
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Kánon: Bratře Kubo 

OBLAST  Co kdo dělá 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1.-5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci dokáží zazpívat v němčině kánon 

Žáci rozumí textu 

Žáci si osvojili novou slovní zásobu 

OBSAHOVÉ CÍLE Seznámení s německou písničkou a naučí se ji zpívat. 

ČASOVÁ DOTACE 30 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Doprovodný hudební nástroj 

Text písně (g. Weidinger, S. zu Knyphausen: Die schönsten 
und beliebsten Kinderlieder, Cormoran, München 1999) 

Zvonky 

Interaktivní tabule 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://youtu.be/3BasNcYNFjc?t=98 

https://youtu.be/0TqPpNEq8qU?t=83 

https://youtu.be/RXI7KEUbSxM?t=7 

PŘÍLOHY 

Č. 1: Obrázek k písni 

Č. 2: Pracovní list 

Č. 3: Text písně 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Alena Braunová 

 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min): 

Učitel zahraje na claves rytmus kánonu Bratře Kubo, který žáci znají z minulé hodiny v českém jazyce. 

Ten z žáků, který pozná, o jakou písničku se jedná, se přidá hrou na prsty (imitace hry na claves), až se 

okruh těch, co poznali, rozšíří. Na závěr žáci sami prozradí, o jakou písničku se jedná. 

Pracovní postup (15 min) 

1. Učitel umístí obrázek  písničky na tabuli a dá dětem hádanku. Jestlipak víte, z jakých zemí 

jsou tito „Kubové?“ a doprovodí text ukázkou z youtube (v češtině, francouzštině, angličtině). 

Příloha č. 2.  

2. Žáci mají před sebou pracovní list, na kterém pracují ve dvojicích. Jejich úkolem je spojit 

oslovení chlapce s daným jazykem. Vítězná dvojice prezentuje svůj pracovní list a učitel jim 

pomáhá se správnou výslovností. 

3. Českou verzi žáci již znají, zkusí si ji zazpívat německy. Nejdříve po dvou taktech přečtou text, 

zopakují po učiteli správnou výslovnost a spojí se známou melodií. 

4. Učitel se žáky střídá text český a německý, rozdává ke zpěvu zvonky k melodicko-rytmickému 

doprovodu a část žáků pantomimicky předvádí pohyb zvonů nebo text písně. 

Závěr (10 min) 

Na závěr zpívají žáci text německý v kánonu a mohou vyzkoušet také kánon česko-německý 

(současný zpěv jedné skupiny v češtině a druhé skupiny v němčině nebo prokládat český zpěv 

německým textem apod.) při zvuku zvonů se vždy všechny skupiny sejdou bez rozdílu 

požitého jazyka. 

 

Svůj společný zážitek odmění potleskem. 

 

Pustí z youtube verzi písně v němčině, ve francouzštině, angličtině…, žáci poslouchají, pobrukují si. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č.1: 

 

Příloha č.2: 

Pracovní list: Spoj oslovení se správnou řečí  

Bratře Kubo  maďarština 

Brother John     čeština 

Frère Jacques  němčina 

Bruder Jacob     angličtina 

Teschtwer Jakob  francouzština 



  
 

 

Příloha č. 3: Text písně

 


