
  
 

 

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 5. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí pojmenovat vánoční symboly. 

Žáci zazpívají jednoduchou vánoční píseň v německém jazyce. 

 

OBSAHOVÉ CÍLE 

Žáci se seznámí s některými vánočními zvyky v německy mluvících 
zemích. 

Žáci zjistí, že máme mnoho společného s našimi sousedy. 

Žáci se seznámí s některými vánočními písněmi, které existují i v jiných 
jazycích. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Obrázkové karty s vánočními motivy a kartičky s jejich německými 
názvy, pracovní listy k písni O Tannenbaum, videa s vánočními 
písněmi.  

POUŽITÉ ODKAZY 

https://www.youtube.com/watch?v=15JKW_ZHzaM 

https://www.youtube.com/watch?v=oBPfl2nJUfk&list=RDoBPfl2nJUfk

&start_radio=1&t=33 

https://www.youtube.com/watch?v=lS4wTuvR7Ik 

https://www.lieder-archiv.de/o_tannenbaum-
notenblatt_200078.html 

http://vanoce.luksoft.cz/vanocni-omalovanky-k-vytisknuti/ 

http://www.predskolaci.cz/vanocni-darky/4322 

https://cz.pinterest.com/pin/555420566529327771/?lp=true 



  
 

 

http://www.predskolaci.cz/tag/vanocni-banky 

http://www.predskolaci.cz/adventni-vence-svicky/4336 

PŘÍLOHY Příloha č. 1,2  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Eva Foralová 

 

Pracovní postup aktivity:  

Metodický list je určen pro žáky, kteří se německý jazyk již učí a počítá se s tím, že mají určitou slovní 

zásobu k vybranému tématu již osvojenou.   

Úvodní část (10 minut) 

Motivační rozhovor na téma Vánoce. Učitel vyzve děti, aby si každý připravil jednu krátkou větu o 

Vánocích. Potom učitel napíše na tabuli slovo Vánoce a Weihnachten a vyzve děti k přemýšlení o 

tom, jak asi vypadají Vánoce u nás a jak u našich nejbližších sousedů – v Rakousku a Německu.  

Pracovní postup (30 min) 

V další fázi rozdělí učitel děti do dvojic a každá dvojice obdrží pracovní list s obrázky a neúplnými 

slovy s úkolem doplnit chybějící písmena do každého slova.  

Po společné kontrole učitel ukáže dětem, že to nejsou jen tradice, ale také vánoční písně, které 

známe v českém jazyce a existují i v jazyce německém či anglickém. Následně dětem pustí ukázku 

písně Tichá noc a Stille Nacht. 

Po poslechu výše uvedených skladeb rozdá učitel list s klasickou vánoční písní O Tannenbaum. Po 

vysvětlení nových a neznámých slov učitel skladbu přehraje nebo pustí prostřednictvím YouTube. 

V další fázi již bude první sloku zpívat učitel a později se k němu přidají i děti. 

Závěr (5 min) 

Na závěr  

Na závěr si učitel s dětmi povídá o tom, jak nás mohou Vánoční svátky spojovat, že naši sousedé jsou 

nám blízcí a mají s námi mnoho společného. Může zaznít i písnička Christmas tree, která je anglickou 

verzí písničky O Tannenbaum. 

 

Pracovní list pro žáky – příloha 1, 2 



  
 

 

                                             der        T_NN_NB_U_ 
 

                                          das          G_SCH_N_ 
 

                                        der     ADV_NT_KRA_Z 

 

                                           die       K_G_L 

                       der       ST_R_ 
 

                       die         K_R_E 
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