
  
 

 

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 HV 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci znají sloveso schlafen, spielen, slovní spojení ich weiss 
nicht 

žáci si procvičují časování sloves v 1. os. č. jed. (ich spiele…) 

žáci se učí časování slovesa spielen v 1. os. č. mn. (wir 
spielen zusammen) 

žáci si zopakují hudební nástroje - kytara, klavír, flétna, 
triangl, buben (Gitarre, Klavier, Flöte, Triangel, Trommel) a 
naučí se nový - housle (Violine) 

žáci se naučí slovíčka potichu a nahlas (still und laut) 

OBSAHOVÉ CÍLE 

žáci zkouší pomalé a rychlé tempo 

žáci zkouší hrát na jednotlivé hudební nástroje spolu 

žáci poznávají zvuk hudebních nástrojů 

poslech Niccolo Paganini: Capriccio 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

připojení k internetu, reproduktory, notebook, kytara, klavír, 
flétna, traingl, buben, housle 

POUŽITÉ ODKAZY 

triangl https://www.youtube.com/watch?v=zaGPgoLhlfI 

buben https://www.youtube.com/watch?v=NVtcKnXEm88 

klavír https://www.youtube.com/watch?v=ERF_HPdCDog 

klavír a flétna https://www.youtube.com/watch?v=vQhxb-
n7dN4 



  
 

 

kytara https://www.youtube.com/watch?v=WXIVZ25vHJ4 

housle https://www.youtube.com/watch?v=h6LKYiE0d9E 

klavír a housle 
https://www.youtube.com/watch?v=txYUQmB5Aq4 

PŘÍLOHY  

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mia Habichová 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

V úvodní části hodiny učitel děti seznámí s jejím obsahem. Nejprve si zahrají hru Kde to je? (Jeden žák 

jde za dveře. Učitel nebo žák schová nějaký předmět, např. houbu na tabuli, někam, kam nepatří. 

Všichni se ujistí, že ví, kde předmět je. Přivolaný žák má za úkol najít, kde to je. Učitel mu napoví, že 

hledá houbu (Du suchst Schwam). Poté žáci, kteří zůstali ve třídě, zpívají aktuální písničku, kterou se 

učí, např. Pod naším okýnkem). Učitel jim svým zpěvem pomáhá. Čím hlasitěji děti zpívají, tím blíže je 

hádající žák “pokladu”, čím potišeji zpívají, tím se od “pokladu” vzdaluje. Hra končí, když hádající žák 

předmět najde. Pozor na to, aby se hlasitý zpěv nestal řevem. V tom případě učitel žáky ve zpěvu 

usměrní. Žáci se vystřídají dle času (2-5 minut).  

Pracovní postup (35 min) 

Žáci si zahrají hru Kdo to ví. Jedná se o opakování látky z předchozí lekce. Děti dělají, že spí. (Učitel 

pouští z internetu ukázky hudebních nástrojů, děti je poznávají). Na učitelovu otázku, o jaký hudební 

nástroj jde, žáci odpovídají třemi variantami - Ich schlafe (Já spím), Ich weiss nicht (Já nevím) nebo 

konkrétně -  Violine (housle). Pozor - v některém případě je z poslechu patrno vícero nástrojů. Žáci 

mají hádat oba nástroje, musí tedy chvíli vyčkat, než si budou svou odpovědí jisti. Tím je zároveň 

učíme naposlouchat skladbu od Niccola Paganiniho - Capriccio (česky rozmar). V průběhu pouštění 

ukázek klavír, klavír a flétna, kytara, housle, klavír a housle učitel žákům sdělí, že si poslechnou další 

ukázku ze skladby od Paganiniho (Capriccio).  

Hudební nástroje poté žáci vyzkouší. Žáci jsou otočeni zády k hudebním nástrojům, hádají, jeden až 

tři vybraní hrají na hudební nástroje. Jednotliví hráči říkají - Wir spielen zusammen, žáci, kteří hádají, 

říkají jen názvy hudebních nástrojů, které slyší. Hra končí, když uhodnou všechny hudební nástroje. 

Poté každý z hráčů musí zahrát sám a říct při tom - Ich spiele Violine (a postupně další hudební 

nástroje, které máme k dispozici). Nakonec celá kapela řekne dohromady - Wir spielen zusammen. 

Další hrou je Jak moc, tak málo. Žáci jsou již jako kapela (min. dva, max. pět). Společně zkouší hrát 

stejný rytmus, stejný tón, ale nejdůležitější je, aby hráli buď potichu nebo nahlas. Žákům řekneme 



  
 

 

dvě slovíčka - still, laut - přeložíme - potichu, nahlas a vysvětlíme, že když bude kapela hrát potichu, 

hádající děti zašeptají still. Když bude kapela hrát nahlas, ostatní odpoví laut. Když bude kapela hrát 

moc nahlas, ostatní zakřičí So laut! A naopak - když budou hrát moc potichu, ostatní se mezi sebou 

šeptají (jako v divadle) - so still. Hra končí, než se všichni děti prostřídají. 

 

Závěr (5 min) 

Společně zhodnotíme, zda se nám víc líbí, když kapela hraje nahlas nebo potichu, proč je nám to 

příjemné nebo není. Položíme si otázku, kdy je dobré si hudbu pustit nahlas, kdy potichu, kdy vůbec. 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Poznámky 

Tato hodina navazuje na hodinu HV z minulého týdne. Viz Habichová ML 1. 


