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Fotografie a texty v této publikaci jsou chráněny 
autorským zákonem. Pro jejich použití v jiných 
než zákonem stanovených případech je nutný 
souhlas Tandemu.

Publikace vznikla v rámci projektu Němčina  
nad zlato a její metodická část byla sestavena 
na základě interních materiálů k česko-německé 
jazykové animaci Koordinačního centra  
česko-německých výměn mládeže Tandem  
a materiálů vytvořených na školení jazykových 
animátorů v rámci projektu v roce 2019. Herní 
aktivity vybrali a dle vlastních zkušeností zpracovali 
jazykoví animátoři Simona Pöder Innerhofer  
a Martin Petřek.

V publikaci používáme tzv. generické maskulinum,  
kterým souhrnně označujeme jak muže, tak ženy.  
Mluvíme-li tedy v textu například o žácích  
či jazykových animátorech, vždy jimi míníme  
i žákyně či jazykové animátorky. Pro tento způsob 
pojmenování určité profesní, funkční, statusové  
či jiné skupiny jsme se rozhodli zejména s ohledem 
na srozumitelnost, přehlednost a úspornost textu, 
stejně jako souvislostí v něm, tak aby se čtenáři  
(a čtenářky!) v textu bez problémů orientovali  
a chápali jeho smysl.
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Koordinační centrum česko-německých  
výměn mládeže TANDEM 
REALIZÁTOR PROJEKTU NĚMČINA NAD ZLATO

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu  
podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi  
z Česka a Německa. 

Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce  
a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn 
mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými 
pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem naší činnosti je setkávání 
mladých lidí. 

Projekt Němčina nad zlato zprostředkovává partnerství mezi středními školami a firmami  
a pomocí česko-německé jazykové animace motivuje žáky k tomu, aby v učení se německému 
jazyku viděli smysl, a našli tak lepší uplatnění na trhu práce. 

 

O našich aktivitách se dozvíte také zde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financováno z prostředků Goethe-Institutu Česká republika a Velvyslanectví SRN v Praze 
(kampaň „Šprechtíme“).

Koordinační centrum  
česko-německých  
výměn mládeže Tandem 
Západočeská univerzita v Plzni 
Riegrova 17, 306 14 Plzeň 
 
 
e-mail: tandem@tandem-org.cz 
www.tandem-org.cz 
tel.: +420 377 634 755

Koordinierungszentrum  
Deutsch-Tschechischer  
Jugendaustausch – Tandem 
In Trägerschaft vom Bayerischen  
Jugendring, (KdöR) 
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg 
 
e-mail: tandem@tandem-org.de 
www.tandem-org.de 
tel.: +49 941 585 570

Realizátor projektu

https://nemcinanadzlato.eu/
mailto:tandem%40tandem-org.cz?subject=
http://www.tandem-org.cz/
mailto:tandem%40tandem-org.de?subject=
http://www.tandem-org.de
https://www.youtube.com/channel/UCT6cFP_92x9U4kcr3AgHpnw/videos
https://www.facebook.com/ccentretandem/
http://www.tandem-org.cz/letter.php
https://www.instagram.com/tandem_cz_de/
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Partneři projektu

Velvyslanectví SRN v Praze
Velvyslanectví SRN v Praze je důležitým partnerem projektu Němčina 
nad zlato. Vedle reklamní a kooperační podpory poskytuje v rámci 
kampaně „Šprechtíme“ nezbytné finanční prostředky pro realizaci 
projektu. Významně se také podílelo na vzniku internetové platformy 
nemcinanadzlato.eu.  

Goethe-Institut Česká republika
Goethe-Institut Česká republika spolupracuje s Tandemem několikrát 
do roka ve vybraných krajích České republiky na tzv. Dnech s němčinou, 
během nichž projekt propaguje a tak umožňuje navazovat nové kontakty. 

 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora  
a Obchodní a průmyslová komora Regensburg
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a Obchodní a průmyslová 
komora Regensburg zastupují zájmy německých firem v Česku. Tyto 
firmy vyjádřily potřebu kvalifikovaných technických pracovníků se zna-
lostmi německého jazyka, jichž je na trhu práce nedostatek. Požadavky 
těchto firem byly jedním z prvních impulzů pro realizaci projektu. 

Partnerské firmy (nejen z Plzeňského regionu) se od počátku projektu 
významně finančně podílejí na podpoře výuky němčiny na školách. 
Tato podpora probíhá hlavně formou česko-německé jazykové animace.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj podporuje německý jazyk na pilotní škole projektu: Střední 
průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni. 
Finanční prostředky pocházejí z nadačního fondu „Podpora technického 
vzdělávání v Plzeňském kraji“.

 

 

Partneři projektu

https://prag.diplo.de/cz-cs
http://nemcinanadzlato.eu
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html
https://tschechien.ahk.de/cz/o-nas/
https://www.ihk.de/
https://www.plzensky-kraj.cz/
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Vážení vyučující,

v rukou držíte metodickou příručku česko-německé jazykové animace pro střední školy,  
která vznikla v rámci projektu Němčina nad zlato realizovaného Koordinačním centrem  
česko-německých výměn mládeže Tandem. Tento projekt, navazující na projekt Němčina 
nekouše, je unikátní propojením firemní a neziskové sféry. Vznik projektu nebyl totiž iniciován 
nikým jiným než právě německými firmami působícími na českém trhu, které se dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil se znalostí německého jazyka. Postupně 
se tak za podpory dalších partnerů začala rozvíjet spolupráce mezi firmami a středními  
školami až do dnešní podoby projektu. 

Díky této jedinečné nabídce žáky středních škol přímo ve výuce navštěvují jazykoví animátoři, 
kteří je jednak motivují k učení se německému jazyku, jednak jim hravou formou vštěpují  
důležitou slovní zásobu jejich studijních oborů a fráze, které žáci ve své budoucí profesi 
bezpochyby uplatní. Unikátní projekt vyžaduje unikátní přístup, který metodologicky pokryje 
jak požadavky škol, tak firem. Z tohoto důvodu vznikla za podpory Goethe-Institutu Česká 
republika a Velvyslanectví SRN v Praze v rámci kampaně „Šprechtíme“ i tato publikace. 

Příručka má dvě části: První představuje metodologii, jak česko-německou jazykovou animaci 
provádět na středních školách co nejefektivněji. Druhá část obsahuje soubor 30 aktivit,  
které lze s žáky přímo ve vyučování realizovat.

Současný svět nabízí mnoho možností, a pokud je chceme všechny plnou měrou využít,  
znalost cizího jazyka je nezbytná. Česká republika je přitom z poloviny obklopena jedněmi  
z nejrozvinutějších zemí Evropy i světa, Německem a Rakouskem, které jsou zdrojem velkého  
kapitálu investovaného u nás, a nabízejí proto velké množství pracovních příležitostí. Nedávný 
průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory ukázal, že poptávka po pracovnících 
se znalostí němčiny je stále vysoká a pracovní pozice ve firmách slibují zajímavá ohodnocení 
a možnosti kariérního růstu. Je proto více než praktické, abychom se jazyk našich západních 
a jižních sousedů naučili a nepromarnili tak možnost poznat bohatou a často i velice podobnou 
kulturu, stejně jako lákavé profesní vyhlídky, které se nabízejí hned za hranicemi. Záhy se totiž 
ukáže, že němčina je nad zlato!

Věříme, že Vám tato příručka pomůže v kreativním vedení výuky německého jazyka a motivování 
mnoha Vašich žáků.

Hodně úspěchů, radosti a zábavy při jazykovém animování Vám za Tandem Plzeň přejí

Úvod

Jan Lontschar   
ředitel Tandemu Plzeň 

Petr Veselý   
koordinátor projektu
Němčina nad zlato

Michaela Kořánová 
koordinátorka projektu
Němčina nad zlato
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Úvodní slovo velvyslance  
Spolkové republiky Německo v Praze

Existuje nespočet důvodů, proč německý jazyk 
vyučovat a aktivně jej ovládat. Němčina je 
nejen nejrozšířenějším mateřským jazykem 
Evropské unie, ale i jazykem slavných myslitelů, 
filozofů, hudebníků a spisovatelů. Nemělo by 
se však přitom zapomenout na to, že je také 
nedílnou součástí moderního světa práce.  
A to platí i zde v České republice. 

Znalosti cizích jazyků jsou v dnešní době 
rozhodujícím faktorem úspěchu v profesním 
životě. Že je angličtina v našem globalizovaném 
světě „muss“, o tom dnes nikdo vážně nepo-
chybuje. Němčina má ale jedno velké plus. 
Ten, kdo se domluví německy, a tedy dalším 
důležitým cizím jazykem, má ve světě práce 
zásadní konkurenční výhodu oproti těm,  
kteří umějí pouze anglicky.  

Zvláště mladým Čechům se se znalostí němčiny 
otevírají nové perspektivy. Geografická blízkost 
doslova vybízí k tomu, aby mladí lidé se solid-
ními znalostmi ze školy začali v Německu 
studovat nebo tam se studiem pokračovali. 
Absolventi jsou na trhu práce žádaní: Několik 
tisíc německých a rakouských firem má své 
sídlo v Česku; Německo je největším obchod-
ním partnerem České republiky. A trh práce 
vyžaduje pracovní síly, které jsou nejen odborně, 
ale i jazykově vybavené. Ten, kdo s německy  
mluvícími partnery může bez obtíží komunikovat 
v jejich mateřském jazyce, získá u zaměstna-
vatelů přednost před uchazeči, kteří jsou  
v profesním životě odkázaní pouze  
na „zprostředkující“ angličtinu. 

Z tohoto důvodu vítám iniciativu Tandemu 
motivovat žáky a probouzet u nich zájem  
o německý jazyk a kulturu. Projekt Němčina 
nad zlato u nich hravou formou rozvíjí povědomí 
o tom, jaké nesmírné výhody znalost němčiny 
nabízí. Jako německý velvyslanec tento projekt 
s radostí podporuji. 

Název projektu Němčina nad zlato byl inspirován 
titulem známé české pohádky od Boženy 
Němcové „Sůl nad zlato“ – a je pravdivý! 
Nelze než konstatovat: Němčina je nad  
zlato – němčina je k nezaplacení! 

Christoph Israng
velvyslanec Spolkové republiky Německo  
v České republice

Úvod

Úvodní slovo Goethe-Institutu  
Česká republika

Jazyková animace je prostředkem motivace  
a bez motivace se člověk žádný jazyk nenaučí.  
K tomu, abychom se učili cizí jazyk, potřebuje-
me nějaký důvod, potřebujeme mít osobní 
vztah k danému jazyku nebo dané zemi.  
To, že je cizí jazyk jedním ze školních předmětů, 
není ještě důvod, abychom si jej skutečně 
osvojili. Možná máme přátele, kteří tímto 
jazykem mluví, nebo se nám líbí hudba, 
literatura a filmy z určité země anebo bychom 
rádi dělali práci, ke které tento jazyk potřebu-
jeme. To všechno jsou dobré důvody k tomu, 
abychom se učili cizí jazyk – a je to také 
první krok na cestě. Učení se nám ale daří, 
jen když nás také baví a když jsme schopni 
v cizím jazyce úspěšně komunikovat. A v tom 
pomáhá jazyková animace od Tandemu. 
Ukazuje žákům, že němčina jako cizí jazyk 
není vůbec tak těžká, jak se stále tvrdí,  
a že s cizím jazykem můžeme dokázat mnohem  
víc, pokud upustíme od nároku na formální 
správnost a budeme se soustředit na pocit 
úspěchu z komunikace. A konečně: Jazyková 
animace je zábavná – nejen svou metodikou, 
ale i tím, že žáci objeví, že jazykové jednání 
mimo rámec učebních osnov funguje lépe, 
než by si možná mysleli. Jsme proto potěšeni 
vznikem této publikace, jejímž cílem je dále 
šířit metodu jazykové animace jako prostředku 
motivace a umožnit tak žákům zažívat při učení 
se němčiny větší pocit úspěchu. 

