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Když bylo skřítkovi lépe, poprosil Elfi, aby mu toho řekla více o zemi, ve které žije. Protože Modří-

nek ještě nesměl z postele, snesla mu Elfi na noční stolek spoustu obrázků i knih, ve kterých pak spo-
lečně listovali a víla mu ukazovala ta nejkrásnější a nejzajímavější místa Německa, ale také slavné spi-
sovatele, skladatele a malíře. V jedné z knih našli mapu, na které byly kromě měst, hor a řek vyznače-
ny i všechny země Německé spolkové republiky. Skřítek už uměl německy dobře počítat, a protože se
chtěl víle pochlubit, počítal je hezky nahlas.

Pak sáhl do kapsy a vytáhl kouzelnou duhovou kuličku. Přejel po ní lehce prstem a uvnitř kuličky se
objevil obraz jeho domova - krásná Šumava, řeka Vltava, hlavní město Praha s Karlovým mostem a
hradem a hora Říp, ze které jim mával praotec Čech. Dokonce v ní zahlédli i Karla Čapka, kterému na
klíně sedělo štěňátko Dášenka. Pan spisovatel zrovna psal svou hru o robotech.

Víla i skřítek si pak ještě povídali o dalekých zemích, hledali zajímavé snímky v časopisech a pře-
mýšleli, co všechno je na světě důležité. Víla na velký papír nakreslila zeměkouli a s Modřínkem do ní
vlepili vystříhané obrázky zvířat, rostlin, ale i fotografie lidí, budov a různých přírodních zajímavostí.
Nakonec nakreslili sami sebe, jak se drží za ruce a svůj obrázek nalepili doprostřed.

,,Ano, jsme součástí tohoto světa “, pomyslili si oba a usmáli se na sebe.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Česká lidová píseň: Žádnyj neví, co sou Domažlice

OBLAST Poznávám (svůj) svět

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova, vlastivěda

ROČNÍK/TŘÍDA 4., 5. ročník

JAZYKOVÉ CÍLE
Žáci znají český a německý název obcí ve svém regionu.
Žáci umí správně vyslovit místní názvy obcí v němčině.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci se seznámí s dvojjazyčnou podobou místních názvů osad.
Žáci si uvědomí tradiční dvojjazyčnost prostředí, ve kterém žijí.
Žáci dokáží najít na mapě obce, o kterých se hovoří.

ČASOVÁ DOTACE 45 min.

POMŮCKY
A TECHNICKÉ
VYBAVENÍ

Doprovodný hudební nástroj (klavír, kytara…)
Zpěvník Já, písnička 4 (str. 62, Žádnyj neví, co sou Domažlice)
Mapa ČR
Pohlednice Domažlic + okolních obcí, kde bydlí žáci ZŠ
Arch papíru, lepidla
Karty s názvy obcí v českém a německém jazyce
Pracovní list – Text varianty písně

POUŽITÉ ODKAZY

https://www.kct-tabor.cz/gymta/Vltava/TeplaVltava/index.htm, 16.7.2018
http://www.farnostprachatice.cz/index.php?option=com_content&view=secti
on&layout=blog&id=15&Itemid=228, 16.7.2018
https://budejovice.idnes.cz/zamek-vimperk-unik-vody-trestni-oznameni-polici
e-f7s-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180403_095942_budejovice-zpravy_khr,
16.7.2018
https://www.google.cz/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwjdr5zKsqPcAhVKLVAKHWxSDwEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F
%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FDoma%25C5%25BElice&psig=AOvVaw34nT
FcTekLcA1kCNp5UkVs&ust=1531822750348334
Foto Horské Kvildy, Kvildy, Nového Světa, autor Alena Braunová, 12.5. 2018

PŘÍLOHY

Č. 1 –„běhavka“
Č. 2 – pohlednice
Č. 3– karty
Č. 4 – varianta písně

AUTOR Alena Braunová

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (10 min.)

