
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Zpěv umělých písní – Píseň pozdravů 

OBLAST  Jak jsme se potkali 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE žáci znají pozdravy užívané během dne 

OBSAHOVÉ CÍLE žáci rozvíjí rytmicko-melodické cítění 

ČASOVÁ DOTACE 5 x 25 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Polštáře, knihy pohádek, obrázek skřítka Modřínka, kartáček 
na zuby, taška, kniha pohádek 

POUŽITÉ ODKAZY - 

PŘÍLOHY Píseň pozdravů – Begrüßungslied (text, noty) 
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A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Michaela Vacíková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Píseň pozdravů  (25 minut)  

Doporučení - nácvik jednotlivých slok je lepší rozdělit do více hodin podle uvážení učitele a 

podle schopností dětí spojit nový dvojjazyčný text se zpěvem a pohybem. 

Učitel seznámí žáky s názvem a obsahem písně a upozorní děti, že se jedná o dvojjazyčnou 

píseň, ve které budou všemu rychle rozumět. Žáci se naučí nejprve melodii, zpívají na různé 

slabiky – la, mo, ko…. 

Žáci se naučí většinu textu hrou na ozvěnu, pozdravy však procvičí nejprve se skřítkem 

Modřínkem. Modřínek děti pozdraví, děti pozdrav zopakují. 



  
 

 

Učitel vysvětlí dětem symboliku předmětů (kartáček - ráno, taška - den, kniha – večer, 

polštářek – noc)  

Společně se učí pozdravit skřítka na obrázku ve spojení s jednotlivými předměty. Následuje 

nácvik spojení textu s melodií. 

2. Praktická část –  (10 minut)  

Taneček 

Žáci leží na polštářcích a v průběhu předehry se protahují, zívají, vstávají ze země a zůstávají 

stát v řadě, za sebou mají na zemi položené knihy, které budou potřebovat ve 3. sloce písně. 

Text: 

1. sloka 

Guten Morgen, dobré ráno, - ruce v bok, pochod na místě 

die Sonne kommt schon wieder. - děti mávají směrem k obloze 

Guten morgen, dobré ráno, - ruce v bok, otočka  

slunce už je tu. - stoj na místě, tleskání do rytmu 

 

Ref.: 

Hallo, ahoj, tschüß und čau, - dřep, výskok, dřep, výskok 

kočička nás zdraví mňau, - stoj, žáci naznačují dlaněmi kočičí fousky 

hallo, ahoj, tschüß und čau, - stoj, tlesknutí nad hlavu, tlesknutí za zády 

Hündchen grüßt uns WAU. - běh na místě, výskok 

 

2. sloka 

Guten Tag, dobrý den, - pochod na místě 

in der Welt ist schön - otočka, ruce mírně od těla 

guten Tag, dobrý den, - pochod na místě 

na světě je fajn. - tleskání do rytmu 



  
 

 

Ref.: 

 

3. sloka  

- žáci sedí v tureckém sedu v řadě, drží na kolenou rozevřenou knihu, na závěr knihu 

sklapnou a odloží. 

Ref.: 

 

4. sloka 

Guten Nacht, dobrou noc, - stoj, žáci si vezmou polštáře do náruče, kolébají je abv průběhu 

4. sloky se ukládají ke spánku, sedají si na zem a hlavy pokládají na polštář. 

Ref.: 

Zpívá pouze 1 žák, ostatní spí. Na závěr zazvoní zvonečkem, všichni vstanou a ukloní se. 



  
 

 

Příloha č. 1 

Begrüßungslied   -  Píseň pozdravů 

Guten Morgen! Dobré ráno! 

Die Sonne kommt schon wieder. 

Guten Morgen! Dobré ráno! 

Slunce už je tu. 

Hallo! Ahoj! Tschüs und čau! 

Kočička nás zdraví MŇAU. 

Hallo! Ahoj! Tschüs und čau! 

Hündchen grüßt uns WAU. 

Guten Tag! Dobrý den! 

In der Welt ist‘s schön. 

Guten Tag! Dobrý den! 

Na světě je fajn. 

Ref. :Hallo! Ahoj! Tschüs ….. 

Guten Abend! Dobrý večer! 

Die Zeit ist für ein Märchen. 

Guten Abend! Dobrý večer! 

Pohádek je čas! 

Ref. :  Hallo! Ahoj! Tschüs….. 

Gute Nacht! Dobrou noc! 

Wir gehen alle schlafen. 

Gute Nacht! Dobrou noc! 

Všichni jdeme spát. 

Ref. :  Hallo! Ahoj! Tschüs……  



  
 

 

 
 

Poznámka 

Po úspěšném nácviku mohou žáci s písní a tanečkem vystoupit na školním představení nebo 

akademii. 


