
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  DRAMATIZACE POHÁDKY „Die Bremer Stadtmusikanten“ 

OBLAST  POZNÁVÁM SVŮJ SVĚT 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PRVOUKA 

ROČNÍK / TŘÍDA 4., 5. TŘÍDA 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci se naučí číst svoji roli se správnou výslovností 

Žáci mluví v dialogu 

Žáci se naučí svojí roli zpaměti 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Porovnání pohádky v české verzi s dramatizovanou 
pohádkou v německé verzi 

Práce ve skupinách 

Čtení rolí,práce s textem 

Dramatizace pohádky před publikem 

ČASOVÁ DOTACE 4 x 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ CD přehrávač, upravený text, převleky, pomůcky, viz příloha 

POUŽITÉ ODKAZY (zdramatizovaný text dodám) 

PŘÍLOHY Příloha č. 2 
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Pracovní postup aktivity: 

Dramatizaci pohádky bude předcházet několik motivačních hodin. 

1) V hodině prvouky si žáci zopakují názvy domácích zvířat a naučí se je jmenovat německy 

2) V další hodině prvouky si žáci najdou město Brémy a další města a plní úkoly 



  
 

 

3) V hodině Čtení se žáci seznámí s pohádkou „Brémští muzikanti“ 

4) V hodině HV se žáci naučí píseň v němčině „Die Bremer Stadtmusikanten“ 

Úvodní část (10 min) 

- V této hodině navážeme na hodinu Čtení. Žáci si zazpívají a předvedou píseň „Brémští 

muzikanti“, kterou znají z předchozí hodiny.  

- Učitel znovu zopakuje s žáky německá slova z pohádky, která žáci vidí na tabuli – nejprve 

ústně a poté je zase předvádí, tentokrát najednou (Př. Učitel řekne „Bremen“ a žáci 

předvedou město podle předem dohodnutých mimik). 

Pracovní postup (x min) 

1) Žáci dostanou do lavice upravenou pohádku na papíru (slyšeli ji v předešlé hodině), učitel ji 

znovu čte a žáci mají zjistit, co je upravené.  

2) Společně najdou hlavní postavy, které v pohádce vystupují, včetně vypravěče.  

Dalším úkolem bude soutěž, kdy učitel přečte nějaký úryvek z pohádky a žák musí uhodnout, 

která hlavní postava to řekla. 

3) Učitel vysvětlí, že si společně zahrají pohádku. Pohádka je rozdělena na několik úseků a každý 

úsek hraje jiná skupina žáků. Vypravěčem bude nejprve učitel. Podle zájmu rozdělí role a žáci 

vytvoří 5 skupin (počet rolí se samozřejmě upraví podle počtu žáků). V 1. skupině jsou: Herr + 

Frau + 2 Esel. V 2. skupině: Herr + seine Frau Jagdhund).  V 3. skupině je Herr + seine Frau + 

Katze + Maus), ve 4. skupině: Herr + seine Frau + Hahn a v  poslední skupině jsou loupežníci. 

Jednotlivé skupiny jsou také blíže rozděleny u dramatizace pohádky. 

4) Každý žák si zatrhne svoji roli a zkouší si ji číst a naučit se. Učitel mezitím obchází žáky a radí 

jim s výslovností. (tím končí 1. hodina dramatizace). 

5) Pak pracují ve skupině, předvádí a čtou svoje role. Zároveň přemýšlí, jak zahrát svoji roli. 

Zkouší si ji naučit zpaměti.  

6) Předvádí svoje role po skupinách, ostatní žáci dělají diváky. 

Závěr (x min) 

Společná dramatizace.  

Pracovní list pro žáky 

není 

Poznámky 

S pohádkou se dá velmi dobře pracovat a lze ji upravovat. Doporučuji, aby žáci ukázali pohádku 

mladším spolužákům, či ji předvedli při nějaké příležitosti. Stálým nacvičováním si děti velmi dobře 

zapamatují spoustu slovíček, získají větší sebevědomí v jazyku. Samozřejmě bude třeba více hodin. 

Žáci, kteří se stydí komunikovat v němčině, předvádí např. myšky nebo pomáhají při přípravě kulis. 



  
 

 

Die Bremer Stadtmusikanten 

Brémští muzikanti 

1) Es war einmal ein Mann und seine Frau, die hatten zwei 

Esel. Die Eselhatte viele Jahre lang Säcke zur Mühle getragen. 
Byl jednou jeden muž a jedna žena, ti měli 2 osly. (Oslové nesou pytle.) 

 

A) Mann: Wo sind unsere Esel?  

            Kde jsou naši oslové? (Osli spí) 

Frau: Sie schlafen. Sie sind immer müde. Kuck mal. 
            Spí. Oni jsou pořád unavení. Podívej. 

Mann: Gib ihnen kein Futter mehr. 

            Nedávej jim už žádné žrádlo. (Oba odchází pryč. Oslové vše slyší.) 

Esel 1: Kein Futter. 

Esel 2: Ich bin schon alt. 

Jsem už starý.        

Esel 2: Ich habe keine Kraft mehr und mein Herr 

will mir kein Futter mehr geben. 

 Nemám už žádnou sílu a můj pán mi už nechce dávat žrádlo. 

Esel 1: Ich möchte nach Bremen gehen und dort 

Stadtmuzikanten werden. Komm mit. 

 Chtěl bych jít do Brém a stát se muzikantem. Pojď se mnou. (Odchází pryč.) 

    



  
 

 

B)Jsme v jiné rodině. Bydlí zde selka s muže. 

Frau: Siehst diese alten Jagdhunde? (Ukáže prstem na ležící psy.) 

