
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Kouzla kolem nás, aneb na návštěvě u rakouského hudebního 
skladatele W. A. Mozarta 

OBLAST  Jak to bylo dřív 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 3., 4., 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci poznají podle poslechu opery německý jazyk. 

Žáci se umí zeptat: Wer bist du? Bist du, warst du …? Umí 
odpovědět: Ja, nein 

Žáci rozumí 14 názvům hudebních nástrojů v němčině 

Źáci se naučí následující pojmy v němčině: die Flöte, der Zauber, 
die Zauberflöte, die Oper, in die Oper gehen, das Theater, der 
Komponist, Salzburg, Wien, Prag, der Sänger, die Sängerin, singen, 
der Dirigent, das Orchester, die Musik  

Žáci dokáží přiřadit k německým slovům české ekvivalenty 

Žáci umí předvést i pojmenovat v němčině některá slovesa vážící 
se k činnostem v divadle 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci poznají rakouského skladatele W. A. Mozarta, část jeho života 
a díla 

Vytvoří myšlenkovou mapu na téma W. A. Mozart 

Žáci ví, co se děje v divadle 

ČASOVÁ DOTACE  1 -1,5 vyučovací hodiny 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Učebnice Hudební výchova pro 3. ročník základní školy (Mgr. 
Marie Lišková, Mgr. Lukáš Hurník, SPN, Praha, 1998, 1. vydání), str. 
47, + CD 

Učebnice Hudební výchova pro 5. ročník základní školy (Mgr. 
Marie Lišková, SPN, Praha, 2002, 1. vydání), str. 68, 69 

Zvonkohry 

Jakákoliv sada obrázků hudebních nástrojů s připevněnými 
kartičkami názvů v německém jazyce  



  
 

Tabule s předepsanými odpověďmi JA/NEIN 

Magnetická tabule, magnety 

Interaktivní tabule, CD přehrávač 

Velký arch papíru, pastelky, fixy, lepidla, nůžky 

Obrázek W. A. Mozarta 

Kartičky se slovní zásobou 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wolfgang-

amadeus-mozart_1-revert.jpg     

https://youtu.be/THsbW6bBK2U?t=8     Duet Papageno, Papagena 

https://youtu.be/N4kWtPY5I20?t=163        Kouzelná flétna 

(záznam na artu) 

PŘÍLOHY 

Č. 1 Názvy hudebních nástrojů v němčině 

Č. 2 Otázky ke hře Wer bin ich? 

Č. 3 Obrázek W. A.Mozarta 

Č. 4 Pracovní list se slovní zásobou 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Alena Braunová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část: (10 min):  

1. Učitel v roli kouzelníka motivuje žáky k dnešnímu tématu – Zázraky a kouzla kolem nás (Zázraky 

a kouzla v životě, proměny přírody…) Učitel si s dětmi zahraje hru „Na kouzelníka“ a 

kouzelnickou hůlkou začaruje žáky na papoušky, na flétnisty, zpěváky, krále a královny (z opery 

Kouzelná flétna) aj,…rampouchy. 

2. „Hra na rampouchy“ – učitel zahraje melodický doprovod zvonkohry k  písni Rampouch (viz bod 

3), kterou již děti znají. Žáci mají za úkol si vzpomenout a uhodnout, k jaké písni melodie patří. 

3. Žáci si zazpívají píseň z minulé hodiny Rampouch (J. Šíhal, J. Vodňanský, Učebnice HV pro 3. roč., 

str. 47) společně s melodickým doprovodem zvonkohry (hrají vítězové hádanky) a doprovodem 

učitele, ostatní žáci při zpěvu doprovází rytmicky (znají z předešlé hodiny, učebnice str. 48) 

 

Pracovní postup (30 min): 



  
 

1. Učitel pozve žáky do divadla a pustí jim 1. ukázku z CD (HV pro 3. roč., č. 11) – W. A. Mozart 

Kouzelná flétna 

2. Děti soustředěně poslouchají, mají uhodnout a najít na rozložených kartičkách hudebních 

nástrojů ten, který v ukázce hraje (=zejména zvonkohra, smyčcové nástroje, dechové nástroje 

apod., NE – tympány, činely, kytara, akordeon, saxofon, klavír), učitel se zeptá, kterým 

německým názvům nástrojů žáci rozumí a proč? Kartičky dají na magnetickou tabuli do 1 sloupce 

a ty ostatní, které jinak znějí v němčině a češtině do sloupce druhého (ještě se k nim 

v následujících hodinách vrátí a žáci je budou mít stále na očích). Učitel uvede pár příkladů 

nástrojů v němčině a žáci ekvivalent v češtině 

3. Žáci zkusí tipovat: zda někdy již tuto melodii slyšely a kde by ji mohly slyšet… jakým jazykem 

zpěvák zpíval? 