Thomas Freundorfer
spolupráce ve vzdělávání
Goethe-Institut Česká republika
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Úvodní slovo zástupce firemní sféry

Současný vývoj společnosti a světa nás stále 
více nutí učit se novým věcem a způsobům 
vnímání. Vzájemná komunikace patří neod-
dělitelně ke každodennímu životu a jazyková 
vybavenost je již dlouhou dobu jedním  
ze základních předpokladů úspěšné komunika-
ce. Více než padesát procent firem v našem 
příhraničním regionu je německých a komu-
nikace v těchto firmách se i přes snahu pře-
cházet na angličtinu stále vede v německém 
jazyce. Zaměstnanci těchto firem komunikují 
se zákazníky, kteří mají své sídlo převážně  
v Německu, většinou přirozenou cestou,  
tj. v němčině. Projekt Němčina nad zlato 
patří k důležitým počinům na poli zvyšování 
kvality výuky německého jazyka v našem 
regionu. Jeho cílem není nahradit výuku  
anglického jazyka, ale podpořit žáky ve výuce 
dalšího cizího jazyka, který je pro náš region 
klíčový. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že mi znalost německého jazyka umožnila 
osobní a profesní rozvoj a díky tomu jsem mohl 
v životě využít mnoho zajímavých příležitostí. 
 
Jiří Lopata
jednatel  
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 

Úvodní slovo zástupce školské sféry

Do projektu Němčina nad zlato se Střední 
průmyslová škola Tachov, Světce 1, zapojila, 
protože působí v těsné blízkosti hranice  
s Německem a při výuce úzce spolupracuje 
se zaměstnavateli, kteří mají své provozy  
jak v Bavorsku, tak v českém pohraničí.  
Již od přeshraničního projektu Společná 
česko-německá třída pro obor mechanik strojů 
a zařízení v období 2008–2010 udržujeme 
přátelské vztahy s Europa-Berufsschule  
ve Weidenu. Také společně s firmou RSF Elek-
tronik realizujeme již pátým rokem odborné 
stáže v Rakousku. Znalost němčiny proto 
považujeme za velmi důležitou součást od-
borného vzdělání. Navíc v době, kdy se víc 
a víc propojují životy lidí žijících v pohraničí, 
je znalost jazyka sousedů téměř povinností. 
A protože je německý jazyk pro žáky hodně 
těžký, je česko-německá jazyková animace 
vítaným zpestřením a doplňkem výuky.  
 
Jana Hrčková 
ředitelka
Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1

Úvod



Česko-německá jazyková  
animace na středních školách
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Základní charakteristika česko-německé jazykové animace 

Česko-německá jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk a kulturu 
sousední země. Zábavným způsobem přibližuje základy cizího jazyka, prohlubuje již získané 
jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v binacionálních skupinách. Současně napo-
máhá uvědomovat si nejrůznější způsoby komunikace nejen v cizím, ale i mateřském jazyce. 

Primárním cílem přitom není cizí jazyk naučit, nýbrž jej přiblížit, vyvolat zájem o něj a tak posílit 
povědomí i o jazyce mateřském. V průběhu rozmanitých aktivit se u žáků odbourávají obavy 
z cizí řeči a jejího používání, tj. především z mluvení a s ním spojeného strachu z chyb. Žáci si tak 
zvyšují sebevědomí a vidí praktické uplatnění cizího jazyka v každodenní i profesní komunikaci. 

Jazyková animace nezprostředkovává pouze jazyk, nýbrž i znalosti o sousední zemi. Zpracovává 
elementární kulturně-společenské shody a rozdíly, které žáci mohou při různých aktivitách 
zažít doslova na vlastní kůži. Propojení jazykové animace s prvky konceptu vědomé práce  
s diverzitou pak představuje možnost uvědomit si vlastní názory a pocity a konfrontovat  
je s názory a pocity ostatních žáků. Jazyková animace funguje jako neustálá interakce a dialog, 
přičemž do skupiny vnáší pohyb a dynamiku. Nejedná se o klasickou výukovou metodu,  
ale o „sbírku“ aktivit a nápadů, které je možné kombinovat a sestavovat do optimálních jednotek 
pro dané cílové skupiny. Je tudíž pro výuku jazyků vhodným doplňkem, nikoli však její náhradou.  

Metodika jazykové animace na středních školách

Základním prostředkem jazykové animace je hra. Tou lze u žáků docílit uvolněnosti a otevřenosti. 
Inspiraci čerpá tato metoda z různých her a jejich variant. Vše doplňuje prvky z divadelní  
a zážitkové pedagogiky. 
 
Na středních školách je třeba při přípravě jazykové animace zohlednit fakt, že žáci jsou již starší, 
často navíc ve výuce orientovaní na určitý obor. To je jeden z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnou 
jazykovou animaci. Je proto více než nutné vybrat takové aktivity, které pro dospívající mladistvé 
ve věku 15–18 let nebudou příliš dětské ani jednoduché. Ideální je vyvolat v nich pocit, že si sice 
hrají, ale zároveň se tím i něčemu novému učí, a jazyková animace tak pro ně není ztrátou času. 

Při jazykové animaci se (zejména v úvodní fázi) používají herní aktivity se slovy, která jsou v obou 
jazycích podobná (tj. germanismy nebo internacionalismy). To u žáků hned na počátku navodí 
pocit úspěšnosti a zároveň je to motivuje k další komunikaci. Vždy se také aktivně pracuje  
se slovní zásobou na určité téma či příslušného oboru. Slovní zásoba se žákům zprostředkuje 
pomocí interaktivních a pohybových činností při zapojení všech smyslů a za uvolněné atmosféry. 
Dle typu a zaměření školy je rovněž vhodné rozšiřovat žákům znalosti z jejich oboru, například 
představit postupy ze zahraničí (Německa, Rakouska) a seznámit je s možnostmi uplatnění 
na trhu práce jak v Česku, tak v zahraničí (blíže představit partnerské firmy školy a jejich  
benefity, společně prozkoumat současný stav a požadavky trhu práce, jak může znalost 
němčiny pomoci apod.).  
 
Jazykovou animaci je možné využít v krátkých situačních jednotkách (například 5 až 10 min) 
nebo v delších blocích (v rámci hodin až dní). Ve třídě ji lze proto dobře uplatnit při několikami-
nutových aktivitách, které jsou zaměřené na podporu výuky německého jazyka, nebo v rámci 
několikadenních bloků sloužících například jako příprava žáků na pobyt v sousední zemi, 
práci nebo praxi v mezinárodní firmě či jako součást různých přeshraničních projektů. 

Česko-německá jazyková animace na středních školách

Jazyková animace
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Cíle a zásady 

Cíle:
• Probuzení zájmu o jazyk a kulturu sousední země
• Překonání obav z cizího jazyka a mluvení
• Zprostředkování a praktické využití odborné slovní zásoby k danému tématu či oboru
• Aktivace již získaných jazykových vědomostí a jejich praktické využití
• Překonání předsudků o obyvatelích sousední země a jejich řeči
 
Objevení jiné kultury prostřednictvím významných shod i rozdílů obou kultur za účelem dosažení 
těchto základních cílů se česko-německá jazyková animace Koordinačního centra česko-německých  
výměn mládeže Tandem řídí níže uvedenými zásadami.

Zásady: 
• Překonání obav z mluvení
   Žáci se přesvědčí, že komunikovat cizí řečí lze i s minimálními jazykovými znalostmi.

• Zprostředkování důležité slovní zásoby a frází
   Pomocí zábavných aktivit se žáci učí odbornou slovní zásobu a osvojují si fráze relevantní  
   pro každodenní i profesní komunikaci a jejich obor.

• Upuštění od nároku být perfektní
   Cílem jazykové animace není gramatická bezchybnost výpovědi, ale osvojení si jednotlivých  
   slov a frází ve správném kontextu, praktické užití důležitých pojmů a vyšší sebevědomí  
   při používání cizího jazyka. 

• Orientace na mluvený jazyk v profesním a firemním prostředí
   Pracuje se s frázemi a pojmy, které žáci uplatní ve svém studijním oboru nebo profesním životě.

• Aktivace již získaných znalostí
   Důležité je aktivovat u žáků jejich předchozí znalosti, a to nejen vědomosti o sousední zemi,  
   ale i pojmy a fráze, které se v cizím jazyce již naučili. Výslovnost mohou značně zjednodušit  
   germanismy či internacionalismy. 

• Integrace reálií 
   Žákům je třeba umožnit vhled do kultury jiné země a motivovat je tak k jejímu poznání.  
   Nedílnou součástí aktivit jazykové animace na středních školách jsou také informace  
   o pracovním prostředí a aktuálním stavu na trhu práce relevantní pro daný obor.  
 
• Učení se praktických a užitečných věcí hrou         
   Důraz se klade na zábavu a spontánnost, je však podstatné přizpůsobit aktivity věku žáků. 
   Ti také musejí mít pocit, že si nejen hrají, ale zároveň získávají užitečné informace.

• Zapojení všech smyslů
   Využití hned několika smyslových kanálů najednou přispívá k posílení plastického vnímání  
   cizího jazyka a atraktivity jednotlivých aktivit.

• Probuzení zvědavosti         
   Volba témat a situací blízkých praxi dané cílové skupiny podstatně zvyšuje zájem o cizí jazyk  
   a motivaci k učení. 

• Podpora vlastní iniciativy a kreativity         
   Mohou-li se žáci podílet na programu a jeho průběhu vlastními nápady, posiluje to jejich motivaci  
   a zvyšuje efekt jazykové animace. Řízení programu je vhodné předávat do rukou žáků tak často,  
   jak je to možné (a smysluplné).

Jazyková animace
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Rozvoj klíčových kompetencí

Jazyková animace zprostředkovává tyto základní jazykové kompetence:
1. Komunikativní kompetence
    Jazyková animace nestaví na úzkostlivém dodržování gramatických pravidel, takže žáci mají 
    méně obav z mluvení a z chyb. Podporuje také často podceňovanou a ve výuce opomíjenou  
    nonverbální komunikaci.

2. Sociální a personální kompetence
    Spolupráce a vytváření atmosféry vzájemné důvěry ve skupině mají v jazykové animaci
    zásadní význam. Žáci se ocitají v různých rolích a situacích, při jejichž řešení hledají cesty
    společně s ostatními. Osvojují si tak nejen jednání v cizím jazyce v rozmanitých kontextech,  
    ale také schopnost spolupráce.

3. Kompetence k učení
    Jazyková animace pracuje s pravidly projektového vyučování. Vznikají tak neustále nové
    souvislosti a prostor pro samostatné experimentování s jazykem. Rozvíjí se schopnost    
    využívat analogii, domýšlet logické souvislosti a správně odhadovat význam neznámých pojmů. 

4. Kompetence k řešení problémů
    Jazyk není představován jako daná skutečnost, kterou je nutné si osvojit pasivně. Žáci si musejí  
    sami vybírat z různých informací s cílem vyřešit problém, před kterým stojí, a vyhodnotit  
    a zpracovat získané informace.

Jazyková animace
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Pedagogické aspekty jazykové animace

Těžištěm jazykové animace jsou propracované herní aktivity, které se cíleně začleňují do výuky. 
Má-li hra žáky aktivovat, je třeba zcela vyloučit vnější tlak. Vyučující coby moderátor tedy nikoho 
nenutí, nýbrž flexibilně reaguje na potřeby zúčastněných žáků a motivuje je ke spolupráci. 
Při jazykové animaci také neexistují žádné známky ani precizní opravování chyb ani přesné 
požadavky na látku, kterou je třeba se naučit, apod. 
 
