
  
 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Česká lidová píseň: Žádnyj neví, co sou Domažlice 

OBLAST  Poznávám svůj svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova, vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 4., 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
Žáci znají český a německý název obcí ve svém regionu 

Žáci umí správně vyslovit místní názvy obcí v němčině 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci se seznámí s dvojjazyčnou podobou místních názvů osad 

Žáci si uvědomí si tradiční dvojjazyčnost prostředí, ve kterém žijí 

Žáci dokáží najít na mapě obce, o kterých se hovoří 

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Doprovodný hudební nástroj (klavír, kytara…) 
Zpěvník Já, písnička 4 (str. 62, Žádnyj neví, co sou Domažlice) 
Mapa ČR 
Pohlednice Domažlic + okolních obcí, kde bydlí žáci ZŠ 
Arch papíru, lepidla 
Karty s názvy obcí v českém a německém jazyce 
PL – Text varianty písně 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.kct-tabor.cz/gymta/Vltava/TeplaVltava/index.htm, 
16.7.2018 

http://www.farnostprachatice.cz/index.php?option=com_content&vie
w=section&layout=blog&id=15&Itemid=228, 16.7.2018 

https://budejovice.idnes.cz/zamek-vimperk-unik-vody-trestni-
oznameni-policie-f7s-/budejovice-
zpravy.aspx?c=A180403_095942_budejovice-zpravy_khr, 16.7.2018 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjdr5zKsqPcAhVKLVAKHWxSDwEQjRx6BAgBEAU&url=htt
ps%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FDoma%25C5%25BElice&psi
g=AOvVaw34nTFcTekLcA1kCNp5UkVs&ust=1531822750348334 

Foto Horské Kvildy, Kvildy, Nového Světa, autor Alena Braunová, 12.5. 
2018 



  
 

http://www.obrazky.cz 

PŘÍLOHY 

Č. 1 – „běhavka“ 
Č. 2 – pohlednice 
Č. 3 – karty 
Č. 4 – varianta písně 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Alena Braunová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část: (10 min.) 

1. Motivační poslech písně Žádnyj neví, co sou Domažlice (hraje a zpívá učitel)  

2. Učitel žáky rozdělí do skupin podle počtu a rozdělí a seznámí je s otázkami, které jsou 

předem napsány na tabuli: 

 

 Z jaké oblasti píseň je? Najdi nářeční výrazy potvrzující tvou domněnku: 

 Kdo ji asi zpívá? 

 O čem je text? 

 Co je to Taus? 

 Proč se v textu objevují německé výrazy? 

 Kde jsou Domažlice? Ukaž na mapě. 

 Co mají společné Domažlice s oblastí, kde my žijeme? 

 

3. Žáci se podruhé zaposlouchají do textu písně a ve skupinách si připraví odpověď na zadané 

otázky. 

Pracovní postup– 15 min 

1. Rozhovor učitele se skupinami žáků o odpovědích na otázky 

2. „Běhavka“ – sestavení textu písně (práce ve skupinách), viz příloha č. 1 (Skupiny dostanou text 

písně s vynechanými slovy, chybějící slova jsou umístěna např. na chodbě, skupina vysílá vždy 

jednoho zástupce, který si zapamatuje 1 slovo a se svou skupinou se snaží doplnit do textu, pak 

vybíhá další zástupce a činnost se opakuje tolikrát, dokud není text kompletní, vítězí skupina, která je 

první hotova) 

3. Nácvik zpěvu písně, frontálně 

4. Ukázka obrázku města Domažlic/Taus, motivace pro další práci 

5. Hledání českých místních názvů, pohlednic a německých místních názvů (práce ve skupinách), žáci 

znají aspoň vícejazyčný název své obce, ve které bydlí 



  
 

6. Vytvoření trojic karet – pohlednice místa, název český, název německý (práce ve skupinách), žáci se 

učí navzájem dle svých zkušeností 

7. Vytvoření společného plakátu – pohlednice, název obce česky, německy a dopsání jmen dětí, kdo 

kde bydlí 

8. Správná výslovnost německých jmen – společně s učitelem, žáci opakují, pak podle plakátu 

příslušníci jednotlivých obcí učí ostatní 

9. Další příklady z okolí – brainstorming, DÚ pro žáky 

10. Zpěv písně s jednoduchým rytmickým doprovodem, malá písňová forma 

 

Závěr: 5 min 

Sdílení se žáky:  

Proč asi vznikaly takové písně? Mohli jim lidé rozumět bez slovníku? Znáš nějakou podobnou píseň? 

Slyšels někdy, že by zpívali Češi a Němci dohromady?.... 

Jaká nová slovíčka ses při zpěvu naučil? 

Pracovní list pro žáky 

4 ks – Č. 1 – „běhavka“ 
Č. 2 – pohlednice 
Č. 3 – karty 
Č. 4 – varianta písně 

Poznámky 

Píseň nabízí další možnosti v dalších hodinách, a to nejen v HV, ale třeba ve vlastivědě, TV…. 

1. pohybový projev, jednoduchý tanec ve ¾ taktu, nácvik kroků valčíku 

2. Variantu s dalšími německými slovíčky (viz příloha č. 4) 

3. Tvorba vlastního textu s místními názvy apod. 

4. Pexeso – české a německé místní názvy 

 

 

 

  



  
 

Příloha č. 1: Běhavka: 

1. Žádnyj neví, co sou Domažlice, žádnyj neví, co je to …………………  

……………………….. je to ………………………………., Domažlice………………………. 

Žádnyj neví, co je to……………………………… 

 

2. Žádnyj neví, co je to železo, žádnyj neví, co je …………………………….. 

……………………………………. je železo, má zlatá…………………………….. 

Žádnyj neví, co je………………………………………… 

 

3. Proto sem se tak ……………………vdávala, habych ………………………………………… nemušila. 

Muž mi koupil…………………………., já musim na …………………………………………. 

Toho sem se …………………………………….. 

 

 

Taus 

německy 

česky 

 

kroužek 

Terezo 

 

mladá 

dělát 

krávu 

trávu 

nenadíla 

  



  
 

Příloha č. 2 Pohlednice 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  
 

Příloha č. 3 Karty: 

Domažlice Taus 

Borová Lada Ferchenhaid 

Nové Hutě Kaltenbach 

Nový Svět Neugebäu 

Kvilda Aussergefild 

Horská Kvilda Innergefild 

Vimperk Winterberg 

 

  



  
 

Příloha č. 4 Varianta písně 

Česky: 

Žádnej neví, co je to pusinka,  

Žádnej neví, co je to Kuss (2x). 

Kuss je to německy a pusinka česky 

Žádnej neví, co je to Kuss. 

 

Německy: 

Keiner weiß, was ist das (bedeutet) pusinka,  

keiner weiß, was ist das (bedeutet) Kuss (2x). 

Kuss sagt man auf Deutsch und 

Pusinka auf Tschechisch, 

keiner weiß, was ist das (bedeutet) Kuss. 

 


