
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Kánon – Bruder Jakob 

OBLAST  15. Rádi oslavujeme, přidáte se 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. – 3. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 
- žáci se seznamují s rozdílem mezi psanou a mluvenou 

formou německého jazyka 
- žáci trénují výslovnost (redukované hlásky, přehlásky, 

přídech, výslovnostní varianty písmene „ch“) 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci se seznamují s tím, co je to kánon, s jeho 

technických provedením 
- žáci si osvojují dovednost zpívat ve skupině v kánonu 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

- hudební nástroj (popř. reprodukovaná nahrávka) dle 
dovedností učitelky 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.familie.de/kind/kinderlieder-bruder-jakob-
508681.html (cit. 9. 1. 2019, upraveno) 

PŘÍLOHY -- 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitelka na začátku hodiny zahraje melodii písně, nechá žáky hádat, o jakou píseň se jedná. Název 

napíše na tabuli, společně jej přeloží. Pokud znají českou verzi písně, mohou si ji rovnou zazpívat. 

Učitelka seznámí děti s tím, že se jedná o původně francouzskou dětskou písničku. Tato píseň je 

známá ve 27 jazycích (ze známějších jazyků např.: francouzština, čeština, němčina, angličtina, 



  
 

 

italština, latina, dánština, maďarština, švédština, norština, španělština, polština, portugalština, 

vietnamština, japonština, čínština…). 

Pracovní postup (35 min) 

Učitelka zahraje a zazpívá píseň německy (pokud zvládne i v jiných jazycích, bude to pro žáky jistě 

zajímavé). Žáci, kteří znají píseň česky, zpívají následně českou verzi s učitelkou. Učitelka rozdá žákům 

německý text písně a pomocí pantomimy společně překládají význam slov. 

Následně učitelka říká jednotlivá slova, žáci je opakují a pantomimicky předváděj význam slova. 

Zaměřuje se na slova „Bruder, schläfst, hörst, nicht, Glocken“ a na jejich výslovnost. Pokud žáci do 

této chvíle ještě nepracovali s tištěným německým textem, vysvětlí, že některá slova se jinak píší a 

jinak čtou, ale že mají svůj systém, takže výslovnost lze většinou odvodit. Pak vyvolává žáky a každý 

určí slovo, které mají ostatní předvádět (Bruder, Glocken, schlafen, hören). Učitelka přitom 

nenásilnou formou opravuje výslovnost žáků a opakuje slovo pouze správnou výslovností (chybnou 

po žákovi neopakuje, aby nedošlo k jejímu zafixování). 

Žáci zpívají společně píseň – bez doprovodu a pak s doprovodem hudebního nástroje. 

Následně žáky rozdělí do dvou pěvecky vyvážených skupin a sdělí jim, že budou nyní zpívat stylem, 

který se nazývá kánon – vysvětlí, že se jedná o styl vícehlasého zpěvu, kdy jednotlivé hlasy zpívají tu 

samou melodii a ten samý text, ale s časovým odstupem. K určení intervalu mezi hlasy slouží čísla nad 

notovým zápisem. Učitelka vysvětlí „odborně“ a na základě notového zápisu nechá žáky převyprávět 

svými slovy, co z právě řečeného pochopili. Pokud žáci neporozumí, vysvětlí laicky.  

Následuje nácvik dvouhlasého kánonu.  

Závěr (5 min) 

V případě, že budou žáci úspěšní, mohou přidávat ostatní hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


