizel. 
Já už nemám žádný nos. 
Oj, tady je zase ten nos. 

Tra la la la la la la. 
 

Moje oči zmizely. 
Já už nemám žádné oči. 
Oj, tady jsou zase ty oči. 

Tra la la la la la la. 
 

Moje uši zmizely. 
Já už nemám žádné uši. 
Oj, tady jsou zase ty uši. 

Tra la la la la la la. 
 

Moje prsty zmizely. 
Já už nemám žádné prsty. 
Oj, tady jsou zase ty prsty. 

Tra la la la la la la. 
 

Moje pusa zmizela. 
Já už nemám žádnou pusu. 

Oj, tady je zase ta pusa. 
Tra la la la la la la. 
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P21 - Básnička „Heile, heile Segen“ 

Heile, heile Segen (Kinderreim) 

Heile, heile, Segen, 

morgen gibt es Regen, 

übermorgen Schnee, 

tut schon nicht mehr weh! 

 

 

Na bolístku (dětské říkadlo) 

Požehnej nám pánbíčku, 

zítra nám dej deštíčku, 

pozítří sníh do polí, 

už to vůbec nebolí! 

 

Když se dítě poraní, hladíme ho nad/kolem bolestivého místa, a 
přitom odříkáváme říkadlo. Na závěr ránu pofoukáme a bolest 
odejde!  
 

 

(doslovný překlad: 

Léčivém léčivé, požehnání, 

zítra bude déšť, 

pozítří sníh, 

už to nebolí!) 
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P22 – Tischsprüche - říkanky ke stolu 

• 

Rolle, rolle, rolle 

mein Teller ist so volle, 

mein Bauch ist so leer 

und brummt wie Bär. 

 

doslovný překlad: 

Role, role, role, 

můj talíř je tak plný 

moje břicho je tak prázdné 

a bručí jako medvěd. 

 

 

• 

Wir sitzen zusammen, der Tisch ist gedeckt, 

wir wünschen uns allen, dass es gut schmeckt! 

 

doslovný překlad: 

Sedíme spolu, stůl je prostřený, 

přejeme nám všem, ať to dobře chutná! 
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• 

Der Hund macht wau-wau, 

die Katze macht miau. 

Der Vogel macht piep, 

wir sagen guten Appetit! 

 

doslovný překlad: 

Pes dělá haf-haf, 

kočka dělá mňau. 

Pták dělá píp, 

my říkáme dobrou chuť! 

 

 

• 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben - 

guten Appetit ihr Lieben! 

 

doslovný překlad: 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm – 

dobrou chuť vy milí! 
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• 

Links die Gabel, 

rechts das Messer, 

in der Mitte sitzt der Esser! 

Guten Appetit! 

 

doslovný překlad: 

Vlevo vidlička, 

vpravo nůž, 

uprostřed sedí jedlík! 

Dobrou chuť!  

 

 

• 

Auf der Straße 

sitzt ein Hase, 

pfeift ein Lied, 

guten Appetit! 

 

doslovný překlad: 

Na ulici 

sedí zajíc, 

píská pisničku, 

dobrou chuť! 
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P23 – Regen, Regen – Deštík, deštík 

 

Regen, Regen 

Regen, Regen tropf, tropf, tropf 

fällt auf meinen Kopf, Kopf, Kopf 

fällt auf meine Hand, Hand, Hand 

fällt auf‘s ganze Land, Land, Land! 

(Wasser mit der Hand auf Kopf und Hand tropfen lassen, am 

Ende auf das Wasser plantschen) 

 

 

 

doslovný překlad: 

Deštík, deštík 

Deštík, deštík kap, kap, kap 

padá na mou hlavičku, 

padá na mou ručičku 

padá na celou zem, zem, zem! 

(Vodu nechat z ruky padat na hlavu a na ruku a na konci plácat do vody.) 
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P24 – Fällt der Löffel – Spadla lžička 

 

 

 

Fällt der Löffel 

Ein Löffel fiel in den Kaffee, 

(und) machte einen Plumps! 