1. Motivační poslech písně Žádnyj neví, co sou Domažlice (hraje a zpívá učitel)
2. Učitel žáky rozdělí do skupin podle počtu a rozdělí a seznámí je s otázkami, které jsou předem na-

psány na tabuli:
Z jaké oblasti píseň je? Najdi nářeční výrazy potvrzující tvou domněnku:; Kdo ji asi zpívá?; O čem je
text?; Co je to Taus?; Proč se v textu objevují německé výrazy?; Kde jsou Domažlice? Ukaž na mapě.;
Co mají společné Domažlice s oblastí, kde my žijeme?

3. Žáci se podruhé zaposlouchají do textu písně a ve skupinách si připraví odpověď na zadané otázky.

� Pracovní postup (15 min)

1. Rozhovor učitele se skupinami žáků o odpovědích na otázky
2. „Běhavka“ – sestavení textu písně (práce ve skupinách), viz příloha č. 1 (Skupiny dostanou text pís-

ně s vynechanými slovy, chybějící slova jsou umístěna např. na chodbě, skupina vysílá vždy jednoho
zástupce, který si zapamatuje 1 slovo a se svou skupinou se snaží doplnit do textu, pak vybíhá další
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zástupce a činnost se opakuje tolikrát, dokud není text kompletní, vítězí skupina, která je první ho-
tova.)

3. Nácvik zpěvu písně, frontálně.
4. Ukázka obrázku města Domažlic/Taus, motivace pro další práci.
5. Hledání českých místních názvů, pohlednic a německých místních názvů (práce ve skupinách), žáci

znají aspoň vícejazyčný název své obce, ve které bydlí.
6. Vytvoření trojic karet – pohlednice místa, název český, název německý (práce ve skupinách), žáci se

učí navzájem dle svých zkušeností.
7. Vytvoření společného plakátu – pohlednice, název obce česky, německy a dopsání jmen dětí, kdo

kde bydlí.
8. Správná výslovnost německých jmen – společně s učitelem, žáci opakují, pak podle plakátu přísluš-

níci jednotlivých obcí učí ostatní.
9. Další příklady z okolí – brainstorming, DÚ pro žáky.
10. Zpěv písně s jednoduchým rytmickým doprovodem, malá písňová forma.

� Závěr (5 min)

Sdílení se žáky:

Proč asi vznikaly takové písně? Mohli jim lidé rozumět bez slovníku? Znáš nějakou podobnou píseň?
Slyšels někdy, že by zpívali Češi a Němci dohromady?.... Jaká nová slovíčka ses při zpěvu naučil?

Pracovní list pro žáky

4 ks Č. 1 – „běhavka“

Č. 2 – pohlednice

Č. 3 – karty

Č. 4 – varianta písně

Poznámky

Píseň nabízí další možnosti v dalších hodinách, a to nejen v HV, ale třeba ve vlastivědě, TV:

1. pohybový projev, jednoduchý tanec ve 3/4 taktu, nácvik kroků valčíku,

2. variantu s dalšími německými slovíčky (viz příloha č. 4),

3. tvorbu vlastního textu s místními názvy apod.,

4. pexeso – české a německé místní názvy.

Příloha č. 1 - Běhavka:

1. Žádnyj neví, co sou Domažlice, žádnyj neví, co je to …………………

………………………..je to ………………………………., Domažlice……………………….

Žádnyj neví, co je to………………………………

2. Žádnyj neví, co je to železo, žádnyj neví, co je ……………………………..

……………………………………. je železo, má zlatá……………………………..

Žádnyj neví, co je…………………………………………

3. Proto sem se tak ……………………vdávala, abych …………………………………………nemušila.

Muž mi koupil…………………………., já musim na ………………………………………….

Toho sem se ……………………………………..

Taus; německy; česky; kroužek; Terezo; mladá; dělát; krávu; trávu; nenadíla
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Příloha č. 4 - Varianta písně

Česky:

Žádnej neví, co je to pusinka,

žádnej neví, co je to Kuss (2x).

Kuss je to německy a pusinka česky,

žádnej neví, co je to Kuss.

Německy:

Keiner weiß, was ist das (bedeutet) pusinka,

keiner weiß, was ist das (bedeutet) Kuss (2x).

