
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Barvy, oslava dne Evropy 

OBLAST  15. Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1.-5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci umí pojmenovat barvy německy 
žáci reagují na otázku: Welche Farbe ist das? 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci rozlišují výšku tónů, reagují na konkrétní tón 
žáci se umí rytmicky přizpůsobit hraní ve skupině 

ČASOVÁ DOTACE 25 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Boomwhackery (barevné plastové trubky, každá barva má podle 
délky svůj tón) 
Noty pro konkrétní píseň (dle výběru) 
- dle úvahy učitele: Barevné papíry podle barev boomwhackerů, 

na kterých jsou slovem názvy barev 
Počítač s přístupem k internetu pro puštění ukázky písně 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://www.youtube.com/watch?v=9Bu75efRKio (cit. 29.62018) 
https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw 

PŘÍLOHY 
Č. 1 – Foto booomwhackerů 
Č. 2 – Barevný notový záznam k písni Óda na radost 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

1. Seznámení se s boomwhackery (5 min) 

Učitel ukazuje jednotlivé boomwhackery a pojmenovává jejich barvy německy. Žáci název barvy 

opakují. Rozdá dětem boomwhackery a nechá je hádat, k čemu slouží. Jejich využití následně 

předvede (bouchá trubkami o dlaň, stehno nebo koberec). Žáci si mezi sebou vyměňují 

boomwhackery, zkouší jejich tóny. Učitel prochází mezi nimi a dotazuje se Welche Farbe ist das? Žáci 

odpovídají názvem barvy (grün, gelb…). Když si každý boomwhackery vyzkouší, učitel ukazuje 

jednotlivé barvy, žáci je německy pojmenovávají.  

 



  
 

 

- Na uvážení vyučujícího možno využít tabuli (magnetická nebo klasická tabule).  Při 

pojmenovávání barev připevňovat na tabuli barevné papíry, na kterých je slovy napsán název 

barvy. Důraz je kladen na výslovnost (upozornit na odlišnou psanou formu). 

- Učitel podle vyspělosti skupiny před aktivitou zváží, jestli bude zařazovat formy hellgrün a 

dunkelgrün, nebo upozorní děti na přítomnost dvou odstínů zelené, vyzve je ke zvýšené 

koncentraci při hraní zelených not a zelené nástroje následně dá žákům, kteří se zvládnou na 

tento úkon při hraní koncentrovat. 

 

2. Seznámení se s barevnými notami (5 min) 

Učitel vystaví barevný notový záznam písně tak, aby na něj všichni dobře viděli. Společně s žáky 

prochází jednotlivé noty (ukazuje na ně v pořadí, jak jdou v písni za sebou). Vyzývá žáky, kteří si již 

barvy pamatují, aby se hlásili, a společně je znovu pojmenovávají. V případě, že si nikdo nemůže 

vzpomenout, napovídá učitel náslovnou hláskou. 

Pro druhé čtení notového záznamu rozdělí žáky do skupin (podle počtu tónů v písni). Každé skupině 

přiřadí konkrétní barvu. Ukazuje postupně jednotlivé noty, barvu noty pojmenovává nyní jen 

konkrétní skupina, které byla přiřazena (Das ist rot, gelb…).  

- V této fázi je cílem kolektivně barvy ještě jednou zopakovat, následně bezpečně fixovat znalost 

pojmu u konkrétních skupin podle barvy boomwhackerů. 

 

3. Seznámení se s písní (5 min) 

Učitel se dotazuje dětí, zda znají píseň Óda na radost. Následně pustí instrumentální verzi písně. 

(Např. https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw – od 20 vteřiny nebo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bu75efRKio) Sdělí dětem, že Óda na radost je od roku 1985 

hymnou Evropské unie (v případě neznalosti stručně vysvětlí, co je Evropská unie a že Česká republika 

i Německou jsou součástí). Jedná se o píseň oslavující přátelství, mír a jednotu – nejen zemí.  

 

4. Hraní písně podle not (5 min) 

Žáci sedí společně po skupinách podle barvy svého boomwhackeru. Učitel čte pomalu notový zápis 

podle barev německy. Žáci reagují na svoji barvu tím, že zahrají svůj tón (dle domluvy – úhozem do 

dlaně druhé ruky, úhozem o koberec). Žáci kontrolují vizuálně a poslechem.  

 

5. Závěr (5 min) 

Hra písně v běžném tempu bez slovního pojmenovávání barev, pouze podle notového záznamu. 



  
 

 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

Poznámky 

1) Barevně lze rozkreslit jakoukoliv píseň, která svým rozsahem odpovídá rozsahu boomwhackerů – 

tzn. jedna oktáva, která neobsahuje křížky a béčka. Např.: Bratře Kubo/Bruder Jakob, Hodně 

štěstí/Zum Geburtsag viel Glück, Skákal pes, Ovčáci, čtveráci… 

  



  
 

 

Příloha č. 1 – Foto boomwhackerů 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – Barevný notový záznam k písni Óda na radost 

 

 


