
  
 

 

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

Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Barvy a píseň Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

OBLAST Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK/TŘÍDA 1. 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Upevnění a prohloubení učiva o barvách. Žáci se naučí nové 
barvy: schwarz a slovo bunt. 
nová slovní zásoba:  
1) profese – Jäger, Matrose, Schornsteinfeger, Müller, 
Maler, Reiter 
2) různé oblasti – alle meine Kleider, Schatz, alles 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci se naučí novou píseň Grün, grün, grün sind alle meine 
Kleider.  

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Obrázky profesí, obrázky šatů v různých barvách, 
dataprojektor, projekční plátno, klavír či kytara 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.lieder-archiv.de/gruen_gruen_gruen_sind_alle_meine_kleider-

notenblatt_300372.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc 

PŘÍLOHY Text písně Grün, grün, grünsind alle meine Kleider 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

 

Věra Batystová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Této vyučovací hodině předcházejí 2 hodiny výtvarné výchovy, ve kterých žáci na čtvrtky rozměru A4 

namalují velké postavy a oblečení v jednobarevných barvách. 

 

Postavy: 

der Jäger (myslivec) - zelená 

der Matrose (námořník) - modrá 

der Schornsteinfeger (kominík) - černá 

der Müller (pekař) - bílá 



  
 

 

der Maler (malíř) - pestré der Reiter (jezdec na koni) - červená 

 

Každý žák si vybere 1 postavu. Předpokládá se, že se budou postavy vícekrát opakovat.  

K postavám se nebudou psát žádná slovíčka, žáci je mohou napsat zvlášť na čtvrtku. Ve zbývajícím 

čase ve VV je mohou přiřazovat k obrázkům a spolu s vyučujícím se učit výslovnost. 

Důležité je dodržet pouze barvy oblečení.  

 

Ve výtvarné výchově také namalují na čtvrtku různá oblečení: tričko, sukni, kalhoty, bundu, košili, 

doplňky např. korále, klobouk aj. Vše je jednobarevné ve stejných barvách jako mají postavy. Lépe je 

malovat oblečení podle šablon, oboustranně ho vybarvit a pak vystřihnout. (Výtvarná výchova zde 

není podrobně rozepsána, jelikož to není cílem tohoto metodického listu.) 

 

Úvodní část (10 min.) 

Motivace: 

Jako motivace poslouží písnička Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, kterou žáci uslyší poprvé. 

Pustíme melodii, text i klip zároveň. https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc 

 

Otázky:  

Jaké barvy se objevily v písni? 

O jakých povoláních se zde zpívá? 

 

Rozezpívání:  

Učitel s žáky procvičí jednotlivé barvy, které se v písni objevují, na klavír hraje rozklady akordů a 

zpívá. 

c1 – e1 – g1 zpíváme grün – grün – grün  

g1 – e1 – c1 zpíváme zelená – zelená – zelená 

 

Učitel posouvá o půltón výš a na rozkladech akordů zpívá: 

rot – rot – rot - červená – červená - červená 

blau – blau – blau - modrá – modrá – modrá 

gelb – gelb – gelb -žlutá – žlutá – žlutá 

schwarz – schwarz – schwarz - černá – černá – černá 

weiβ – weiβ – weiβ -bílá – bílá - bílá 

 

Obměna 1 

Učitel může libovolně barvy na rozkladech akordů německy předzpívávat a děti pak melodii dokončují 

česky (nebo obráceně). 

př. učitel: grün – rot – blau 

žáci: zelená – červená - modrá 

  

Obměna 2 



  
 

 

Na jednom tónu učitel a žáci zpívají větu: Wir lernen Deutsch. A postupně tóny posouvají o půltón výš 

nebo níž. 

 

Pracovní postup - 25 min. 

Nácvik písně Grün, grün, grün sind alle meine Kleider   

1) Žáci poslouchají píseň:  https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc 

2) Učitel rozdá obrázky, které žáci namalovali při výtvarné výchově. Každý žák dostane 2 obrázky – 

jedno povolání a k tomu jeden kus oblečení v příslušné barvě (např. myslivec – zelený klobouk). 

3) Nácvik písně provádíme vsedě. Píseň rozfázujeme na jednotlivé sloky. 

Každou sloku písně nejprve vyslechneme, stopneme a pak si o ní společně popovídáme. Děti řeknou, 

jaká barva a jaké povolání se zde objevilo. (Barva a povolání – česky i německy). Zvednou oblečení 

dané barvy a povolání, o kterém bylo zpíváno. 

Pak se sloka pustí znovu. Děti zpívají a ukazují obrázky vždy jen k dané sloce. Když se zpívá o barvách, 

děti zvedají namalované oblečení dané barvy. Když se zpívá o povolání, zvedají příslušné obrázky k 

povolání - postavy. Na konci sloky žák drží v jedné ruce „oblečení“ a zároveň v druhé ruce postavu.  

 

Žáci, kteří v té době nedrží nic v rukách, mohou předvádět nějaký pohyb, na kterém se s vyučujícím 

domluví. (Např. námořník – pohupuje se na lodi, kominík – čistí komín aj.) 

 

4) Podobně se nacvičí všechny sloky. Na závěr se píseň pustí vcelku, bez přerušování. Žáci ukazují 

obrázky, podle textu. Podle potřeby lze píseň rozdělit na 2 části - žáci se v jedné vyučovací hodině 

naučí například jen první 3 sloky. 

 
Obměna: Později, když žáci text písně zvládají bez potíží, můžeme pustit už jen melodii. Žáci mohou 
zpívat v půlkruhu a přitom využívat svůj obrazový materiál.) 

 

Závěr 10 min. 

Pokud zbyde čas, žáci si mohou zahrát hru - pantomima. Učitel vybere jednoho žáka, který 

pantomimicky ztvární jednu postavu z písně. Ostatní hádají, o jakou postavu jde. Kdo to uhodne a 

správně německy řekne jako první, dostává bod. Vítězí a malou sladkou odměnu získává ten, kdo 

nasbírá nejvíce bodů.  

Evaluace.  

Učitel klade otázky:  „Jaká nová slovíčka jsi se dnes naučil (a)? Líbila se ti tato píseň?  

(K hodnocení lze použít „Semafor“ – Komu se píseň moc líbila, zvedne ruku. Komu se líbila středně, 

zvedne ji vodorovně, komu se nelíbila, připaží.) 

Pracovní list pro žáky 

není  



  
 

 

Příloha: 

 

1. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider; 

grün, grün, grün ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein Jäger ist. 

2. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, 

rot, rot, rot ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so rot ist, 

weil mein Schatz ein Reiter ist. 

3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 

blau, blau, blau ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so blau ist, 

weil mein Schatz ein Matrose ist. 

 

4. Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine 

Kleider, 

schwarz, schwarz, schwarz ist alles was ich 

hab. 

Darum lieb ich alles was so schwarz ist, 

weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 

5. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 

weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so weiß ist, 

weil mein Schatz ein Müller ist. 

6. Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 

bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so bunt ist, 

weil mein Schatz ein Maler ist. 