Kuss sagt man auf Deutsch und

pusinka auf Tschechisch,

keiner weiß, was ist das (bedeutet) Kuss.

Příloha č. 2 - Pohlednice

Příloha č. 3 - Karty
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Venku napadlo tolik sněhu, že když chtěl někdo opustit vílin domeček, musel vyskočit oknem. Dve-

ře byly zvenka zasypané až po horní okraj a nedalo se jimi projít.

Elfi s Modřínkem si tu nevšední příležitost chodit domů i ven jinak než dveřmi nechtěli nechat ujít.
Přišlo jim to náramně legrační, a tak skákali oknem sem a tam, dokud je to neomrzelo a nezačala jim
být zima.

,,Mir ist es kalt“, třásla se zimou Elfi a nos měla celý červený. Pozorný skřítek přes ni přehodil ovčí
houni, která ležela v kuchyni na lavici.

A v tu chvíli víle zajiskřily oči a nápad už byl na světě! Podívají se s Modřínkem do pravěku! Tam jiné
oblečení než rouna a kůže ze zvířat neměli. A když už se vydají tak daleko v čase, mohli by se cestou
zpět zastavit třeba v Egyptě nebo pak ve středověku na nějakém hradě a pak v době vynálezu parního
stroje a první cesty do vesmíru.

Elfi zatočila hůlkou ve vzduchu a už tu stál stroj času. Oba do něj nastoupili a skřítek plný očekává-
ní zavolal: „Hurá do historie!“
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Germanismy v českém jazyce

OBLAST Jak to bylo dřív

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk

ROČNÍK/TŘÍDA 4., 5. ročník

JAZYKOVÉ CÍLE

Žáci poznají germanismus v českém jazyce.
Žáci umí přiřadit ke germanismu české slovo spisovné.
Žáci umí vytvořit trojici slov: germanismus – české slovo – německé slovo.
Umí 15 nových slov v němčině.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci se seznámí s přijímáním slov německého původu do hovorového
českého jazyka.

ČASOVÁ DOTACE 30 minut

POMŮCKY A
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Vytvořené karty se slovní zásobou, pexeso, domino
Magnetická tabule, magnety
Psací potřeby, pastelky

POUŽITÉ ODKAZY
Germanismy: Mluvíme německy, aniž bychom si to uvědomovali 1:
https://germanika.org/germanismy-mluvime-nemecky-aniz-bychom-si-uvedo
movali-1/ (cit. 9.10.2019)

PŘÍLOHY

Č. 1 Kartičky s germanismy a českými slovy spisovnými
Č. 2 Pexeso
Č. 3 Pracovní list
Č. 4 Domino

AUTOR Alena Braunová

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 - 10 min)

1. Učitel zopakuje společně se žáky způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, přejímání) z minulé
hodiny.

2. Učitel na uvedeném příkladu (textu) vysvětlí žákům pojem germanismy v českém jazyce). Po hlasi-
tém přečtení textu klade otázky typu: Rozuměli jste textu? Vysvětli význam tučně vyznačených
slov. Používáš (nebo někdo z rodiny) některé z nich? Proč myslíš, že jsou uvedeny v textu? Jak se do
češtiny dostaly? Jak se jmenuje tento způsob tvoření slov? Znáš nějaká podobná slova?

Příklad textu:

Moje babička píglovala nejen lajntůchy, ale i cíchy a věšela fírhůňky. V zimě nás nutila nosit jégr-

hózny a neměla ráda, když jsme pili mléko z flašky. To se jí vyloženě eklovalo.

Občas jsem neměla ánung co mi vlastně říká, ale vždycky jsme se nějak domluvily a když jsem si
venku rozbila koleno, dala mi na něj flastr, kterých měla v kamrlíku plný kastlík. Do foroty, jak vždyc-
ky říkala. Kupovala je v apatyce na rohu. Dědeček s námi vnoučaty zase rád chodil na špacír. Když
jsme se vrátili domů, museli jsme si pořádně opucovat boty a přezout durch mokré fusekle. Babička
pro nás měla vždycky připraveno té nebo bílé kafé a štrůdl…

� Pracovní postup (15 - 20 min)

1. Ve třídě je rozmístěno 15 kartiček s germanismy a dalších 15 kartiček s ekvivalenty v českém spisov-
ném jazyce (viz Příloha č. 1).