Metodicky se při jazykové animaci postupuje dle principu „learning by doing“, resp. „learning 
through interaction“. Pracuje se především ve skupině, přičemž žáci jsou oslovováni komplexně. 
Komplexnost v tomto případě znamená součinnost afektivních a kognitivních aspektů:
 • intelekt, zážitky oslovující city a smysly,
 • střídání koncentrace a relaxace,
 • uspokojivé jazykové i nejazykové interakce. 

Vyučující tudíž přebírá roli komunikačního partnera, průvodce či podporovatele. Nejstručnější 
popis ideálního realizátora jazykové animace se omezuje na tyto tři charakteristiky: otevřený, 
aktivní a kreativní.  

Jazyková animace sice není výukovou metodou, ale může se ve výuce cizího jazyka velmi dobře 
uplatnit, poněvadž jazyk zprostředkovává hravým a zábavným způsobem a tím, že oslovuje hned 
několik smyslů najednou, umocňuje proces zapamatování. Lze ji tak využít například k uvolnění 
atmosféry ve skupině, jako úvod do tématu či k prohloubení nebo opakování osvojené látky. 
Atmosféru setkání s žáky lze dokreslit německou moderní hudbou nebo novinami, časopisy, 
články z internetu a dalšími materiály, které odpovídají zájmům a potřebám dané cílové skupiny.

Historie česko-německé jazykové animace a její dosavadní úspěchy

Průkopníkem vzniku jazykové animace byla Německo-francouzská agentura pro mládež 
(Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW), a to již v roce 1991. Roku 1997 ji následovala 
Německo-polská agentura pro mládež (Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW) a Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které v dalších letech rozvíjelo jazykovou 
animaci na poli česko-německém. 

Prostřednictvím česko-německé jazykové animace jsou již přes 20 let motivováni (nejen) žáci 
k učení se německému jazyku a poznávání sousední země a jazyková animace se za tu dobu 
stala běžnou součástí česko-německých setkání dětí a mládeže. Kromě toho v rámci projektu 
Němčina nekouše motivovala již mnoho žáků k tomu, zvolit si němčinu jako druhý cizí jazyk. 
V návaznosti na tento projekt vznikl i projekt Němčina nad zlato, který motivuje žáky středních škol. 
 
Česko-německá jazyková animace vyvinutá Tandemem dosáhla uznání na mezinárodní úrovni.  
Evropská komise každoročně udílí Evropskou jazykovou cenu Label, přičemž Tandem Regensburg 
převzal toto ocenění v roce 2006 za Program podpory odborných praxí, Tandem Plzeň pak  
v roce 2008 za školení jazykových animátorů. 
  

Jazyková animace

http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse
https://nemcinanadzlato.eu/
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Materiály k česko-německé jazykové animaci a informace na internetu

PeXmory: pexeso určené k osvojení odborné terminologie v různých oborech (např. zdravotnictví, 
gastronomie, učitelství apod.) 

Do kapsy: jazykový průvodce pro česko-německé výměny mládeže
 
Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže: soubor aktivit ověřených v praxi  
během česko-německých setkání
 
Uvedené i další publikace lze objednat na webových stránkách Tandemu v e-shopu. 

Další doporučené internetové odkazy

Inspiraci a mnoho užitečných informací z oblasti česko-německých projektů můžete čerpat 
rovněž z následujících odkazů: 

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Koordinie-
rungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem v Regensburgu
 
Němčina nad zlato: projekt Tandemu pro střední školy
 
Němčina nekouše: projekt Tandemu pro základní školy a víceletá gymnázia
 
Česko-německá jazyková animace: informace o česko-německé jazykové animaci u Tandemu
 
Aplikace Do kapsy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velvyslanectví SRN v Praze
 
Šprechtíme: kampaň na podporu výuky německého jazyka       
 
Goethe-Institut Česká republika
 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora 
 
Obchodní a průmyslová komora Regensburg
 
Česko-německý fond budoucnosti
 
ahoj.info: česko-německý portál pro mládež                                             
 
Euregio Egrensis: sdružení zabývající se přeshraniční spoluprací mezi Českem a Německem
 

Jazyková animace

http://www.tandem-org.cz/publication.php
http://www.tandem-org.cz/publication.php
https://tandem-org.eu/projekt/
http://www.tandem-org.cz/publication.php
http://www.tandem-org.eu/
http://www.tandem-org.eu/
https://nemcinanadzlato.eu/
http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse
http://www.jazykova-animace.info/
https://prag.diplo.de/
https://www.goethe.de/prj/spt/cs/index.html
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html
https://tschechien.ahk.de/cz/
https://www.ihk.de
http://fondbudoucnosti.cz/
http://www.ahoj.info/
https://www.euregioegrensis.de/index.php/cs/
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Závěrem

Pevně věříme, že tato publikace bude přínosem pro výuku německého jazyka a jejím obohacením 
a že Vám metoda česko-německé jazykové animace pomůže při další pedagogické práci.  
V následující části naleznete konkrétní hry a aktivity ověřené při jazykových animacích na středních 
školách a gymnáziích.  

V případě jakýchkoliv dalších otázek či zájmu o projekt Němčina nad zlato se můžete obracet 
na tyto pracovníky Tandemu Plzeň:

Petr Veselý, koordinátor projektu Němčina nad zlato, vesely@tandem-org.cz

Michaela Kořánová, koordinátorka projektu Němčina nad zlato, koranova@tandem-org.cz

Lucie Schneiderová, jazyková animace, vědomá práce s diverzitou, schneiderova@tandem-org.cz

Mnoho úspěchů a radosti při realizaci jazykových animací!

Jazyková animace

mailto:vesely%40tandem-org.cz?subject=
mailto:koranova%40tandem-org.cz?subject=
mailto:schneiderova%40tandem-org.cz?subject=


Hry a aktivity česko-německé  
jazykové animace
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V následujících oddílech uvádíme konkrétní aktivity, které lze využít při motivování žáků k učení  
se německému jazyku, osvojování si (odborné) slovní zásoby, procvičování konverzace a prohlubo-
vání postoje vědomé práce s diverzitou. Hry a aktivity lze podle potřeby kombinovat a modifikovat. 

Atmosféru lze dokreslit německou moderní hudbou nebo novinami, časopisy, články z internetu 
a dalšími materiály, které odpovídají zájmům dané cílové skupiny. 

Doporučený počet účastníků ve skupině je většinou 20 až 25 žáků. Ve větších skupinách je 
náročnější sledovat žáky individuálně a zajistit, aby nikdo nezůstal stranou a všichni se zapojili. 
 
Přestože se žáci při hrách a aktivitách učí a dozvídají nové informace, důležitým faktorem je 
uvolněná (někdy dosti hlasitá) a zábavná atmosféra. 

Následujících 30 příkladových aktivit otestovali jazykoví animátoři v rámci projektu Němčina 
nad zlato na středních školách a gymnáziích v Česku.

Seznam aktivit (řazení dle abecedy)

Dva v jednom
Evoluce
Formule
Hádanka
Hallo, Herr Müller!
Házená
Herzlich willkommen
Interaktivní recept/postup
Kdo už někdy...?
Kódy
Kombinovaná seznamovačka
Können Sie mir bitte helfen?
Kotel
(Kulinářský) rozhovor reálií
Lodě
Minutové zprávy
Myšlenková mapa
Nákup
Namaluj obrázek
Navazování spojení
Oživlá továrna
Pes má čtyři nohy
Plácaná
Pružina
Reklama na firmu
Slovesný příběh
Specializovaný obchod
Šibenice
Zlámaná věta
Zombie

Tematické rozdělení aktivit 

Aktivity s možností ritualizace
Interaktivní recept/postup
Kódy
Kotel
Minutové zprávy
Navazování spojení
Pes má čtyři nohy
Plácaná
Pružina
Šibenice
Zlámaná věta  

Aktivity s prvky konceptu vědomé práce  
s diverzitou
Hallo, Herr Müller!
Herzlich willkommen
Kdo už někdy...?

Aktivity zahrnující práci s informacemi
Nákup
Reklama na firmu 

Aktivity zaměřené na porozumění
Namaluj obrázek 

Aktivity zaměřené na procvičení gramatiky
Kdo už někdy...?
Lodě
Pes má čtyři nohy
Slovesný příběh
Zlámaná věta  

Hry a aktivity česko-německé jazykové animace

Hry a aktivity
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Aktivity zaměřené na reálie
Hallo, Herr Müller!
(Kulinářský) rozhovor reálií
Reklama na firmu 

Aktivity zaměřené na složeniny
Dva v jednom
Myšlenková mapa 

Odborná slovní zásoba
Dva v jednom
Formule
Házená
Interaktivní recept/postup
Kódy
Lodě
Myšlenková mapa
Nákup
Navazování spojení
Oživlá továrna
Plácaná
Specializovaný obchod
Šibenice
Zombie 

Konverzační aktivity
Hádanka
Hallo, Herr Müller!
Kdo už někdy...?
Kódy
(Kulinářský) rozhovor reálií
Lodě
Myšlenková mapa
Nákup
Slovesný příběh
Specializovaný obchod
Šibenice
Zlámaná věta 

Projektově zaměřené aktivity
Reklama na firmu

Seznamovací aktivity
Kdo už někdy...?
Kombinovaná seznamovačka

Zahřívací aktivity
Evoluce
Formule
Házená
Kotel
Pružina

Závěrečné/shrnující aktivity
Minutové zprávy

Bez zařazení
Können Sie mir bitte helfen?

Hry a aktivity
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Příklady jazykové animace

1. Příklad jazykové animace zaměřené na zopakování odborné slovní zásoby (45 min)
 
Evoluce (5 min) nebo
Formule (5 min) nebo
Kotel (5 min)

Lodě (15 min) nebo
Myšlenková mapa (15 min) nebo
Specializovaný obchod (15 min)

Interaktivní recept/postup (10 min) nebo
Kódy (10 min) nebo
Oživlá továrna (10 min) nebo
Zombie (10 min)

Plácaná (5 min) nebo
Šibenice (5 min)

Minutové zprávy (10 min) nebo
Navazování spojení (10 min)

Na zakončení lze doporučit jednoduchý rituál: Všichni vytvoří kruh, dají jednu ruku doprostřed 
a na povel ji všichni najednou zvednou s voláním: Tschüss! Alternativně je možné totéž provést 
formou mexické vlny: Tschüss! volají žáci postupně a přitom vždy zvednou obě ruce.

2. Příklad jazykové animace zaměřené na konverzaci (45 min)

Evoluce (5 min) nebo
Formule (5 min) 

Hallo, Herr Müller! (20 min) nebo
Slovesný příběh (20 min) nebo
Specializovaný obchod (20 min)

Kdo už někdy...? (7 min) nebo
Nákup (7 min)

Können Sie mir bitte helfen? (10 min) nebo
(Kulinářský) rozhovor reálií (10 min)

Závěr: Každý žák shrne jednou větou, co ho během jazykové animace nejvíce zaujalo (3 min).

Na zakončení lze doporučit jednoduchý rituál: Všichni vytvoří kruh, dají jednu ruku doprostřed 
a na povel ji všichni najednou zvednou s voláním: Tschüss! Alternativně je možné totéž provést 
formou mexické vlny: Tschüss! volají žáci postupně a přitom vždy zvednou obě ruce.

Příklady česko-německé jazykové animace  
v rámci projektu Němčina nad zlato
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Němčina nad zlato
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Aktivita na procvičení nebo osvojení slovní zásoby zaměřená na složeniny 
 
Skupina: 6–20 žáků

Časová náročnost: 5–10 min

Materiál: kartičky s napsanými slovy, obrázky složenin nebo reálné předměty  

Příprava: výběr vhodné slovní zásoby, příprava karet

Popis aktivity: V rohu místnosti leží obrázky složenin (např. Telefonnummer, Winterreifen, Mittelfin-
ger, Kochlöffel, Wildkatze, Veranstaltungsinformationsdienst). Žáci tyto obrázky nesmějí na začátku 
aktivity vidět. Každý žák obdrží jednu kartičku se slovem, které je součástí složeniny. V průběhu 
aktivity k sobě hledá druhého, popř. třetího (tj. druhou či třetí část složeniny). Když se žáci 
najdou, utvoří spolu pár nebo trojici a přemístí se do rohu místnosti, kde se postaví ke svému 
obrázku. Nakonec každá dvojice či trojice představí svou složeninu.
 