4. Po krátké diskusi jim učitel položí otázku Wer bin ich? A přeloží. Návodné otázky objeví žáci 

v „pokladnici (truhle) otázek“ a 1 si vytáhnou (lze použít i maňáska papouška na vytahování 

kartiček), postupně se ptají německy učitele, ten koriguje jejich výslovnost, žáci zároveň podle 

odpovědi učitele třídí otázky na magnetickou tabuli pod JA a NEIN. Po vyčerpání otázek učitel 

společně se žáky shrne česky s odkazem na tabuli, co se o „něm“ dověděli. Pak ukáže „svou 

fotografii“ - obrázek W. A. Mozarta a prozradí jim „své“ jméno, obrázek pověsí na tabuli 

k informacím o Mozartovi. 

5. Následuje záznam z opery Kouzelná flétna na interaktivní tabuli – duet Papageno a Papagena, 

žáci promýšlejí, jak to vypadá ve skutečném divadle. 

6. Učitel doplňuje informace k opeře (děj, hlavní postavy…) a k rakouskému hudebnímu skladateli 

(Učebnice HV pro 5. roč., str. 68 – 69) 

7. Žáci zkusí přiřadit k českým slovům pojmy německé (kartičky rozložené po třídě) 

8. Po společné kontrole žáci vytváří myšlenkovou mapu na téma Wolfgang Amadeus Mozart, vlepí 

na ni kartičky s německými slovy, dopisují česky… za současného poslechu záznamu opery 

Kouzelná flétna 

Závěr (5 min) 

1. Učitel diskutuje se žáky o tom, co se dnes dozvěděli o Mozartovi? 

2.  Kde se s Mozartem můžeme dneska setkat? (památníky, sochy zejména v Salzburgu, 

upomínkové předměty, sladkosti…v reklamách zní jeho hudba… při návštěvě divadla…) 

DÚ: Bedlivě sleduj reklamy v televizi. Najdeš v nich úryvky z Mozartových skladeb? Připravíš se tak na 

další hodinu: Mozart a my  ! 

Poznámky 

Náměty pro další hodinu o Mozartovi: 

- W. A. Mozart – „zázračné dítě“ 

- Setkání Mozarta s Haydnem (žertovná příhoda v učebnici HV pro 5. roč., str. 69) 

- Zpěv písní s tématem kouzel a zázraků 

- Co se děje v divadle? 

„Hra na divadlo“: 



  
 

Polovina žáků předvádí – co se děje na jevišti, druhá polovina – co se děje v hledišti. Učitel na 

pantomimu reaguje překladem činností do němčiny a vepisuje německá slova do připraveného 

nákresu jeviště a hlediště na tabuli: 

 

Ich singe, ich tanze, ich spiele, ich spreche… 

 

Ich sitze, ich sehe, ich höre, ich klatsche… 

 

Žáci ve dvou řadách proti sobě pantomimicky ztvárňují činnosti v divadle (mohou si dávat 

hádanky, pak zpívat píseň na volný nápěv: Im Theater singe ich, im Theater spiele ich, im 

Theater, im Theater, im Theater spreche ich….. 

Druhou sloku 2. skupina im Theater sitze ich, im Theater sehe ich, im Theater, im Theater, im 

Theater höre ich und dann klatsche ich… 

Skupiny se v činnostech střídají, zpívají, tančí, tleskají….  



  
 

Přílohy: 

Č. 1. Názvy hudebních nástrojů v němčině 

 

das Klavier 

die Geige 

die Becken 

die Trompete 

die Klarinette 

die Blockflöte 

die Querflöte 

das Saxofon 

die Pauke 

das Glockenspiel 

der Kontrabass 

die Viola 

das Violoncello 

die Gitarre 



  
 

Č. 2 Příklady otázek ke hře Wer bin ich?Bist du eine Frau? 

Bist du ein Mann? 

Lebst du noch? 

Warst du ein König? 

Warst du ein Sportler? 

Warst du ein Komponist? 

Warst du ein Böhme? 

Warst du eine Deutsche? 

Warst du ein Österreicher? 



  
 

Warst berühmt? 

Bist du berühmt? 

Warst du in Prag? 

Warst du in Salzburg? 

Warst du in Afrika? 

Warst du in Wien? 

Bist du aus dem 19. Jahrhundert? 

Bist du aus dem 18. Jahrhundert? 

Bist du aus dem 20. Jahrhundert? 



  
 

Č. 3. W. A. Mozart 

 

 

  



  
 

Č. 4 Kartičky se slovní zásobou 

die Flöte flétna 

der Zauber kouzlo 

die Zauberflöte 
Kouzelná 

flétna 

die Oper opera 

in die Oper gehen jít na operu 

das Theater divadlo 

Wien Vídeň 



  
 

Prag Praha 

singen zpívat 

der Sänger zpěvák 

die Sängerin zpěvačka 

der Dirigent dirigent 

das Orchester orchestr 

die Musik hudba 

 


