
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA Rytmizace, melodizace 

OBLAST Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3.–5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Porozumět pokynům – práce s hlasem – „leise, laut, 
schnell, langsam“; Hört auf das Klavier; Macht den 
Mund schön auf; … 
Rytmizace jednoduchých textů – produkční cvičení 

OBSAHOVÉ CÍLE Práce s hlasem, rytmizace 

ČASOVÁ DOTACE Průběžné zařazování do hudební výchovy 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Klávesy, nahrávka 

POUŽITÉ ODKAZY 
 

https://pixabay.com 

PŘÍLOHY PL1, PL2 
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Pracovní postup aktivity: 

Je všeobecně známé, že hudba a písničky představují nenahraditelného pomocníka při práci s cizím 

jazykem, a to bez ohledu na věk učících se. Na samém počátku lze písničky využít k nácviku správné 

výslovnosti, ale s melodií a rytmem spojená cizí slovíčka, slovní spojení i celé věty umožňují nejen jejich 

snadnější zapamatování, ale i dlouhodobé uchování v paměti. 

Metoda CLIL navíc nabízí využití známých písní, které jsou známé současně v několika jazycích. 

Se zpěvem je spojena rytmizace a práce s hlasem. Během hudební výchovy můžeme proto žáky učit 

porozumět pokynům týkajícím se intenzity a tempa hlasu, ale také rytmizačních prvků. 

 

 



  
 

Známou, ale stále ne dostatečně doceněnou písničkou je Aram sam sam. 

Její text je v „umělém“ neznámém jazyce – objevují se v něm pouze 3 motivy: 

- aram sam sam 

- guli guli guli 

- arafi 

Pro každý motiv je vhodné zvolit společně se žáky určitý pohyb (rukama, úklony těla, tleskání, 

dupání). 

Kinder, wir klatschen / stampfen / klopfen, … – při pravidelném opakování pohybů si žáci slova 

rychle osvojí. 

Po zvládnutí „textu“ lze měnit tempo a sílu hlasu: 

Jetzt singen wir leise (vyslovíme potichu), jetzt singen wir laut (vyslovíme nahlas). 

Jetzt singen wir schnell, jetzt singen wir langsam. 

- Tyto pokyny použijeme při zpěvu i dalších písniček (německých, českých) 

PL 1 

Žáci si schovají text písničky a doplňují ho do grafického znázornění. 

PL 2 

Úkol z PL lze použít pro žáky 5. ročníku – podle vzoru se pokouší vymyslet vlastní text písničky. 

Libovolně lze obměňovat – učitel může žákům nabídnout několik příslovcí, které budou moci 

využít v textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Pracovní list č. 1 / Arbeitsblatt Nr. 1 

Zazpíváme si? / Singen wir?  

Das Lied heiβt „Aram sam sam“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umíš to přečíst? / Kannst du das lesen? 

 

– –––  ––– –––,  

– –––  ––– –––, 

–– ––,  –– ––, –– ––,  –– ––, –– ––, –––  ––– –––. 

– ––  ––, – ––  ––,  

–– ––,  –– ––, –– ––,   –– ––,  –– ––, –––  ––– –––. 

 



  
 

Pracovní list č. 2 / Arbeitsblatt Nr. 2 

Napiš svůj text. / Schreibe deinen Text. 

 

A  ram  sam   sam,   

Ich  sin  ge   gern, 

–––  ––––––  –––––-  ––––––, 

a  ram  sam   sam,  

Ich  sin  ge   gern, 

–––  ––––––– –––––-  ––––––, 

Gu li   gu  li,   gu li   gu  li   

in der  Schu  le,  in der  Schu  le 

––– ––––  –––––– ––––  ––– ––––  –––––– –––– 

gu li  ram  sam  sam. 

sin ge  ich  sehr  gern. 

––– ––––  –––  ––––– –––––. 

A  ra  fi,  a  ra  fi, 
Oh,  sehr  gern,  oh,  sehr  gern, 

–––  ––––– ––––– –––  ––––– ––––– 
 

Gu li   gu  li,   gu li   gu  li   

in der  Schu  le,  in der  Schu  le 

––– ––––  –––––– ––––  ––– ––––  –––––– –––– 

gu li  ram  sam  sam. 

sin ge  ich  sehr  gern. 

––– ––––  –––  ––––– –––––. 