Při výběru slovíček je dobré myslet na to, aby byly části složenin použitelné právě v jedné dvojici 
či trojici, a nedocházelo tak k situacím, kdy je možné dojít k více správným řešením. Alternativně 
může v takových případech aktivně zasáhnout vyučující.

Varianty: Aktivitu je možné otočit – na začátku žáci obdrží do dvojice či trojice předmět/obrázek 
a po místnosti hledají jednotlivé části složeniny v psané podobě.

Zahřívací aktivita se slovní zásobou z oboru 
 
Skupina: min. 8 žáků

Časová náročnost: 10 min

Materiál: velké karty se slovíčky (alternativně lze použít jiný způsob vizualizace)
  
Příprava: příprava karet, které se během aktivity umístí na viditelném místě; výběr vhodné 
slovní zásoby

Popis aktivity: Ke každému ze slov (kriechen, springen, fliegen) je po domluvě se žáky přiřazena 
specifická póza či gesto, které žáci během volného pohybu po třídě nebo volné ploše předvádějí; 
zároveň nahlas opakují dané sloveso. Všichni začínají na nejnižším stupni: kriechen. Když se setkají 
dvě stejné úrovně (tj. například kriechen a kriechen), hrají spolu kámen–nůžky–papír. Vítěz postoupí 
do dalšího stadia (zde springen), poražený sestupuje o stadium níže (je-li to ještě možné; ani ti 
v nejnižším stadiu však nevypadávají, nýbrž se aktivity nadále účastní). Ti, kteří dosáhli nejvyššího 
stadia, v aktivitě stále pokračují – vždy totiž mohou opět sestoupit o stadium níž.

Varianty: Aktivitu lze přizpůsobit různým oborům zvolením vhodné slovní zásoby. Např. Pflegerin, 
Krankenschwester, Ärztin nebo Büroklammer, Hefter, Drucker nebo kochen, dünsten, flambieren 
či Schere, Axt, Kettensäge, popř. Klotzbremse, Trommelbremse, Scheibenbremse.
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Zahřívací aktivita zaměřená na zprostředkování a procvičení několika odborných výrazů; 
zde vysvětlená na příkladu slovní zásoby z oboru automobilového průmyslu 
 
Skupina: max. 10 žáků

Časová náročnost: max. 10 min

Materiál: židle, tabule/flipchart a psací potřeby  

Příprava: tabule/flipchart se zvolenou slovní zásobou 

Popis aktivity: Skupina utvoří kruh. Domluvený počet pokynů (například rechts, links, Gas geben), 
které jsou také napsané na tabuli, vysvětlí vyučující skupině předem a poté si skupina pod vedením 
vyučujícího aktivitu vyzkouší. Žáci se posadí na židle, těsně vedle sebe, je rovněž možné zůstat 
v kruhu stát. Vyučující oznámí, že se společně se skupinou nachází na závodech formule 1, 
patřičně tomu přizpůsobí zvuk (může klidně pustit i vhodnou hudbu pro navození atmosféry).  
Nic víc se nevysvětluje, vyučující předvádí a žáci opakují po něm – zařadí, spojka, plyn a formule 
vyjíždí. Všechny pokyny vyučující vysvětluje a předvádí (doplňuje příslušnými gesty, například  
ruka ukazuje doprava, ruka ukazuje doleva, ruka napodobuje řazení v autě, noha šlape na pedál), 
vše probíhá v německém jazyce.  
Příklady pokynů: Schaltung/řazení, Gas geben und los! / Přidat plyn a jedem’!, links, rechts, 
geradeaus / doleva, doprava, rovně, O je, Autopanne! / A jé, porucha/závada!, Bremse!!! / Brzda!!!, 
Autokontrolle/kontrola, mechanik/Mechaniker, die Kupplung treten / sešlápnout spojku,  
Panne/porucha

Varianty: Poté může skupina sama vymýšlet varianty. Aktivitu lze samozřejmě přizpůsobit také 
jinému oboru. V gastronomii by to například bylo mischen, schlagen, unterrühren, kneten 
(ruka míchá, ruka rozklepává, ruka přimíchává, ruka hněte). 

Jednoduchá konverzační aktivita vhodná i pro začátečníky; zde vysvětlená na příkladu slovní 
zásoby z oboru chovatelství zvířat 
 
Skupina: min. 2 žáci

Časová náročnost: 10 min

Materiál: kartičky se zvířaty  

Příprava: výběr zvířat, popř. příprava návodných otázek 

Popis aktivity: Žáci se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina si vylosuje zvíře, které druhé skupině 
neprozradí. Žáci z druhé skupiny pokládají zjišťovací otázky, členové skupiny první na ně pravdivě 
odpovídají celými větami (Ja, mein/unser Tier hat/kann …  či Nein, mein/unser Tier hat kein/
kann nicht …). Je vhodné, aby se při kladení otázek a jejich zodpovídání vystřídali postupně všichni 
žáci v obou týmech. Aktivita končí, jakmile druhá skupina zvíře uhádne. V případě dostatku 
času si hned poté (nebo během dalšího setkání) může kartičku se zvířetem vylosovat druhý tým.
Příklad:
 
 

 
Varianty: Pro začátečníky je vhodné připravit návodné otázky a předem projít slovní zásobu, 
která se v aktivitě může objevit (pokud se aktivita bude zařazovat opakovaně, stačí tuto část 
absolvovat při prvním setkání). Volbou vhodné slovní zásoby lze aktivitu upravit pro libovolný obor 
(žáci mohou hádat nářadí, kuchyňské potřeby nebo vybavení kanceláře). Chce-li vyučující zvýšit 
obtížnost aktivity a motivovat žáky ke smysluplným otázkám, může stanovit, že konkrétní zvíře  
lze tipovat pouze jednou. Pokud se žák zmýlí, vypadává a oslabuje svůj tým.
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Ich sehe ein Tier. Welches?
1 2

Kann dein Tier kriechen?
Ja, ...

Dann ist es eine Schnecke.

Ja, ...
Ist es eine Schlange?

Ja, das ist richtig.

Nein, ...
Kann dein Tier beißen?

 NACH RECHTS

 GAS GEBEN 

 NACH LINKS 
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Konverzační aktivita s potenciálem rozvoje vědomého přístupu k diverzitě vhodná pro všechny, 
kdo zvládají základní komunikaci ve větách. 
 
Skupina: 4–12 žáků

Časová náročnost: 20–30 min

Materiál: židle, stůl, popř. další předměty dle zvolených situací  

Příprava: výběr témat a příprava lístečků se situacemi, popř. příprava základní slovní zásoby 

Popis aktivity: Skupina se rozdělí do dvojic. Jedna dvojice vždy předvádí úkol, ostatní tvoří publikum.  
Žáci se postupně střídají. Vyučující dá každé dvojici vylosovat z připravených lístečků určitou situaci. 
Tuto situaci si žáci krátce připraví (max. 5 min) a následně předvedou ostatním (stačí 2 min). Je-li to pro 
žáky jednodušší, mohou si celý dialog předem napsat. Publikum na konci ohodnotí dvojici potleskem.
Následovat může diskuze o dané situaci, takže se do popředí dostane prvek vědomé práce s diverzitou. 
Žáci přidají své vlastní zkušenosti a očekávání, je také vhodné reflektovat informace (nejen) o pracovním 
trhu na české a mezinárodní úrovni, zamyslet se nad výhodami a nevýhodami, šancemi a riziky. 
Pokud se vhodně zvolí témata, je možné aktivitu využít jako odrazový můstek pro reflexi specifik trhu 
práce v Česku a Německu. Vyučující působí jako moderátor. Jestliže se rozhodne pro toto zaměření 
aktivity, je třeba počítat s větší časovou náročností.
Příklady témat:  
Telefonický hovor: Zaměstnanec (praktikant) volá, že je nemocný a nemůže přijít do práce. 
Šéf, pan Müller, chce, aby přišel, neboť výrobek pro důležitého zákazníka musí být dokončen 
nejpozději následující den.  
Rozhovor v kanceláři: Zaměstnanec chce zvýšit plat.  
Šéf, pan Müller, souhlasí za podmínky, že dotyčný bude ochoten častěji jezdit na služební cesty 
nebo pracovat o víkendu.  
Pracovní pohovor: Šéf, pan Müller, hledá nového vedoucího oddělení. Může mu ovšem nabídnout 
pouze takovou mzdu, která je v daném regionu mírně podprůměrná. S pozicí se ale pojí slibný 
kariérní růst. Uchazeč o práci je plně kvalifikovaný, nemá však s manažerskou pozicí zkušenost. 
Rovněž jeho finanční představy se liší.

Varianty: I v případě této aktivity se žáci mohou podílet na její přípravě – zejména návrhem témat 
a výběrem slovní zásoby. U pokročilejších žáků lze také vybrat slova, která se během konvezace  
nesmějí nebo naopak musejí používat – tak se zvýší obtížnost aktivity. Naopak u žáků s nižší úrovní  
němčiny mohou pomoci předem připravené příklady vět a vazeb (například meiner Meinung nach ...,  
Es tut mir leid, Wie kann ich Ihnen helfen?, Was schlagen Sie vor?, Das sehe ich anders,  
Ich stimme zu, aber ...). 

Aktivitu lze zařadit jako opakovací nebo za účelem rozproudění aktivity účastníků (zahřívací). 
 
Skupina: 5–20 žáků

Časová náročnost: 10 min

Materiál: menší předměty, kterými lze házet  

Příprava: výběr předmětů a zvážení, zda jimi lze bez rizika zranění a zničení házet; popř. výroba 
koulí z papíru, na kterých jsou slovíčka napsaná, nebo obrázků (ty použijeme k házení, není-li 
vhodné házet samotnými předměty) 

Popis aktivity: Žáci se rozptýlí po místnosti a začnou se pomalu pohybovat. Vyučující vezme 
první předmět, nahlas jej pojmenuje a hodí ho některému ze žáků. Ten název nahlas zopakuje 
a předmět hodí dalšímu. Po chvilce vezme vyučující do ruky další předmět a řekne jeho název. 
Je důležité, aby na sebe nějak upozornil a aby jej vnímali všichni žáci (například zvedne předmět 
nad hlavu, název třikrát nahlas zopakuje, zapíská apod.). Poté předmět hodí libovolnému 
žákovi, který jej po zopakování názvu opět hodí dál. Do hry se tak dostává stále více a více 
předmětů. Cílem je, aby se předměty mezi účastníky pohybovaly co nejrychleji, ale přitom 
nespadly na zem (pokud předmět spadne, uloží se tomu, kdo jej naposledy hodil, drobný 
úkol – například vyslovit dlouhou složeninu nebo udělat jeden dřep). Aktivita končí, když je 
předmětů již příliš a žáci je nestíhají udržet házením ve vzduchu. Aktivita vyžaduje dostatečně 
velký prostor.
 
Varianty: Aktivitu lze realizovat posíláním předmětů v kruhu, bez pohybu po místnosti. Místo před-
mětů je možné – a v některých případech vhodné – použít jejich makety, obrázky nebo fotografie.
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Cílem aktivity je nejen osvojení slovní zásoby, nýbrž v první řadě rozvoj vědomého přístupu 
k diverzitě tím, že se žáci zamyslí nad rozmanitostí sebe sama jako jedinců a sounáležitostí 
s různými skupinami. 
 