2. Žáci se rozběhnou po třídě a snaží se najít co nejvíce dvojic, ty umisťují na magnetickou tabuli. Po
sestavení všech párů učitel společně se žáky přečte slova na tabuli, případně vysvětlí význam slov.
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3. Žáky rozdělí do dvojic – použije pexeso (Příloha č. 2 – obrázek + germanismus), žáci se pohybují po
třídě a snaží se najít k sobě partnera.

4. V pracovním listě (Příloha č. 3) žáci v utvořených dvojicích vybarvují stejnou barvou české slovo +
germanismus a hledají do trojice ještě příslušné německé slovo.

5. Učitel společně se žáky vyhodnotí jejich společnou práci. Na magnetickou tabuli přidává ke dvojici
(germanismus – české slovo) ještě slovo německé (z přílohy č. 3), správně vyslovuje a děti po něm
opakují.

6. Německou výslovnost ještě procvičí několikerým zopakováním.
7. Dává dvojicím hádanky – Co to znamená…(slovo v němčině/ češtině/ germanismus…), pak si dávají

dvojice hádanky vzájemně.
8. Zahrají si z naučených slov domino (Příloha č. 4), slovo v češtině + německé slovo (pro podporu vizu-

ální paměti je již člen barevně odlišen).
9. Žáci mohou získávat za správné odpovědi body.
� Závěr (5 min)

Učitel sdílí se žáky:

Která nová německá slova ses dnes naučil? / Používáš ty nějaké germanismy?

DÚ: Zjisti další slova přejatá z němčiny v českém jazyce, které užívá tvoje rodina.

Poznámka

1. V dalších hodinách může učitel domino rozšiřovat o další nová slova, zahrát si jinou variantu domi-
na, kdy karty jsou rozloženy ve třídě a žáci s nimi nemanipulují, hledají pouze očima, musí si slova
zapamatovat a následně zapsat do sešitu, tuto činnost opakují tak dlouho, dokud domino neuza-
vřou.

2. Pexeso je možné využít také jako Laufdiktat (běhací diktát), rozložíme německá slovíčka po třídě a
žák najde kartičku, slovo si zapamatuje, běží ke své lavici a zapíše do sešitu, příp. se ke slovu na kar-
tičce tak dlouho vrací, dokud je správně nezaznamená, pak hledá české ekvivalenty, příp. sám pře-
kládá… apod.

3. Pexeso by bylo vhodné také rozšířit na pexetrio, na 3. kartičce bude žákem nakreslený obrázek.
Žáci si pak všechny výrazy zapamatují ještě lépe.

Příloha č. 1
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58# .�� ��!	�
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Jedné mrazivé noci nemohli skřítek a víla usnout. Dívali se oknem na nebe plné hvězd a přemýšleli

o nesmírných vesmírných dálkách.

„Existuje ještě někde nějaká planeta, na které žijí skřítkové a víly?“

Na té naší, co vypadá z výšky jako duhová kulička, ano. Je to proto, že na ni svítí Slunce a ohřívá ji a
také proto, že je tu voda a spousta rostlin, které dokážou vyrobit kyslík. Můžeme tu žít, protože
z půdy bohaté na živiny umíme vypěstovat plodiny vhodné k jídlu a suroviny, které těžíme, nám slouží
k výrobě různých důležitých věcí.
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Metodický a pracovní list: Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ

TÉMA Planety

OBLAST Pod hvězdami

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Výtvarná výchova, prvouka

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída

JAZYKOVÉ CÍLE Žáci umí pojmenovat německy planety ve sluneční soustavě.

OBSAHOVÉ CÍLE
Žáci si vyrobí sluneční soustavu.
Žáci pracují s různými materiály.