 Vidíš ty staré unavené psy? 

Mann: Ja, sie sind sehr alt, sie bringen uns nichts 

mehr.  

 Ano, jsou velmi staří a nic už nám nepřináší. 

Frau: Wir müssen die Hunde wegjagen. 

 Musíme je vyhnat pryč. Odchází pryč, psi vše slyší. 

Hunde: Wegjagen? (Utíkají pryč.) 

 

2)Auf dem Weg trafen die Esel zwei alten Jaghunde. 

 Na cestě potkají oslové 2 staré psy. 

Esel 1:  Was habt ihr? 

   Co je vám? 

Jagdhund 1: Ach, Ich bin so alt und müde. 

  Jsem tak starý a unavený. 

Jagdhund 2: Ich kann bei der Jagd nich mehr so schnell 

laufen. 

          Při lovu nemůžu běhat už tak rychle. 

Jagdhund1: Unsere Herren  haben uns weggejagt. 

  Naši pánové nás vyhnali. 



  
 

 

Esel 1: Kommt mit nach Bremen. Wir werden 

Stadtmusikanten.  

  Pojďte s námi do Brém. Staneme se muzikanty. 

Esel 2: Wir spielen die Gitarren und ihr schlagt die 

Trommeln. 

  My hrajeme na kytaru a vy budete bubnovat.. 

 

C) (Zase se nacházíme v jiné rodině, v jiném stavení.) 

Frau:   AAAAAA Maus, Maus!!! Siehst du das? 

AAAAAA myš, myš!!! Vidíš to? 

Mann:  Ja, sie schlafen, und jagen keine 

Mäuse mehr. 

                      Ano, oni spí a nechytají už žádné myši. 

Frau:   Wirf sie ins Wasser. (Odchází pryč. Kočky to 

slyší.) 

Hoď je do vody. 

Katzen:   Ins Wasser?    (Utíkají pryč.)         

 3) Da gehen sie zusammen weiter und trefen bald zwei Katzen. 

Esel 1: Was habt ihr? 

Co je vám? 

Katze 1: Wir sind alt und können keine Mäuse mehr 

jagen. 

 My jsme staří a nemůžeme už chytat myši. 



  
 

 

Katze 2: Darum wollte der Mann uns ins Wasser 

werfen. 

     Proto nás chtěl pán chodit do vody. 

Esel 1: Ihr seid gut für die Nachtmusik. 

            Vy budete dobří noční muzikanti. 

Esel 2: Kommt mit nach Bremen. Dort wollen wir 

Stadtmusikanten werden. 

Pojďte s námi do Brém. Staneme se muzikanty. 

Esel 2:   Wir spielen Gitarren. 

Jagdhunde 1: Wir schlagen die Trommeln und ihr 

spielt die Flöten.  (předávají flétny.) 

4) Da gehen die Katzen mit ihnen und gehen an einem  Bauernhof 
vorbei. 

D (Vidí zde pána a paní a spící kohouty.) 

Mann:  Wie spät ist es? 

                    Kolik je hodin? 

Frau:   Es ist Mittag. Ich habe kein Mittagessen. 

  Je poledne. Nemám oběd. 

Mann:  Ihr faulen Hähne. Ich hole ein Messer. 

           Vy líní kohouti. Dojdu pro nůž. 

Hähne:  Ein Messer? ( A utíkají pryč. Potkají po cestě ostatní zvířata.) 



  
 

 

 

Esel 1:  Warum schreit ihr so? 

  Proč tak křičíte? 

Hahn:  Die Hausfrau will uns in die Suppe geben. 

  Paní nás chce dát do polévky. 

Esel 1:   Ihr habt eine gute Stimme.  Geht mit uns nach 

Bremen, dort wollen wir Stadtmusikanten werden. 

  Máte dobrý hlas. Pojďte s námi do Brém, stabeme se muzikanty. 

Esel 2:  Wir spielen Gitarren. 

Jagdhunde:   Wr schlagen Trommeln. 

Katzen: Wir spielen Flöten und ihr schreit Kikirikie. 

 

5) Die Hähne gehen mit ihnen und alle singen ein Lied.  

(Hraje muzika Wir sind die …………) 

 

6) Am Abend Kamen sie in einen großen Wald. Sie wollen gerade 

einschlafen. 

 (Večer přijdou do velkého lesa. Chce se jim spát.  Zívají). 

 

Hahn 1: Ich sehe ein Licht. 

Hahn 2: Gehen wir hin. 



  
 

 

Katze 1: Das ist ein Räuberhaus. Ich sehe einen Tisch. 

Katze 2: Es gibt viel zum Essen und zum Trinken. 

Hund 1: Die Räuber sitzen am Tisch und es smeckt ihnen 

gut. 

Hund 2: Das ist was für uns. 

Esel 1: Ich habe eine Idee. Wir jagen die Räuber aus dem 

Haus weg. 

7) Die Jagdhunde springen auf die Esel auf, die Katzen  auf die 

Jagdhunde und die Hähne auf die Katzen ganz oben hinauf. 

Esel 2:  Und jetzt machen wir Musik. (Všichni dělají rámus.) 

 

Erzähler: Die Esel schrien, die Hunde bellten, die Katzen Miauten und die 

Hähne krähten. (Machten kikiriki) 

Räuber 1:  Was ist das? 

Räuber 2:  Das sind die Gespenster.  

Räuber 3:  Ich habe Angst. 

Räuber4:      Ich auch. (Utečou pryč.) 

8) Die Esel, die Jgdhunde, die Katzen und die Hähne essen alles auf 

und springen zufrieden ihr Lied die Bremer Stadtmusikanten. 