Skupina: 5–30 žáků

Časová náročnost: 10–15 min 

Materiál: kartičky a psací potřeby   
 
Příprava: zvolení slovní zásoby a její přenesení na volné listy papíru 

Popis aktivity: Všichni žáci stojí v kruhu bez židlí. Vyučující začne tím, že zjistí, zda se všichni 
umějí německy přivítat a pozvat – skupina společně nacvičuje fráze: Herzlich willkommen! a Ich 
lade dich/alle ein, ... Pak vyučující vysvětlí princip aktivity: Slovně zve dovnitř kruhu různé skupiny 
osob, například všechny, kdo mají v aktuálním měsíci narozeniny. Pozvané osoby jdou doprostřed, 
ostatní je zdraví: Herzlich willkommen!
Příklady pozvánek:
• Ich lade alle ein, die im Mai Geburtstag haben.
• Ich lade alle ein, die schon in Deutschland waren.
• Ich lade alle ein, die als (Koch/Mechaniker/Friseur …) arbeiten möchten.
• Ich lade alle ein, die heute etwas Rotes an haben.
• Ich lade alle ein, die gern Deutsch lernen.
Po skončení aktivity vyučující zkontroluje, zda se žáci naučili nějaká nová slovíčka (případně 
je napíše na tabuli). Poté se zeptá, jak se žáci cítili, když vcházeli dovnitř kruhu.
Otázky: 
• Jak často jste byli uvnitř kruhu?
• Opakovaly se nějaké skupinky nebo bylo složení v kruhu pokaždé jiné?
• Jak to, že nejsme všichni stejní?
• Myslíte si, že kdyby se aktivity účastnili stejně staří žáci z Německa, probíhala by stejně?   
   Stály by uvnitř spíš smíšené, česko-německé skupinky, nebo by skupinky byly rozdělené podle původu?
 
Varianty: Pokud skupina reaguje dobře, může vyučující po několika frázích vyzvat jednoho žáka, 
aby ho ve vymýšlení pozvánek vystřídal. Ten pak zase určí dalšího.

Cílem aktivity je osvojení odborné slovní zásoby (ingredience, nástroje či slovesa), pochopení 
textu jako celku z jednotlivých slovíček a jejich zasazení do správného kontextu, který se týká 
konkrétního oboru. 
 
Skupina: neomezený počet žáků

Časová náročnost: cca 10 min

Materiál: text interaktivního receptu/postupu v němčině  

Příprava: volba receptu/postupu vhodného pro danou skupinu a přenesení příslušných slov 
na kartičky

Popis aktivity: Všichni žáci stojí v kruhu nebo v půlkruhu. Vyučující rozdá role na kartičkách =  
ingredience, např. Mehl, Wasser, Milch, Salz, Zucker, Teig atd., dle počtu žáků buďto jednotlivcům, 
nebo skupinám. Často se opakující slova (např. Teig) mohou představovat všichni. Každá role 
si vymyslí své gesto, popř. i zvuk. Poté vyučující pomalu předčítá recept, a když žáci uslyší svou 
roli = ingredienci, předvedou domluvené gesto. Vždy když vyučující v receptu narazí na nějakou 
ingredienci, udělá významnou pomlku, aby žáci stihli zareagovat.
 
Varianty: Místo ingrediencí lze jako role rozdat slovesa, která se v receptech často opakují, 
například mischen, backen, rühren, auflösen, dazugeben atd. Rovněž je možné vyhledat slovíčka 
a novou slovní zásobu na Googlu.
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Tato aktivita se hodí jak k seznamování, tak k procvičování gramatiky a rozvoj vědomého přístupu 
k diverzitě, neboť žákům prostřednictvím vhodných otázek umožňuje, aby si všímali toho, co mají 
společné, i toho, v čem se navzájem liší, aniž by se někdo musel cítit vyčleněný.  
 
Skupina: ideálně 10–15 žáků

Časová náročnost: 5–10 min 

Materiál: flipchart/tabule, psací potřeby

Příprava: příprava otázek (vyučujícím nebo účastníky) a jejich přenesení na flipchart

Popis aktivity: Všichni žáci sedí v kruhu na židlích. Vyučující klade skupině otázky (například: Kdo  
už někdy jedl pizzu? / Kdo už někdy řídil auto?). Odpoví-li žák já ano, vstane, odpoví-li já ne, zůstane  
sedět. Shodne-li se na kladné nebo záporné odpovědi celá skupina, následuje potlesk nebo 
jiné gesto, které si skupina předem domluví. Cílem této aktivity je, aby si žáci všimli případných 
rozdílů, ale také podobností ve skupině. Vedle správnosti formulací a tvoření otázek se lze touto 
aktivitou zaměřovat na vědomou práci s diverzitou, neboť je možné klást otázky osobnějšího 
charakteru. Podle úrovně znalosti jazyka ve skupině může aktivita proběhnout celá v němči-
ně/češtině. 
 
Varianty: 
Varianta A:  
Žáci se na základě své odpovědi postaví na předem domluvené místo, které symbolizuje ano a ne.
Varianta B:  
Žáci mohou při otázkách zvedat karty v barvě semaforu, při ano zelenou, při ne červenou.
Varianta C:  
Vytvoří se skupiny po třech. Každá skupina namaluje velký trojúhelník a do každého z rohů 
trojúhelníku napíše každý člen dané trojice své jméno. Žáci v trojici musejí zjistit, co mají spo-
lečného. Pokud bude poptávaná aktivita společná pouze pro dva členy z dané trojice, napíše 
se z vnější strany trojúhelníku mezi tyto dva účastníky. Pokud bude společná pro všechny tři 
členy skupinky, napíše se dovnitř trojúhelníku. Na závěr každá trojice shrne zjištěné informace. 
Tato varianta se zvlášť hodí pro rozvoj vědomého přístupu k diverzitě. 

Týmová aktivita na zopakování slovní zásoby motivující ke konverzaci 
 
Skupina: 2–10 žáků

Časová náročnost: 10 min

Materiál: tabule/flipchart nebo papíry a psací potřeby  

Příprava: výroba lístečků nebo kartiček s kódy

Popis aktivity: Vyučující rozdělí žáky do dvou skupin. Každá skupina dostane totožný balíček 
s kartičkami, na nichž jsou uvedené kódy – např. R27MM5IZE3, 6FIBER8283, LLGEBNUSTE. 
Úkolem žáků je objevit zakódovaná slova. Vyhrává skupina, která v časovém limitu najde  
a na tabuli nebo papír napíše nejvíce slov. Případnému nedorozumění lze předejít tak, že všechny 
kódy budou stejně dlouhé a v ideálním případě nebudou obsahovat číslici nula (kvůli možné 
záměně s písmenem O). Číslice v kódech přitom nemají žádný praktický význam, pouze zajišťují 
jejich stejnou délku a zvyšují obtížnost. (Řešení: R27MM5IZE3 = Zimmer, 6FIBER8283 = Brief, 
LLGEBNUSTE = Bestellung.)
 
Varianty: Pokud se vybere jednodušší slovní zásoba, není třeba stanovovat časový limit – vyučující 
nechá týmy vyřešit všechny kódy. Rychlejší tým vyhrává. Aktivitu lze ritualizovat: Kódy mohou na další 
setkání připravovat sami žáci. Tím se navíc ušetří spousta času. Kódy lze barevně vyznačit podle 
rodu (červená = DER, modrá = DIE, zelená = DAS), což zároveň může žákům sloužit jako pomůcka 
při hledání řešení. Mají-li skupiny tendenci „opisovat“, lze každému týmu přidělit odlišné kódy. Aktivita 
je rovněž vhodná pro přechod ke konverzaci: Žáci mají po skončení aktivity zapsaný větší počet slov, 
která nyní mohou využít. Pokud chce vyučující touto aktivitou motivovat žáky ke konverzaci, 
je vhodné, aby do ní zakódoval i několik sloves (a slovesa vyznačil nebo jinak jasně odlišil).
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Aktivita je primárně seznamovací, slouží však také k procvičení slovní zásoby a řízené konverzaci. 
 
Skupina: 10–20 žáků

Časová náročnost: 10 min

Materiál: tabule/flipchart, psací potřeby  

Příprava: přenesení vybraných slov/vět na tabuli; pro úplné začátečníky Hallo, ich bin ...;  
pro pokročilé lze vybrat nějakou složitější větu (například: Hallo, mit welchem Gerät arbeitest 
du am liebsten?)

Popis aktivity: Všichni žáci (případně i vyučující) stojí v kruhu. Jeden z nich kruh obchází, někoho 
si vybere a klepne ho do ramene. Dotyčná osoba se vydá opačným směrem. Jakmile se obě 
osoby potkají, zastaví se, podají si ruce a zahájí krátkou konverzaci (Hallo, ich bin Petra. – Hallo, 
ich bin Pavel.). Poté si zahrají kámen–nůžky–papír / Schnick–Schnack-Schnuck. Ten, kdo prohraje, 
utíká směrem, odkud přišel, zpátky na uvolněné místo v kruhu. Ten, kdo vyhraje, se ho snaží 
chytit dřív, než se vrátí do kruhu. Pokud jej dostihne, tak se na místo v kruhu zařadí sám a ten, 
kdo zůstal mimo kruh, začne kruh opět obcházet a vybere si další osobu.
 
Varianty: Místo pořekadla kámen–nůžky–papír lze použít jakákoliv jiná slovíčka, která je třeba 
procvičit (například sägen–bohren–schweißen). Žáků se lze také zeptat, jestli si pamatují všechna 
jména (příp. všechny nástroje, s nimiž ostatní rádi pracují). Pokud se někdo přihlásí s tím, 
že si všechno pamatuje, je možné jej vyzkoušet.

V této aktivitě je možné si osvojit fráze spojené s žádostí o pomoc; aktivita podporuje řízenou 
konverzaci. 
 
Skupina: 10–15 žáků

Časová náročnost: cca 10–15 min

Materiál: tabule/flipchart, psací potřeby  

Příprava: výběr frází zdvořilostní komunikace (např. Können Sie mir bitte helfen? – Ja, gerne. / 
Es tut mir leid. / Worum geht´s?) a jejich přenesení na tabuli

Popis aktivity: Žáci stojí v kruhu, jeden je uprostřed a ptá se někoho z kruhu: Können Sie mir 
bitte helfen? Oslovený má tři možnosti, jak odpovědět. Při každé z nich se stane něco jiného:
Ja, gerne. = Sousedi osloveného pokývají hlavou.
Es tut mir leid. = Sousedi osloveného zakroutí hlavou.
Worum geht´s? = Sousedi osloveného pokrčí rameny a rozhodí rukama.
Ten ze sousedů osloveného, který je pomalejší nebo se splete, jde doprostřed a opět se ptá 
někoho z kruhu: Können Sie mir bitte helfen? atd.

Varianty: Jsou-li sousedi osloveného v odpovědi natolik rychlí, že lze jen těžko určit, kdo byl 
pomalejší, je možné činnosti obrátit: Oslovený předvede dané gesto a jeho sousedi dle zvoleného 
gesta reagují slovně. Pomalejší z nich jde opět doprostřed kruhu. 
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Tato aktivita je vhodná jako zahřívací, na úvod nebo ji lze využít kdykoli pro osvěžení;  
hodí se i pro začátečníky. 
 
Skupina: min. 4 žáci

Časová náročnost: 5–10 min

Materiál: velké karty se slovíčky (lze použít euroobaly a do nich variabilně vkládat slovíčka 
na papíru o formátu A4) nebo PeXmory (pokud k oboru existuje), provázek nebo páska 
na připevnění (kolem krku, na tričko), fixy, popř. tabule/flipchart nebo reálné předměty 
 
Příprava: vyhledání vhodných melodií nebo pokřiků

Popis aktivity: Nastavení aktivity záleží na jejím účelu. Ať už chce vyučující využít aktivitu jako 
zahřívací, nebo pro osvojení nové slovní zásoby, připraví si původní pokřik/chorál/melodii/píseň 
a potřebná slovíčka předem. Skupinu se slovíčky a jejich výslovností seznámí, resp. je se žáky 
zopakuje, pokud je aktivita pojata jako zahřívací. Následně si žáci slovíčka rozdělí a na danou 
melodii je začnou rytmicky pronášet (u menších skupin pronáší jedno slovíčko jedna osoba,  
u větších skupin lze k jednomu slovíčku přidělit osob více).