(Beim „Plumps“ plumpsen die Kinder ins Wasser.) 

 

 

 

Spadla lžička 

Spadla lžička do kafíčka, 

udělala žbluňk! 

(Na „žbluňk“ žbluňknou děti do vody.).) 
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H1 – Der Storch hat seine Mütze verloren 

Der Storch hat seine Mütze verloren 

und die Mütze war….  

gelb, rot, blau, grün, 

 weiß, schwarz, braun, grau, 

 lila/violett, rosa/pink 

 

Čáp ztratil čepičku a ta čepička byla… 

žlutá, červená, modrá, zelená, 

bílá, černá, hnědá, šedá, 

fialová světlá/tmavá, růžová světlá/tmavá 

 

H2 – Häschen in der Grube 

Häschen in der Grube 

Häschen in der Grube 

saß und schlief, saß und schlief. 

Armes Häschen, bist du krank, 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf! 

 

Zajíček v své jamce seděl a spal, seděl a spal, 

Ubohý zajíčku, jsi nemocný, že už nemůžeš skákat? 

Zajíčku vyskoč, zajíčku vyskoč, zajíčku vyskoč! 
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H3 - Měl Adam 7 synů 
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- 136 -  
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H4 - Hüpfspiele 

 

Hüpfspiel - Himmel und Hölle 
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Hüpfspiel - Hinkepott 
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Hüpfspiel - Briefhopse 
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Hüpfspiel - Hinkepott 
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H5 – Memory – Spiel 
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H6 – Ankleiden – Oblékání 
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SH5 - Domino s domácími zvířátky 

START 

 
 

die Katze 
kočka 

 

 
 

der Hund 
pes 

 

 

 

 
 

die Ziege 
koza  

 

 

 

 
 

die Gans 
husa  

 

 

 

 
 

das Schwein 
prase 

 

 

 
 

der Vogel 
pták 

  
 

die Maus 
myš 

 

 

 
 

die Kuh 
kráva 

 

 

 

 
 

das Pferd 
kůň 

 

 

 
 

das Kaninchen 
králík 
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das Küken 
kuře 

  
 

die Ente 
kachna 

 

  
 

der Hahn 
kohout 

 

  
 

die Henne 
slepice 

 

 

Ende 
konec 

 

 

 
 

das Schaf 
ovce 
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SH7 – Kde žije zvířátko 

• 52 zvířátek k vybarvení 

• 5 karet obrázku prostředí k vybarvení (les, louka / zahrada, ZOO, rybník, statek) 

 



 

- 148 - 
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SH8 – Domino s ovocem a zeleninou 

 

DER APFEL 
 

 

DIE 
ZITRONE 

 

DIE BIRNE 
 

 

DIE 
ERDBEERE 

 

DIE 
HIMBEEREN 

 

 

DIE ORANGE 

 

DIE 
PFLAUMEN 

 

 

DIE KIRSCHE 

 

DAS KRAUT 

 

DIE 
KARTOFFELN 
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DER 
KNOBLAUCH 

 

DER ERBSE 

 

DIE ZWIEBEL 

 

DIE MÖHRE 

 

DIE GURKE 

 

DER PAPRIKA 

 

DIE TOMATE 

 

DER MAIS 

 

die 
Ananas 

 

DIE BANANE 
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SH9 – Domino – Počasí - Wetter 
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SH10 – Karty s počasím – Wetterkarten 
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O1 – Farben und Formen – Barvy a tvary 
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O2 – Zahlen -Čísla 
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O3 – Die Familie – rodina 
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O4 – Personen – Osoby 
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- 166 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 – Lebensmittel – 

potraviny 

 

 

 

 

 

 

 JUNGE 

 HERR 

M

Ä

D

C

H

E

N 
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A

U 

 

