
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  HUDEBNÍ NÁSTROJE 

OBLAST  Rádi oslavujeme, přidáte se? nebo Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE žáci se naučí pojmenovat základní hudební nástroje, naučí se věty 
"Ich spiele..." a " Mein Vater spielt ..." 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci umí spojit určitý hudební nástroj s odpovídajícím obrázkem 

žáci dokáží pojmenovat, kdo z jejich nejbližšího okolí hraje či nehraje 
na nějaký hudební nástroj  

ČASOVÁ DOTACE 35 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

-obrázky s hudebními nástroji 

-hudební nástroje klavír, flétna, kytara 

POUŽITÉ ODKAZY 

https://clavis.vrana.cz/rocnik11/?akce=obrazky&id=c0412/kytara.gif 

http://www.detskeomalovanky.cz/497/buben-bubinek/ 

https://www.qrshop.cz/detske-hracky/?stranka=145 

https://www.shutterstock.com/cs/search/housle 

https://montessorihracky.cz/cs/hudebni-hracky-a-nastroje/4722-
triangl-4019359865648.html 

http://www.kytaryzlin.cz/Dechove-nastroje/KLARINET-ASHTON-
CL10.html 

http://obrazky.superia.cz/hudba/harfa.php 

https://www.klastervyssibrod.cz/clanky/Vysebrodske-varhany-jsou-
jedinecnou-inspiraci.html 

https://www.bici-shop.cz/bici-nastroje/eshop/4-1-Cinely/12-2-
sady/5/69286-Pochodove-cinely-14-par 



  
 

 

PŘÍLOHY 

č.1-pracovní list pro děti 

č.2 - obrázky nástrojů 

č.3 - kartičky s názvy hudebních nástrojů 

č.4 - kartičky s větami 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Jitka Hejdánková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (2 min) 

Vyučující umístí na tabuli všechny obrázky hudebních nástrojů, na schovanou část pak kartičky s jejich 

názvy.  

Pracovní postup (20 min) 

Vyučující bere postupně do ruky jednotlivé hudební nástroje, zahraje na ně ukázku a řekne:"Ich spiele 

Klavier.", "Ich spiele Flöte." nebo "Ich spiele Gitarre." 

Dále se ptá žáků:"Wo ist die Flöte?"  

Žáci chodí k tabuli, ukážou a odpoví:" Die Flöte ist da." 

Vyučující představí takto všechny nástroje. Nejprve ty, které jsou podobné v českém jazyce a poté i 

ostatní. Pokud žáci neví, učitel napoví pantomimou. Pak učitel odkryje část s kartičkami, vezme 

kartičku např. s klavírem, připevní ji k obrázku s klavírem a řekne:" Das Klavier ist da." Kartičky se 

slovy hudebních nástrojů jsou barevně rozlišeny podle rodů, červeně ženský rod, modře mužský a 

zeleně střední rod, děti už znají z předchozích hodin. 

Učitel se ptá:" Wer spielt Klavier?" Žák se přihlásí a odpoví: "Ich spiele Klavier." Učitel se ptá se i na 

ostatní hudební nástroje. 

Učitel řekne:" Meine Mutter spielt Klavier. Mein Freund spielt nicht Trommel." Označení rodinných 

příslušníků a nejbližšího okolí žáci již znají z předchozích hodin. Ukázka věty je připevněná na tabuli, 

žáci zkouší tvořit vlastní věty. 

Závěr (15 min) 

Po skončení této aktivity obdrží každý žák pracovní list, který vypracují a na konci hodiny společně 

zkontrolují. Žáci mohou případně pracovat ve dvojicích nebo menších skupinách. 

Pracovní list pro žáky 



  
 

 

Příloha č.1 - Pracovní list 

1. Lies die Wörter und verbinde sie mit den Bildern./ Přečti slova a spoj je s obrázky. 

die Trommel die Gitarre die Flöte das Klavier die Trompete das Akkordeon 

           

                  

die Geige der Triangel die Klarinette die Harfe die Orgel die Zimbel 

2. Ergänzt die Wörter./ Doplňte slova. 

-  -  a  -  i  e  -   -  k  -  o  r  -  -  -  n 

G  -  -  g  -    -  -  -  a  n  -  e  - 

-  -  t  -  r  -  e   -  a  r  -  - 

T  -  -  m  -  -  l   -  -  -  b  -  l 

3. Um welches Instrument handelt es sich? / O jaký hudební nástroj se jedná? 

VIEKLAR -  ......................  TEMPETRO - ...................... 

TÖFEL -  ......................  TTEKRINELA - ...................... 

TEGIRRA -  ......................  LGERO - ...................... 

4. Zeichne dein Lieblingsmusikinstrument. / Nakresli svůj oblíbený hudební nástroj. 

 

 

 



  
 

 

Příloha č.2 - Obrázky hudebních nástrojů  

(obrázky lze dle potřeby zvětšit či zmenšit) 

     

   



  
 

 

  

  



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č.3 – Kartičky s názvy hudebních nástrojů 

DAS KLAVIER 
 

DIE GITARRE 

DIE FLÖTE 

DIE TROMMEL 

DIE TROMPETE 

DAS AKORDEON 

DER TRIANGEL 

DIE KLARINETTE 



  
 

 

DIE HARFE 

DIE ORGEL 

DIE ZIMBEL 

DIE GEIGE 
 

Příloha č. 4 – Kartičky s větami 

                                                   

Meine Mutter spielt ... 
                        

Mein Bruder spielt nicht ... 
 