Příklady:  
Dú Valaší dú, ligu vyhrajú. / Scheibenwischer, Sitz, Spiegel, Kindersitz
FC Bayern, Stern des Südens. / Kühler, Lüfter, Lichtmaschine
Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. / Zündverteiler, Schiebedach. Stoß-dämp-fer
 

Varianty: Výběr melodií a slovní zásoby lze ponechat na účastnících. Aktivita se pak hodí jako 
opakovací. V případě četnějších setkání je možné aktivitu ritualizovat a setkání jejím prostřednictvím 
pravidelně zahajovat nebo končit. Některé skupiny mohou upřednostňovat spíše použití aktuálních 
písniček, zejména jejich refrénů. 

Tato aktivita je konverzační a jejím cílem je osvojení reálií, hlavně kulinářských, a rozšíření povědomí 
o německém kulturním prostoru, jehož rozmanitost má aktivita demonstrovat. Je možné ji upravit 
i pro jiná témata, která jsou regionálně specifická, například pracovní nástroje. 
 
Skupina: 10–20 žáků

Časová náročnost: 10–30 min

Materiál: například obrázky s reáliemi pro jednotlivé německy mluvící země, pro gastronomii 
vyobrazení jednotlivých potravin a pokrmů, pro jiné obory příslušná slovní zásoba a vlajky 
jednotlivých zemí  

Příprava: výběr německy mluvící země pro prezentaci, vyhledání příslušných pokrmů, pro-
duktů nebo nástrojů a tisk obrázků

Popis aktivity: Vyučující rozloží do kruhu žáků vlajky jednotlivých německy mluvících zemí 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko; zmíní se také o části Belgie 
a Jižním Tyrolsku) a společně s žáky probere nebo zopakuje typické pozdravy v dané zemi 
(Hallo!, Servus!, Hoi!, Salü!). Následně se bude pracovat s připravenými obrázky pokrmů, produktů 
nebo nástrojů (např. Brezel, Schweizer Schokolade, Kuchen, Sachertorte, Burenwurst, Kaiser-
schmarren, Schüttelbrot, Spätzle, Eintopf (Judd mat Gaardebounen), Schnitzel, Palatschinken, 
Fondue, Hanuta, Manner, Weißwurst, Raclette). Úkolem žáků je nejprve přiřadit k obrázkům 
jejich názvy (vyučující obrázky rozloží, bude je postupně ukazovat či je rozdá) a poté je pomocí  
vlajek roztřídit k jednotlivým německy mluvícím zemím. Na tomto místě lze ve stručnosti komento-
vat jednotlivé pokrmy, například jejich historii apod. Poté si každý žák vybere jedno nebo dvě 
jídla, zamyslí se nad tím, co by se k nim dalo říct, a s vyučujícím o nich vede krátký rozhovor. 
 
Varianty: Žáci se pohybují v prostoru a zdraví se navzájem různými pozdravy, které se naučili. 
V pohybu navazují kontakt, zastavují se u náhodného komunikačního partnera a ptají se: Was bist 
du? nebo Woher kommst du? A pokračují: Wie kocht/bäckt man dich? Wie schmeckst du? Poté 
se rozloučí, opět se dají do pohybu, ptají se dalšího spolužáka a tak vznikají spontánní rozhovory.  
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Zábavná aktivita na procvičení slovní zásoby, založená na známé hře
 
Skupina: 2–12 žáků

Časová náročnost: 20–30 min

Materiál: karty s mřížkou (například 5 x 5), psací potřeby  

Příprava: výběr vhodné slovní zásoby, příprava karet

Popis aktivity: Žáci vytvoří dvojice a v páru si sednou naproti sobě. Do prázdných kolonek 
připravené mřížky, resp. prvních řádků a sloupců se napíšou slova, která chce vyučující s žáky 
procvičit (tyto pojmy lze získat například pomocí brainstormingu: Jaké nástroje ve svém oboru  
používáte? Jaké speciální činnosti vykonáváte?). Slova si všichni žáci zapíšou ve stejném pořadí 
(pro jistotu může vyučující mřížku se slovy nakreslit i na tabuli/flipchart). Dále se již aktivita řídí  
pravidly klasické stejnojmenné hry. Každý žák si do daného počtu políček zakreslí dohodnutý  
počet symbolů (loď nebo symbol tematicky se vztahující k praxi). Úkolem soupeře je „sestřelit“ 
loď protihráče, a to na principu známé hry. Žáci na sebe reagují a procvičují další slovní zásobu 
(Gut gemacht! Leider nicht.) nebo mohou používat standardní výrazy (Wasser!, Treffer!/Versenkt!). 
Vyhrává ten z dvojice, kdo potopí jako první všechny soupeřovy lodě.
Příklad:  
 

 
 
Varianty: Aktivitu lze použít jako předehru pro konverzaci. Pak je vhodné kombinovat ve sloupcích,  
resp. řádcích zejména slovesa a podstatná jména nebo podstatná a přídavná jména. Za účelem 
procvičení různých tvarů sloves a jmen může vyučující žáky požádat, aby používali celé věty  
v libovolné nebo předem stanovené osobě. (Například chce-li žák „střílet“ na políčko v řádku  
BESTELLEN a sloupci TISCH, musí použít celou větu: Ich bestelle einen Tisch. Míří-li na políčko 
v řádku REPARIEREN a sloupci DRUCKER a má-li se vyjádřit celou větou, může říct například: 
Sie repariert einen Drucker.) 

Tato aktivita je vhodná na závěr, shrnuje proběhlou jazykovou animaci a aktivuje schopnost 
rychlé reakce v německém jazyce. 
 
Skupina: několik skupin po 2–3 žácích (skupin nesmí být moc, aby se nikdo nenudil)

Časová náročnost: podle počtu skupin přibližně 15 min

Materiál: papír, psací potřeby a stopky  

Příprava: výběr slovní zásoby z oblasti zpravodajství a přenesení slovíček/hesel na tabuli 
nebo flipchart

Popis aktivity: Žáci si ve skupinkách připraví zprávu ve stylu televizního zpravodajství  
(např. Guten Tag, wir sprechen über ..., Wir berichten über ..., Vorfall, Zwischenfall, Unfall)  
a v délce jedné minuty o proběhlé jazykové animaci, o tom, co zažili, co se naučili a na co se těší 
příště. Na závěr přidají prvek, kterým jazykovou animaci ohodnotí – vyberou například smajlíka, 
udělají určité gesto apod. Zprávu pak společně přednesou. Vyučující je skupině po celou dobu 
k dispozici pro případ, že by žáci neznali některé složité obraty. 
 
Varianty: Aktivitu je vhodné modifikovat složitostí slovní zásoby a jednotlivými obraty, případně 
je možné rozdělit žáky do skupin podle náročnosti slovní zásoby. Je-li potřeba procvičit psaní, 
požádá vyučující žáky o napsání twitterové zprávy nebo facebookového příspěvku.
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Skupina: 

Časová náročnost: 

Materiál: 

Příprava: 

Popis aktivity: 

Varianty:  

Aktivita je vhodná k osvojení nové slovní zásoby, přednostně složenin nebo ustálených spojení.
 
Skupina: 2–20 žáků

Časová náročnost: 15 min

Materiál: papír, psací potřeby, slovníky nebo internet  

Příprava: výběr vhodných klíčových slov

Popis aktivity: Vyučující rozdělí žáky do skupin (po dvou, třech nebo čtyřech osobách). Každá 
skupina dostane list papíru s klíčovým slovem uprostřed (například Auto, Telefon, Messer, Arzt, 
Holz, E-Mail). Úkolem je najít co nejvíce slov, která s klíčovým slovem souvisí, například s ním 
tvoří složeniny (Telefonnummer, Telefonvorwahl, Telefonbuch) nebo ustálená spojení (eine E-Mail 
senden, löschen, weiterleiten). Žáci také mohou hledat činnosti, které mohou s daným předmětem  
vykonávat (pro Messer: schneiden, zerkleinern, hacken). Slovní zásobu na papíře žáci strukturují 
dle vlastního uvážení (například vlevo nahoře uvádějí složeniny, vlevo dole činnosti/slovesa, vpravo 
dole ustálená spojení – fantazii se meze nekladou). Při hledání slov a spojení mohou žáci používat 
slovníky, vyhledávat na internetu nebo se inspirovat malým česko-německým jazykovým 
průvodcem „Do kapsy – Für die Hosentasche“ od Tandemu.

Varianty: Aktivitu je možné zjednodušit. Vyučující může připravit lístečky s pojmy, z nichž některé 
lze a jiné nelze s daným klíčovým slovem použít. Průběh aktivity pak bude rychlejší, nicméně  
příprava náročnější. Tato varianta je vhodná zejména u složenin, ale lze ji využít i pro obsáhlejší 
opakování slovní zásoby. Aktivita se dá také využít jako podnět pro konverzaci. S nalezenými 
slovy mohou žáci vytvářet různě dlouhé dialogy. Skupiny si mohou papíry se slovy a spojeními 
vyměňovat a tak postupně konverzovat na více témat. 
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Konverzační aktivita vhodná i pro začátečníky, která slouží zejména k procvičení slovní zásoby, 
jednotek a číselných údajů.
 
Skupina: 4–20 žáků

Časová náročnost: 5–10 min

Materiál: tabulky s různorodými informacemi, popř. slevové letáky, katalogy zboží nebo recepty 
(v závislosti na oboru)  

Příprava: příprava tabulek pro žáky (každá jednotlivá tabulka obsahuje jen omezené množství 
informací, například v případě čtyř žáků obsahuje každá jednotlivá tabulka čtvrtinu všech informací)

Popis aktivity: Každý žák obdrží tabulku s několika položkami (například 1 Liter Milch, 1 Tafel  
Schokolade, 1 Glas Marmelade, 1 Packung Kekse), ve které jsou uvedeny ceny ve dvou fiktivních 
prodejnách. Tabulky ovšem nejsou kompletní – většina údajů v nich chybí. Chybějící údaje se ale dají 
snadno zjistit od ostatních účastníků aktivity. Žáci se postupně navzájem obcházejí a jedno-
duchými otázkami ceny zjišťují, například: Wie viel kostet 1 Kilo Hähnchenbrust im Laden B? 
Pokud dotazovaný žák odpověď nezná, odpoví například: Das weiß ich nicht. Tazatel pokračuje 
k dalšímu spolužákovi. Jakmile mají žáci své tabulky vyplněné, výsledky se porovnají. Vyučující 
dbá na to, aby si žáci během aktivity karty neukazovali či jinak nepodváděli. Tabulky se dají 
použít k další konverzaci (žáci mohou porovnávat ceny a procvičovat přitom stupňování 
přídavných jmen a příslovcí, například billiger, teurer, mehr, weniger).