B

A

N

A

PF

EL 
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O6 – Unser Haus – Náš dům 
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O7 – Osterei - Velikonoční vajíčko 
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O8 – Ostersymbole - Velikonoční symboly 
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O9 – Muttertagskarte – Přání ke dni matek 
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O10 – Erkennungszeichen – Poznávací značky 
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O11 – Musikinstrumente – Hudební nástroje 
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T
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O

M
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O12 – Verkehrsmittel – Dopravní prostředek 
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A
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O 

FLUGZEUG 
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R
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O13 – Anleitung zum Falten – Návod ke skládání     
Himmel und Hölle – Nebe a peklo / Froschkönig – žabí král 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. krok 

-Připravíme si čtverec zeleného papíru (z formátu A5).  

čtverec – Quadrat 

- Ohněte čtverec uhlopříčně, až vznikne trojúhelník a zase otevřete.  

  Ohněte roh k rohu. 

 → Faltet das Quadrat diagonal zu einem Dreieck und öffnet es wieder.  

    Faltet die Ecke zur Ecke. 

- Ohněte ho také druhým směrem do trojúhelníku a opět otevřete. 

 → Faltet es auch in die andere Richtung und öffnet es wieder! 

- Nyní vytvoříme vodorovný a svislý ohyb uprostřed čtverce.  

  Čtverec ohněte do tvaru obdélníku a po otevření ohněte i druhým směrem. 

  Ohněte hranu k hraně. 

 → Nun erzeugen wir eine waagrechte und senkrechte Falzlinie in der Mitte des  

      Quadrates. 

→ Faltet das Quadrat zum Rechteck nach dem Öffnen auch in die andere Richtung. 

→ Faltet die Kante zur Kante. 
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2. krok 

- Ohněte všechny čtyři rohy do středu (na nově vzniklý střed čtverce). 

 → Faltet alle vier Ecken in die Mitte (auf den neu entstandenen Mittelpunkt des  

    Quadrates). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. krok 

- Ohněte čtverec na zadní stranu. 

  Ohněte teď znovu všechny čtyři rohy ke středu. 

 → Dreht das Quadrat auf die Rückseite um. 

 → Faltet jetzt erneut alle vier Ecken zur Mitte. 
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4. krok 

- Ohněte potom spodní hranu ve směru šipky nahoru a znovu otevřeme. 

 → Faltet dann die Unterkante in Pfeilrichtung nach oben und wieder öffnen. 

- Ohněte také levou hranu k pravé a také opět otevřeme. 

 → Faltet die linke Kante zur rechten Kante und auch wieder öffnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

- Vystřihnětě ze čtvrtky korunku, oči a jazyk a vybarvěte. Poté všechny části přilepte na   

  hotovou práci. 

 → Schneidet aus dem Papier die Krone, die Augen und die Zunge aus und malt alles  

    aus. Danach klebt alle Teile auf die Fertigarbeit. 
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O 14 – Familie, Haus und Garten – Rodina, dům a zahrada 
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O15 – Gegensätze - protiklady 
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O16 – In die Pilzen gehen – Jít na houby 
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O17 – Umgebungbeobachten – Pozorování okolí 

 

 



 

- 193 - 

O18 – Im Wald – V lese 



 

- 194 - 

 

 



 

- 195 - 

 

 



 

- 196 - 

O19 – Ovoce - das Obst  



 

- 197 - 

O20 – Ovoce-

o
m
a
l
o
v
á
n
k
a
 
-
 
O
b
s
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t-Ausmalbild 

                                                                                                            

O21 – Pojmenuj ovoce! – Nenne das Obst! 

 

 

 

Nenne das Obst und male es aus. – Pojmenuj ovoce a vybarvi ho. 

• Učitel se ptá např.: „Was ist das? – Co je to?“ / „Wer ist der Apfel? – Kde je jablko?“ 

• Dítě odpovídá: „Das ist der Apfel. – To je jablko.“ / „Hier. – Tady.“ 
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O22 – Zelenina-omalovánka – Gemüse-Ausmalbild 

 

der Apfel - jablko die Erdbeere - jahoda die Birne - hruška 

die Banane - banán die Zitrone - citron die Orange - pomeranč 

die Kirsche - třešeň die Ananas - ananas die Pflaume - švestka 
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O23 – Povolání – Berufe 
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O24 – Povolání – Vystřihni a slep! 

