
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Pohádka „Brémští muzikanti“ 

OBLAST  Co rád dělám 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Čtení 

ROČNÍK / TŘÍDA 4. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí převyprávět pohádku vlastními slovy 

Žáci rozumí německým klíčovým slovům v pohádce  

Žáci umí vyslovovat německy základní klíčová slova v pohádce, 
výslovnost hlásek: -st, ä, tiché h 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci poznají obsah pohádky a porovnají ji s jinou verzí 

Žáci se naučí pracovat s textem 

Dramatizace pohádky, pantomima 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Interaktivní tabule, text v češtině 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.youtube.com/watch?v=g9TOGqVSmdI (německy, 
7 minut) 

https://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=39 
(text v češtině) 

PŘÍLOHY  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
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Edita Wölflová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 



  
 

 

Paní učitelka ukáže obrázek 4 zvířat: osel, kočka, pes, kohout (může nakreslit na tabuli nebo najít 

obrázek v počítači) a zeptá se žáků, v jaké pohádce vystupují tato zvířata („Brémští muzikanti“). 

Jakmile to žáci poznají, rozdá text s pohádkou a žáci si pohádku přečtou nahlas nebo potichu. Oznámí 

žákům, že si obsah pohádky zkontrolují podle německé pohádky. Žáci poznají českou verzi a porovnají 

obsah s německou verzí na interaktivní tabuli. Je vhodné zabývat se českou verzí v předešlé hodině, 

aby měli žáci dostatek času vstřebat nejprve českou verzi. 

Zopakují si názvy zvířat v němčině, které umí už z předešlé hodiny. 

 

Pracovní postup (25 min) 

1) Učitel pouští pohádku v němčině z youtube na interaktivní tabuli po částech a jednotliví žáci 

zkouší převyprávět text. Mají před sebou text v češtině, obrázek a text v němčině na tabuli.  

2) Učitel, popř. vybraný žák čte z tabule jednotlivá slova v němčině a žáci je hromadně opakují. 

Např.:die Bremer Stadtmusikanten, Frau, Herr, Esel, Jagdhund, Maus, Bremen, Erzähler, 

Katze, Räuber, Hahn, Gespänster. Vysvětlí si slova, která neznají, např. pantomimou nebo 

pomocí obrázku. Učitel upozorní na rozdíly ve výslovnosti (čtení hlásek st, přehlasované a, 

čtení z, tiché h..) 

3) Žáci si stoupnou do kruhu (při větší počtu – učitel vybere) a učitel rozdělí role podle slov na 

tabuli a zájmu žáka a vysvětlí, že jakmile žák uslyší svoji roli v upravené pohádce (příprava na 

dramatizaci), krátce ji předvede (vymyslí si nebo mu bude napovězeno). Musí dávat pozor, 

protože se některé role často opakují. Např. die Bremer Stadtmuzikanten (kočka, pes, osel, 

kohout předvádí, jak putují do Brém a hrají na nástroj), Esel (nemá sílu), Jagdhund (unavený 

pes), Maus (běhá), Bremen (ruce nahoru-město), Erzähler (předvádí, jak čte), Hahn (mává 

křídly), Katze (seká drápky), Räuber (3 žáci sedí na zemi a hrají karty), Gespenst (straší) 

Závěr (10 min) 

Učitel začne pomalu číst upravený text a žáci předvádí svoji roli. Na závěr si všichni zatleskají. Tím si 

upevní význam německých slov a automatizují si německou výslovnost.  

Další hodinu následuje dramatizace této pohádky. 

 

Pracovní list pro žáky 

https://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=39 (text v češtině) 

 

Poznámky 

Minimální počet žáků je 7. 