Chce-li vyučující aktivitu zjednodušit a urychlit, mohou žáci známé cenové částky prezentovat  
postupně všem žákům najednou – začne ten, na jehož kartě je vyplněná cena prvního pro-
duktu v prvním obchodě. Danou informaci nahlas přednese a zeptá se ostatních na jakýkoliv údaj, 
který mu chybí. Ten, kdo odpověď zná, údaj sdělí a ptá se zase na tu informaci, která chybí jemu. 
Stejným způsobem se postupuje až do vyplnění všech políček. 
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1 Kilo Hähnchenbrust 4,99

Laden A (EUR) Laden B (EUR)

2,37

4 Winterreifen

10 Schrauben

100 Klarsichthüllen
10 Liter Fassadenfarbe

Příklad:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianty: 
Varianta A:  
Chce-li vyučující ušetřit čas na přípravu tabulek, je možné použít reklamní letáky ze supermarketů  
nebo katalogy zboží či služeb (například s parametry automobilů, informacemi o zájezdech nebo 
složením uzenin). Podobně se může hodit i recept, ve kterém vyučující na jednotlivých kartičkách 
začerní různé ingredience. Pak nepůjde o zjišťování cen, ale ingrediencí a jejich množství.
Varianta B:  
Pro pokročilé skupiny může vyučující připravit tabulku v češtině, přičemž informace si žáci 
budou vyměňovat v němčině.
Varianta C:  
Aktivitu je možné i otočit. Například kuchaři vybírají z letáků suroviny, které potřebují pro předem 
daný recept, a přitom porovnávají ceny v různých obchodech. Podobně mohou truhláři vybírat 
v nabídkách specializovaných obchodů materiál na výrobu určitého typu nábytku. Ceny si žáci 
během rešerše poznamenávají. Existuje-li více skupin se stejným úkolem, je možné výsledky 
mezi skupinami porovnat. Alternativně lze provést rešerši na webových stránkách různých 
českých či německých e-shopů.
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Aktivita procvičuje porozumění mluveným instrukcím, které popisují obrázek. Žáci pak dokážou 
na základě jiného obrázku vytvořit svůj vlastní popis. Zároveň si procvičí slovní zásobu spojenou 
s určitým oborem.
 
Skupina: 2–30 žáků se znalostmi němčiny minimálně na úrovni A2 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky

Časová náročnost: 20–25 min

Materiál: obrázek s připraveným popisem, tužky, papíry, popř. mobilní telefon   

Příprava: výběr dostatečně komplexního obrázku, na kterém lze dostatečným způsobem 
použít předložky týkající se popisu obrázku (auf, an, vor, über aj.), tisk

Popis aktivity: Každý žák si připraví papír a tužku. Vyučující má před sebou vybraný obrázek 
a připravený popis. Ten musí být napsaný na papíře nebo uložený v telefonu. Vyučující předčítá 
a žáci kreslí na svůj papír obrázek na základě instrukcí. Po dokončení mají žáci za úkol svůj 
obrázek ukázat alespoň třem svým spolužákům a obrázky porovnat. Poté jim vyučující ukáže 
originální obrázek. 

Vyučující posléze zadá úkol. Každý žák si vybere fotku ze svého telefonu či z učebnice a popíše ji. 
Jako vzor slouží popis, který si připravil vyučující a který buď vytiskl a položil na viditelném 
místě, nebo elektronicky rozeslal, tak aby jej všichni žáci měli k dispozici na telefonu.  
 
Poté se žáci rozpočítají do dvojic a vzájemně si předčítají své popisy a kreslí obrázky podle 
instrukcí. Po dokončení se žáci ve dvojicích rozdělí na jedničky a dvojky. Jedničky vyberou 
vhodný prostor ve třídě pro své dílo, tam se samy postaví a stanou se tak stojanem pro originální 
fotografii, její popis a vytvořený obrázek. Dvojky si galerii projdou a poté se vystřídají, aby všichni 
žáci viděli všechny výtvory. 
 
Varianty: Vyučující může připravit obrázky, které budou obzvlášť vhodné pro procvičení slovní 
zásoby konkrétního oboru či probíraného tématu. Žáci s nimi pracují ve dvojicích dle popisu výše.

Aktivita slouží k procvičování a opakování slovní zásoby.
 
Skupina: 4–20 žáků

Časová náročnost: 10–30 min

Materiál: klubko vlny nebo provázku  

Příprava: zopakování relevantní slovní zásoby před aktivitou (pomocí házení míčkem)

Popis aktivity: Žáci (případně i vyučující) se postaví do kruhu. Osoba, která má v ruce klubko,  
začne nějakým slovíčkem a klubko hodí jiné osobě, která řekne další slovíčko a zopakuje (všechna) 
předchozí. Tak se všichni propojí a vznikne řetězec slov. Na konci aktivity je možné vlnu/provázek 
nastříhat a všem žákům dát kousek jako náramek, aby si z jazykové animace odnesli něco  
na památku. Tuto aktivitu může vyučující ritualizovat, skupinu totiž stmeluje a také dává zpětnou 
vazbu o tom, co se žáci naučili.  
 
Varianty: Aktivitu lze použít i pro celkový feedback.
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Aktivita je vhodná k procvičení odborné slovní zásoby.
 
Skupina: 4–20 žáků

Časová náročnost: 10–15 min

Materiál: kartičky s odbornou slovní zásobou  

Příprava: výběr vhodné slovní zásoby a příprava kartiček

Popis aktivity: Na začátku projde vyučující se skupinou slovíčka, která budou v aktivitě používat. 
Jeden ze žáků poté odejde za dveře. Ostatní si vylosují kartičku, rozejdou se po místnosti a začnou 
slovo na své kartičce pantomimicky předvádět. Žák, který byl na začátku za dveřmi, má po návratu 
do místnosti v určeném časovém limitu uhodnout co nejvíce slovíček. Na závěr se vyučující 
se skupinou zaměří na slovíčka, která během aktivity působila potíže. 
 
Varianty: Je-li žáků hodně, je možné předvádět slovíčka ve skupinách. Je-li jich naopak málo,  
mohou žáci postupně předvádět více slov. Za dveře lze případně poslat dva žáky, kteří předváděné  
výrazy hádají na střídačku a soutěží (body za správné odpovědi si zapisují sami nebo je zazna-
menává vyučující). Aktivitu lze při opakovaných setkáních ritualizovat – pak je možné porovnávat 
výsledky (získané body) napříč setkáními. Pokud chce vyučující aktivitu pojmout jako soutěž, 
je možné slovíčka obměňovat a za dveře postupně posílat všechny žáky (tato varianta se hodí 
zejména pro malé skupiny).

Jednoduchá aktivita na zopakování již naučených vět nebo osvojení nových výrazů
 
Skupina: 5–15 žáků

Časová náročnost: 5–15 min

Materiál: tabule/flipchart, příp. kartičky  

Příprava: příprava vět, vhodných citoslovcí nebo klíčových slov a jejich přenesení na tabuli 
nebo kartičky (tak aby je žáci po celou dobu aktivity viděli)

Popis aktivity: Vyučující napíše na tabuli jednoduchou větu, která obsahuje číslovku, například: 
Ein Hahn hat zwei Beine. Vedle ní uvede související citoslovce – zde například kikeriki. Žáci  
se posadí do kruhu a každý z nich vysloví jedno slovo z věty; za slova považujeme i (ne)určité  
členy. První žák tedy řekne ein, druhý Hahn, třetí hat, čtvrtý zwei a pátý Beine. Další žák (u malých 
skupin může jít opět o prvního z řady) vysloví citoslovce kikeriki. Další v pořadí začne druhou 
větu – větu v množném čísle napíše vyučující v ideálním případě opět na tabuli: Zwei Hähne 
haben vier Beine. U začátečníků tvoření množného čísla krátce vysvětlí. Žáci pak novou větu 
opět postupně vyslovují. Rozdíl spočívá v tom, že citoslovce pronese ne jeden, ale tentokrát 
dva žáci po sobě. Až třetí žák v pořadí začne s další větou: Drei Hähne haben sechs Beine. 
Po tomto kole se bude kokrhat třikrát. Pokud některý z žáků udělá chybu, začíná se úplně  
od začátku. U žáků se slabšími jazykovými znalostmi je vhodné tolerovat rozumnou míru napo-
vídání, předejde se tak ztrátě motivace. Pokud neexistuje vhodné citoslovce nebo pokud jej 
vyučující nechce použít, může zařadit klíčové (nejlépe jednoslabičné) slovo, například Spinne: 
Netz; Henne: Ei; Schlange: Gift apod. 

Příklady: 
Ein Hund hat vier Beine. Wau.
Ein Sieb hat vierzig Löcher. Plopp.
Ein Motor hat sechs Zylinder. Brumm. 
Eine Mutter hat sechs Kanten. Uff/puh.
 
Varianty: Nalezení věty pro další setkání je možné zadat jako „domácí úkol“. U žáků to zvyšuje 
pocit odpovědnosti a motivaci. Aktivita se dá velmi dobře ritualizovat, takže se při dalších 
setkáních ušetří čas na vysvětlování pravidel.
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Dynamická aktivita na procvičení slovní zásoby
 
Skupina: 2–10 žáků

Časová náročnost: 5–10 min

Materiál: tabule/flipchart, křídy/fixy, plácačky na mouchy v různých barvách  

Příprava: výběr slov na procvičení a jejich umístění na tabuli nebo flipchart, alternativně na listy 
papíru na stěně či nástěnce nebo na zemi

Popis aktivity: Žáci se rozdělí do dvou stejně velkých týmů. Každý tým vyšle jednoho zástupce 
k tabuli, který od vyučujícího obdrží plácačku na mouchy. Slova (v němčině) napsaná na tabuli 
jsou nejprve zakrytá. Před jejich odkrytím je možné si slovíčka se všemi žáky zopakovat, slabší 
skupiny mohou mít k dispozici vytištěný seznam. Po procvičení vyučující slovíčka odkryje. 
Čím nepřehledněji tabule vypadá, tím je aktivita zábavnější (ideální je uvést na tabuli minimálně 
deset slov). Členové každého týmu pak na střídačku vybírají jednotlivá slova a vyvolávají je 
v češtině. Úkolem žáků s plácačkou je dané slovo najít a plácačkou ho trefit. Rychlejší tým 
získává bod. Během aktivity se u tabule vystřídají všichni členové obou týmů (žáci se mohou 
střídat po jednom slově, několika slovech nebo celém kole – dle domluvy s vyučujícím). 
 
Varianty: Jako rozehřívací variantu lze na začátku vyvolávat slova rovnou v němčině a přitom 
se zaměřit na výslovnost. Slova na tabuli je vhodné napsat různými barvami podle rodu, například 
zelenou (= DAS), červenou (= DER) a modrou (= DIE). Tuto aktivitu je možné velmi snadno ritualizovat.
Výběrem slovní zásoby a přípravou tabule/flipchartu/papírů lze v případě opakovaných setkání 
pověřovat postupně jednotlivé žáky. 

Tato aktivita se hodí pro udržení energie ve skupině, motivaci a také jako prostředek 
k procvičení slovní zásoby (pomocí motoriky).
 
Skupina: 10–30 žáků

Časová náročnost: 10 min

Materiál: reálné předměty  

Příprava: výběr předmětů a slovní zásoby dle oboru, např. kladivo/Hammer, šroub/Schraube, 
pilník/Feile; vařečka/Kochlöffel, hrnec/Topf apod.

Popis aktivity: Žáci stojí v kruhu. První na řadě vezme do ruky jeden předmět a „vykopne“, 
například Hammer. Soused po jeho pravé ruce začne slovíčko hláskovat, vysloví první písmeno: H.  
Soused vedle něj pokračuje s A, další s M atd. Takto ho vyhláskuje prvních 6 žáků a šestá osoba 
začne skákat. Další začne hláskovat znovu od H a tak jede slovo po kruhu, než dojde zpět k tomu, 
kdo ho „vykopl“, přičemž každý, na koho vyjde poslední písmeno, začne skákat. Jakmile 
slovo dojde k tomu, kdo „vykopával“, dohláskuje se rozhláskované slovo do konce (stejným 
systémem, tedy co písmeno, to žák) a nové slovo „vykopne“ ten, na koho vyšlo poslední písmeno 
předchozího hláskovaného slova. 
 