 

 



 

- 208 - 

O25 – Duhový deštník 



 

- 209 - 

 



 

- 210 - 

O26 – Hra s barevnými listy – Spielen mit farbigen Blätter 

 

 

 

 

 

 

O27 – Výrábění ježka – Igel 
basteln 



 

- 211 - 

 

 

 



 

- 212 - 

 

 

 

 



 

- 213 - 

 



 

- 214 - 

O28 – Mikulášská nadílka – Nikolausbescherung 

 



 

- 215 - 

O29 – Weihnachtsbaum – Vánoční stromeček 

 

 



 

- 216 - 

O30 – Weihnachtsbaumschmuck – Vánoční ozdoby 

 

 



 

- 217 - 
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O31 - 30 Weihnachtsbilder – 30 vánočních obrázků  

  
DAS LEBKUCHENHAUS – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

 

DER ADVENTSKALENDER – ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

 

  
DER ADVENTKRANZ – ADVENTNÍ VĚNEC 

 

DER ENGEL - ANDĚL 

 

  
DER KALENDER - KALENDÁŘ 

 
DER LEBKUCHEN - PERNÍČEK 
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DER SCHLITTEN – SANĚ 

 

DIE HIERTEN – PASTÝŘI 

 

  
DIE FAMILIE – RODINA 

 
DIE GLOCKEN – ZVONY, ZVONEČKY, ZVONKY 

  
DIE KERZE - SVÍČKA DIE KRIPPE – JESLIČKY, BETLÉM 
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DIE KUGEL – KULIČKA 

 

ES SCHNEIT – (ONO) SNĚŽÍ 

 

  

WEIßE WEIHNACHTEN – BÍLÉ VÁNOCE 
GEBURT JESU – NAROZENÍ KRISTA 

 

  
DAS GESCHENK – DÁREK 

 

DAS HERZ – SRDCE 

 



 

- 221 - 

  

DAS CHRISTKIND – JEŽÍŠEK 

 

KRIPPE UNTER DEM TANNENBAUM – JESLIČKY 

POD JEDLIČKOU 

 

  
LIEBE – LÁSKA 

 

NIKOLAUS – MIKULÁŠ 

 

  
ORANGEN, APFEL UND NÜßE – POMERANČE, 

JABLKA A OŘECHY 

PINGUIN – TUČŇÁK 
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SCHLITTSCHUHE – BRUSLE 

 

SCHNEEMANN – SNĚHULÁK 

 

  
SCHOKOLADE – ČOKOLÁDA 

 

SICH FREUEN – RADOVAT SE 

 

  
STERN – HVĚZDA 

 

STERN – HVĚZDA 
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DER STIEFEL – VYSOKÁ BOTA, HOLÍNKA 

 

DER WEIHNACHTSBAUM – VÁNOČNÍ STROMEČEK 

 

  
DIE WEIHNACHTSKRIPPE – BETLÉM 

 

WEIHNACHTSMANN – VÁNOČNÍ MUŽ 

 

  
WEIHNACHTSPLÄTZCHEN – CUKROVÍ 

 

 

WEIHNACHTSSTERN – VÁNOČNÍ HVĚZDA 
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O32 – Karten mit der Kleidung – karty s oblečením 

 



 

- 225 - 
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O33 – Puzzle mit der Kleidung – puzzle s oblečením 
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O34 – Körper – tělo 
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O35 – Hra – „Barevné části těla a oblečení“  
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O36 – Bild „Ich“ - Obrázek „Já“ 
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O37 – Male richtig aus! – Vybarvi správně! 
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O38 - Zimní radovánky – Wintervergnügen 
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