ČASOVÁ DOTACE 45 minut

POMŮCKY A TECHNICKÉ
VYBAVENÍ

bílý papír A3, vodovky, voskovky, fixy, pastelky, barevné i bílé papíry, alobal,
různé druhy materiálu různých barev (plastové lahve, filc, alobal, igelit,
pěnovka, bavlnky, různé látky atd.), míč

POUŽITÉ ODKAZY

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%
2Foriginals%2F5e%2F96%2F38%2F5e9638661c54b2dc432c634ba1fe082a.
jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F704954147
899957274%2F&docid=S4aJ_T0zcA6ORM&tbnid=MVbGsped1tq3oM%3A&
vet=10ahUKEwjD8c_Cn8XiAhWQaFAKHXR3CnoQMwhIKAkwCQ..i&w=706&
h=1000&itg=1&client=firefox-b-d&bih=632&biw=1366&q=nachthimmel%2
0arbeitsblatt&ved=0ahUKEwjD8c_Cn8XiAhWQaFAKHXR3CnoQMwhIKAkw
CQ&iact=mrc&uact=8 (31.5.2019)

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – planety k doplnění
Příloha č. 2 – názvy planet
Příloha č. 3 – pomocná věta

AUTOR Lenka Kovačková

Pracovní postup aktivity:

� Úvodní část (5 min)

Učitel na začátku hodiny promítne přílohu číslo 1 na tabuli a zeptá se: Was ist das? Žáci mu odpoví-
dají česky. (sluneční soustava, planety, názvy jednotlivých planet, Slunce atd.) Učitel se žáků zeptá,
zdali znají některé planety česky. Žáci jmenují planety (a ukazují), které znají v češtině. Učitel poté po-
píše průběh hodiny: Wir lernen heute alle Planeten auf Deutsch. Und wir machen unseren Sonnensys-

tem mit allen Planeten.

� Pracovní postup (35 min)

V první fázi žáci budou doplňovat názvy planet do promítnuté přílohy č. 1. Učitel před hodinou ba-
revně vytiskne přílohu č. 2, rozstříhá ji na jednotlivé planety a rozprostře ji po několika lavicích a růz-
ných místech ve třídě. Učitel na tabuli nakreslí šipku k Slunci a zeptá se: Wie heißt das auf Deutsch?

Žáci dojdou ke slovíčku die Sonne. Učitel slovíčko napíše. Poté žáky vyzve, aby na kartičkách ve třídě
hledali další názvy planet. Kartičku nesmí z místa odnášet. Pouze si ji prohlédnou, srovnají s přílohou
č. 1 na tabuli a zaznamenají si slovíčko na správné místo ve svém pracovním listě. Kontrola probíhá
v plénu, žáci doplňují slovíčka k planetám. Učitel poté žákům vysvětlí, že existuje věta, která jim může
pomoct si jednotlivé planety a její názvy zapamatovat. Tu větu (příloha č. 3) jim rozdá do skupinek po
4, žáci mají za úkol ji správně seřadit. Poté mají za úkol přijít na to, jak jim věta pomůže se zapamatová-
ním jmen planet (první písmenka ve slově jsou první písmenka planet).

V druhé fázi hodiny žáci ve skupinách vytvoří svou sluneční soustavu. Bude to podobný obrázek
jako v příloze č. 1, popř. v dalších odkazech s využitím různých materiálů (inspirace viz internet). Žáci si
rozvrhnou, kdo zpracuje podklad, kdo vyrobí popisky, kdo a z čeho vyrobí jaké planety. Cílem je, aby
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použili co nejvíce materiálů a zároveň vyrobili „obrázkový“ slovník k tématu sluneční soustava. Hoto-
vé práce si žáci vystaví ve třídě. K obrázku doplní i pomocnou větu.

� Závěr (5 min)

Na závěr hodiny učitel vezme míč a hodí ho jednomu z žáků, řekne první planetu sluneční soustavy.
Žák řekne další a hodí míč někomu jinému. Ten pokračuje a poté hodí míč dále. Takto mohou zopako-
vat i pomocnou větu. Hra pokračuje do zvonění.

Pracovní list
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Příloha č. 2 - Názvy planet

Příloha č. 1 - Planety k doplnění

Příloha č. 3 - Pomocná věta