Varianty: Po prvním odříkání hlásek se nepokračuje po kruhu stejným slovem, ale žák, který je 
na řadě, řekne jiné slovo. Tedy po prvním R, které začne skákat, nepokračuje další žák znovu 
od H, ale „vykopne“ rovnou nové slovo. Alternativou skákání může být také pohyb související 
s významem hláskovaného slova, to znamená, že u Hammer mohou žáci předvádět bušení 
kladivem, u Schraube šroubování apod.  
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Cílem této aktivity je podnítit zájem o firmu, se kterou se žáci setkávají, nebo její výrobky, dále 
upevnění slovní zásoby a její praktické využití. 
 
Skupina: 2–16 žáků

Časová náročnost: 30–60 min

Materiál: informace o firmě, brožury, letáky, katalog výrobků – v papírové či digitální podobě; 
součástí úkolu může být rešerše; i výstup, tj. reklamu, lze připravit v papírové nebo digitální 
podobě (plakát, leták, video, prezentace aj.) – v závislosti na volbě způsobu zpracování je 
třeba zajistit konkrétní pomůcky (papíry, pastelky, fixy, přístup na internet, software aj.) 
 
Příprava: shromáždění podkladů o firmě nebo výrobku, orientace ve zdrojích informací

Popis aktivity: Žáci se rozdělí do menších skupin, aby se mohli do tvorby všichni aktivně zapojit. 
Během časového limitu mají za úkol vytvořit krátkou reklamu či prezentaci firmy nebo výrobku 
v němčině. Konkrétní podoba výstupu by měla být na začátku jasně definována (například jméno 
firmy, právní forma, sídlo, počet zaměstnanců, oborová a geografická působnost, vedoucí 
pracovníci, kariérní možnosti; u výrobku jeho výhody a oblast použití). Na konci aktivity žáci 
představí výsledky své práce a aktivitu a její průběh vyhodnotí.
 
Varianty: 
Varianta A:  
Reklamu/prezentaci lze vztáhnout i na výrobky, které vytvořili samotní žáci během praxe. U mnoha 
oborů je možné vytvořit i reklamu na sebe sama: Jak se prodám na trhu práce já jako osoba? 
Jak se prodám, jsem-li výrobek, například jedna z Hořických trubiček – jaký, resp. jaká jsem?
Varianta B:  
U skupin s minimální znalostí němčiny je možné provádět rešerši v německých a českých zdrojích 
a reklamu následně vytvořit v češtině.
Varianta C:  
Docházejí-li žáci pravidelně, lze aktivitu pojmout projektově a pracovat na ní na pokračování 
během jednotlivých setkání (například formou tzv. fiktivní firmy). Pokud s tím budou žáci souhlasit, 
lze výstup prezentovat i mimo skupinu.

Aktivita je vhodná jednak na procvičení různých tvarů sloves, jednak ke konverzaci.
 
Skupina: min. 2 žáci

Časová náročnost: 20–30 min

Materiál: kartičky se slovesy  

Příprava: výběr vhodných sloves a zhotovení kartiček

Popis aktivity: Po místnosti se rozmístí kartičky se slovesy (dle jazykových znalostí žáků je možné 
pracovat například s nepravidelnými slovesy). Úkolem žáků je sloveso najít, přijít k vyučujícímu 
a sdělit mu libovolný minulý tvar daného slovesa, například perfektum. Je-li tvar správný, ponechá 
si kartičku žák, byl-li vytvořen nesprávně, zůstane kartička u vyučujícího. Žáci smějí v jeden 
okamžik přijít pouze s jednou kartičkou. Aktivita končí, jakmile žáci posbírají všechny kartičky.  
 
Ve druhé fázi aktivity projde vyučující se skupinou slovesa, u nichž byly tvary utvořeny špatně. 
Následně tato slovesa rozdělí mezi žáky. Žáci vytvoří malé skupiny (po 2–3 osobách) a každá 
skupinka si připraví konverzaci nebo příběh, v němž všechna slovesa aktivně použije.
 
Varianty: Pokud jsou žáci pokročilí, je vhodné vybírat slovesa, která se hodí k odborné slovní 
zásobě. Pokročilejší žáci by rovněž mohli zvládnout vyjmenování všech minulých tvarů. Naopak 
pracuje-li vyučující se začátečníky, může se spokojit s přítomným časem sloves. Také příběhy 
či konverzace lze dle pokročilosti žáků tematicky zaměřovat. 
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Cílem aktivity je naučit a v řízené konverzaci procvičit slovní zásobu oboru.
 
Skupina: 8–12 žáků

Časová náročnost: 15–30 min

Materiál: kartičky s předměty/službami, reálné předměty odborné slovní zásoby nebo kartičky 
s popisem, pokladna, umělé peníze   

Příprava: výběr odborné slovní zásoby, slovních spojení a vět relevantních pro nakupování 
ve specializovaném obchodě či pro návštěvu instituce (Guten Tag, ich möchte …, Was wünschen 
Sie sich?, Möchten Sie mit Karte oder bar zahlen?, Was darf es sein?); rozdání umělých peněz 
kupujícím i prodávajícím

Popis aktivity: Vyučující rozdělí skupinu na poloviny – prodávající a kupující. Každý kupující 
dostane kartičku, na níž je napsáno, jakou činnost má vykonat. Poté jde nakoupit do specializova-
ného obchodu (dle zaměření školy, kterou navštěvuje) určitou věc či službu. Podle informace 
na kartičce se musí rozhodnout, co z nabízeného zboží a služeb potřebuje koupit. Prodávající 
má také kartičku se zbožím či službami, které nabízí/prodává, a může kupujícímu radit, zda je 
vybraný předmět (nebo služba) k popsané činnosti vhodný, případně mu nabídnout alternativu. 
Během aktivity používají žáci konverzační obraty běžné při nakupování či návštěvě instituce. 
Když se kupující a prodávající dohodnou na transakci, kupující vydává peníze, obchodník je sbírá.

Varianty: Aktivitu lze libovolně přizpůsobit prostředí, v němž ji chce vyučující použít, takže se hodí 
jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé žáky. Jsou-li žáci pokročilejší, je možné zkusit si zahrát 
na reklamaci.

Tuto aktivitu je vhodné zařadit jako předěl mezi delší aktivity nebo v bloku na zopakování 
náročnější slovní zásoby, zejména složenin. Lze ji rovněž využít jako předehru pro libovolnou 
navazující (například konverzační) aktivitu.
 
Skupina: min. 1 žák

Časová náročnost: 5–10 min

Materiál: tabule/flipchart, křída/fix  

Příprava: vyhledání vhodných slovíček, popř. vět

Popis aktivity: Jedná se o klasickou podobu známé hry šibenice. Vyučující nakreslí místo písmen 
slova pomlčky a žáci hádají jednotlivá písmena. Pokud dané písmeno do slova nepatří, začíná 
se stavět šibenice. Pokud písmeno do slovíčka patří, zapíše se místo pomlčky (při vícenásobném 
výskytu písmene ve slově se vyplní všechny pomlčky). Kdo doplní poslední písmeno nebo slovo 
uhodne dříve, získá bod. Pokud někdo tipuje celé slovo špatně, vypadává. Žák, který uhodl nejvíce 
slov, se stává vítězem. Je vhodné kombinovat jednodušší a složitější slova, aby měli šanci i méně 
zdatní žáci. Osvědčila se rovněž práce se složeninami, jejichž části už žáci znají (například 
Bremsflüssigkeit, znají-li žáci slovo Bremse; zpravidla platí, že čím je složenina komplexnější, 
tím je aktivita zábavnější).

Varianty: Místo šibenice se může v závislosti na oboru kreslit jiný dohodnutý tvar (například auto  
pro obor automechanik). Chce-li vyučující spojit aktivitu s konverzací, může po každém uhodnutém  
slově (nebo skupině slov) zadat žákům krátkou konverzaci na dané téma (například s omezením 
na dvě minuty). Pokud se aktivita osvědčí, je možné ji zařazovat během setkání opakovaně, s tím, 
že jejími moderátory (včetně výběru slovíček) mohou být namísto vyučujícího žáci samotní. 

I III IIIII III

www.tandem-org.eu
www.tandem-org.eu


Němčina nad zlato
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Němčina nad zlato
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ALLE KINDER

VOR DEM ESSEN SOLLEN SICH

DIE HÄNDE WASCHEN

 
Alle Kinder sollen  

sich vor dem Essen 
die  Hände  waschen.

ALLE KINDER

VOR DEM ESSENSOLLEN SICH

DIE HÄNDE WASCHEN

 

Zlámaná věta Zombie
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Cílem této aktivity je osvojit si slovní zásobu a základní konverzační obraty v oboru.
 
Skupina: do 20 žáků

Časová náročnost: do 15 min

Materiál: kartičky, psací potřeby   

Příprava: výroba kartiček s jednotlivými částmi vět

Popis aktivity: Všichni žáci jsou buď v jedné skupině, nebo jsou rozděleni do dvou skupin  
například po deseti osobách. Každý člen skupiny dostane od vyučujícího kartičku se slovem / částí 
věty. Poté má skupina za úkol v co nejkratší době společně vytvořit smysluplnou větu. 
Příklady:
Heute ist unsere Bäckerei erst am Nachmittag ab 14 Uhr geöffnet.
Alle Kinder sollen sich vor dem Essen die Hände waschen.

Varianty: Lze vytvořit skupiny dle počtu použitých slov. Náročnější, ovšem i zábavnější varianta 
spočívá v tom, že slova nemusejí být napsaná na kartičkách, ale vyučující je každému žáku 
jednotlivě pouze pošeptá. 

Cílem aktivity je zopakování odborné slovní zásoby a procvičení výslovnosti.
 
Skupina: 5–20 žáků

Časová náročnost: 10–15 min podle počtu slovíček

Materiál: euroobaly, provázek, papíry formátu A4, fix (nebo předtištěné listy se slovíčky) 
 
Příprava: výběr slovní zásoby, její přenesení na volné listy papíru, vložení do euroobalu, 
připevnění provázku (k zavěšení na krk)

Popis aktivity: Žáci se postaví do kruhu a vyberou si mezi sebou jednu osobu, kterou vyšlou 
do středu kruhu. Z této osoby se stává zombie. Jedinou možnou ochranou před zombie je 
dobrá znalost němčiny, zejména odborné slovní zásoby. Vyučující všem žákům (včetně žáka, 
který představuje zombie) pověsí na krk euroobal se slovem v němčině tak, aby na něj ostatní 
viděli. Jedině zombie má euroobal na zádech. Zombie se (pomalu, komicky) pohybuje směrem 
k vybrané oběti. Oběť mezi spolužáky v kruhu hledá svého zachránce, a to tak, že se na něj 
upřeně dívá. Pokud tato osoba správně vysloví slovo na listu v euroobalu, kterou má oběť 
na krku, je oběť záchráněna a zombie se začne pohybovat směrem k někomu jinému. Pokud 
se nepodaří oběť zachránit, stává se z dotyčného další zombie a také se pohybuje směrem 
k některému ze spolužáků, takže se nebezpečí násobí. Aktivita končí vypršením časového 
limitu nebo tím, že se ze všech žáků stanou zombie. V té chvíli všichni společně pronesou 
záhrobním tónem slovo, které má na zádech „služebně nejstarší“ zombie.

Varianty: Do euroobalu lze umístit i slovíčka s obrázkem nebo jen obrázky nebo slovíčka v češtině. 
V tom případě se aktivita soustředí nejen na výslovnost, ale i zopakování slovní zásoby. Je-li skupina  
menší, může se do jednoho euroobalu umístit více listů na sebe (třeba i v kombinaci čeština –  
němčina – obrázek, a to v libovolném pořadí). Na předem domluvený pokyn nebo po každé 
úspěšné záchraně si žák, případně více žáků, list vymění. Tak je možné procvičit i v menší 
skupině všechna slovíčka. Téma lze přizpůsobit oboru – namísto zombie může uprostřed kruhu 
stát starý vrak, u zdravotnických oborů bacil, v administrativě rezavá sešívačka apod. (ostatní 
zůstává beze změny).
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