
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Vánoce 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 4., 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí zazpívat koledu v němčině 

Žáci rozumí německému textu koledy Singen wir im Schein 
der Kerzen 

Umí německá slovíčka – die Weihnachten, die Kerze, der 
Stern, das Herz, singen, basteln, das Licht 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci se seznámí s vánoční atmosférou v Německu, poznají 
německou vánoční koledu 

ČASOVÁ DOTACE 1 vyučovací hodina 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Svíčka, zápalky, vánoční hvězda, vánoční cukroví, vánoční 
stromek, reprodukovaná vánoční koleda….(vše k navození 
vánoční atmosféry) 

Velký arch papíru, pastelky, fixy 

Doprovodný hudební nástroj 

Orffův instrumentář 

Text písně 

Obrázky a karty s novou slovní zásobou 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://pixabay.com/cs/ko%C4%8Dka-
dom%C3%A1c%C3%AD-ko%C4%8Dka-makrela-3523992/ 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/10/20/57/murals-
1320739_960_720.jpg 

https://pixabay.com/cs/buldok-%C5%A1t%C4%9Bn%C4%9B-
pes-pet-mil%C3%A9-%C4%8Dern%C3%A1-1047518/ 



  
 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/11/08/18/41/girl-
2931287_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/22/22/07/hands-
1926414__340.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/05/shooting-
star-147722_960_720.png 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/12/10/45/heart-
3147976_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/02/28/15/40/singing-
18382_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/11/13/59/lights-
1088141_960_720.jpg 

PŘÍLOHY 
Č. 1 Text písně 

Č. 2 Obrázková slovní zásoba 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Alena Braunová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část: (10 min): 

1. Učitel zapálí svíčku, pověsí na vánoční stromek hvězdu, nabídne vánoční cukroví za tiché 

melodie vánoční koledy…a navodí tak atmosféru Vánoc 

2. Žáci vzpomínají, s čím mají spojené Vánoce (Brainstorming) a malují na velký arch papíru 

„vánoční atmosféru.“ 

Učitel mezitím hraje melodii německé vánoční koledy na klavír. 

Pracovní postup (30 min): 

1. Žáci si společně s učitelem prohlíží „vánoční obraz“ a povídají si česky o Vánocích. 

2. Učitel zjišťuje, co ví žáci o slavení Vánoc v Německu, konkrétně v Bavorsku. Společně diskutují 

o tom, že bavorské a české Vánoce se příliš neliší, jen třeba v jídle (vánoční cukroví, vánočky, 

kapr v Čechách, vánoční perníky, placky, štoly, vinné klobásy se zelím v Bavorsku atd. Také 

vánoční cukroví upečené v Bavorsku v období adventu se může hned jíst. Na Vánoce pečou 

hospodyňky štoly aj. 

3. Učitel žákům zahraje a zazpívá německou vánoční koledu, která je uvedena v příloze. 

4. Učitel opakovaně hraje 1. sloku koledy (nebo ji pouští z https://youtu.be/ZBUmvTfifJY?t=53 , 

jakmile žáci najdou v textu slovo, které vidí před sebou na kartě na koberci, vezmou si slovo 

k sobě. Žáci soutěží mezi sebou, kolik najdou slov. Pozor, jsou mezi nimi i slova, která do 



  
 

 

textu vůbec nepatří (der Hund, die Katze). Potom je vyvěsí žáci na magnetickou tabuli, 

společně s učitelem zkusí najít jejich význam v češtině a přiřadí obrázek z Obrázkové slovní 

zásoby (příloha č. 2). 

5. Učitel po částech čte text 1. sloky a žáci se pokouší dovtípit významu slov. Učitel pomáhá text 

přesně překládat. Žáci dostanou český překlad koledy a německý text. Podle klíčových slov 

z obrázkového slovníku se pokouší přiřadit český text k německému (1. sloka)Učitel 

několikrát přečte po částech německý text písně a žáci ho po něm opakují.  

6. Společně spojí text s melodií a postupně zazpívají celou první sloku i s refrénem a repeticí. 

7. Naučenou píseň žáci společně zpívají a hrají na vhodné Orffovy nástroje. 

Závěr (5 min) 

Učitel sdílí se žáky: 

Jak se vám líbí německá koleda? 

Rozumíš dobře, o čem zpíváš? 

Chceš se naučit i další sloky této koledy? 

DÚ: Vymysli vhodný rytmický doprovod k této koledě. Nauč se melodický doprovod na flétnu (úkol 

pro flétnisty). 

 

Poznámky: 

Případně v dalších hodinách doučíme další sloky koledy. 

K soutěži s kartami můžeme připravit více sad a mohou soutěžit mezi sebou skupiny žáků apod. 

  



  
 

 

Přílohy: 

Č. 1 Koleda 

 

  



  
 

 

Český překlad: 

Zpívejme v záři svíček 

Zpívejme v záři svíček,  

vyrobme si jednu malou hvězdu,  

pak otevřou se srdce  

a člověk rád popřeje klid (pokoj). 

Veselé Vánoce…, je vidět bezpočet světel,  

neboť je všude kolem radost. 

 

Č. 2: Obrázková slovní zásoba: 

die Weihnachten 

 

die Kerze 

       



  
 

 

Der Stern 

 

Das Herz 

 

singen 

 

die Katze 

 



  
 

 

die Lichter 

 

der Hund 

 

basteln 

 
 


