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ÚVOD: 

 

Při výběru tématu mé diplomové práce jsem přemýšlela nad tím, co mě baví a co mohu 

psát z vlastních zkušeností a zároveň o čem se chci dozvědět více informací, které 

v budoucnu uplatním v praxi. Nakonec jsem využila svých hudebních dovedností (hraji 

na housle, na flétnu a na klavír), německého jazyka a spojila to s waldorfskou školou, na 

které chci v budoucnu učit. S waldorfským školstvím jsem ve spojení už od dětství. 

Chodila jsem do waldorfské školky a waldorfské školy v Pardubicích. Absolvovala 

jsem také tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro učitele. K německému jazyku jsem 

získala pozitivní vztah na gymnáziu díky citlivému přístupu pani učitelky, která dovedla 

ocenit i malé pokroky a pokračovala v lidském přístupu, na který jsem byla zvyklá 

z waldorfské školy. Jak to tak bývá, člověk si uvědomí hodnotu věcí, až když je ztratí. 

Díky tomu, že jsem poznala i jiný přístup, vím, že se chci do waldorfské školy vrátit 

jako učitelka.  

V práci se zabývám využitím písně ve vyučování německého jazyka na waldorfské 

škole. Protože na těchto školách trvá audioorální období ve výuce jazyků 3 roky, 

rozhodla jsem zaměřit právě na 1. – 3. třídu.  

 

Má práce je převážně praktická, ale obsahuje i teoretickou část. Ta je rozdělena 

pomyslně na tři části. První obsahuje informace obecné, vztahující se k výuce na 

jakékoli škole, druhá část se týká waldorfské školy a třetí část se týká využití písní 

v hodinách cizího jazyka.  

 

V obecné části popisuji psychologické zvláštnosti dětí, metody využitelné v německém 

jazyce a audioorální období ve výuce jazyka. Část o waldorfské škole obsahuje, 

principy, zvláštnosti této školy a výuku cizích jazyků. Propojením mezi teoretickou a 

praktickou částí práce je kapitola o písni ve vyučování němčiny a její zařazení do 

vyučování na waldorfské škole.   

Praktická část obsahuje německé písničky, které jsou využitelné v hodinách německého 

jazyka v 1. – 3. třídě waldorfské školy. Korespondují s učivem v jednotlivých ročnících. 

Některé písně bylo třeba upravit nebo k básničkám vymyslet melodii. K těmto písním 

jsem vymyslela pohybové aktivity, které pomáhají k pochopení obsahu písně a další 

aktivity rozvíjející dané učivo. Snažila jsem se, aby v nich bylo co nejvíce pohybu a 
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hravosti. Popis aktivit zahrnuje i metodiku pro učitele s jednoduchými německými 

pokyny pro žáky. Všechny písně mají notový zápis a jsou nahrané na CD. 
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1. Psychologické a pedagogické zvláštnosti dítěte mladšího 

školního věku.  

 

Dítě je před nástupem do školy plné očekávání, co se všechno bude ve škole dělat, těší 

se na pani učitelku a spolužáky, má přirozenou potřebu se učit. Je to důležitý předěl v 

jeho životě. Od této doby jsou na něho kladeny požadavky jak ve škole, tak ze strany 

rodičů.  

Dítě, které si do této doby jen hrálo a spoléhalo se na oporu dospělých, najednou musí 

plnit úkoly, které jim učitel a rodiče ukládají. Děti jsou ještě hravé a neposedné, neumějí 

se dlouho soustředit a sedět v lavici je pro ně nesmírně těžké. V novém prostředí se 

seznamují s novými lidmi a s pravidly, které musí dodržovat.  

 

1.1 Citové procesy 

Chování dětí je v tomto období zcela spontánní, je v souladu s jejich prožitky. Děti nic 

nepředstírají. Svoje citové projevy zpočátku ještě neumí ovládat. Postupným 

sebeuvědomováním, dochází ke kritičnosti k sobě samému a k obavám ze zesměšnění. 

Spontaneita se postupně vytrácí.  

V první třídě se děti dostávají do většího kolektivu. Zpočátku jsou sociální vztahy 

vyrovnané, celá třída je jako jedna skupina, která respektuje učitele jako nejvyšší 

autoritu. Nikdo jiný nedostává od dětí takové vážnosti a to ani rodiče. Tady má třídní 

učitel na děti obrovskou moc. Stává se hlavním objektem, který děti přirozeně 

napodobují.  

Ve druhé třídě se začínají ve třídě utvářet mezi dětmi první vztahy a tvoří se 3 - 4 členné 

skupinky dětí. (srov. Čačka, 2000, s. 106) 
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1.2 Paměť a učení 

V prvních letech školní docházky si děti osvojují látku převahou mechanického učení, 

učení bez souvislostí. Při propojování nové látky s učivem, které už znají, potřebují 

pomoc dospělého. Postupně s přibývajícím množstvím učiva začínají děti využívat a 

propojovat jednotlivé druhy paměti. Učivo si žáci lépe zapamatují a déle udrží v paměti, 

pokud je spojíme s citovými prožitky (srov. Čačka, 2000, s. 116 – 117) 

To je nejpatrnější v prvních třech letech docházky. Paměť je v této době posilována 

rytmem. 

 

1.3 Pozornost  

Děti mají na začátku školní docházky s pozorností zpočátku problémy. Nechají se lehce 

vyrušit od zadaného úkolu okolním děním. Záměrná pozornost ovládaná vůlí je pro ně 

ještě příliš vyčerpávající. Kvalita pozornosti výrazně ovlivňuje kvalitu učení.  

Od počátku školní docházky se postupně zlepšuje schopnost udržet pozornost po delší 

dobu. Děti ve věku 6-7let vytrvají v aktivní soustředěné pozornosti jen asi 10-12 minut, 

děti 8-9leté až 15- 20 minut. Délka intenzita i stabilita pozornosti je ale daná i 

charakterem činnosti a později i zájmovou orientací žáků.  

V procesu učení přispívá učitel k aktivaci pozornosti žáků uspořádáním učiva a jeho 

pestrostí a přiměřeností obsahu i rozsahu. Dále je důležité žáky upoutat zajímavostí 

učební látky a způsobem její prezentace. K tomu patří intonace hlasu, gestikulace, 

mimika, čímž učitel projevuje i svůj vlastní postoj k předmětu, profesi a dětem. U 

malých dětí je potřeba často budit znovu a znovu pozornost, obměňovat motivaci a 

formy práce. Učitel zapojuje do aktivity celé tělo dítěte, nejenom hlavu. Do výuky 

zařazovat hry a relaxační chvilky, aby nedocházelo k únavě. (srov. Čačka, 2000, s. 111 - 

112) 
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1.4  Myšlení 

V myšlení prochází děti od počátku školní docházky až do 8 let „obdobím naivního 

realismu.“ Přijímají informace mechanicky, tak jak jsou jim předkládány, nedokážou je 

ještě třídit a utvořit si na ně vlastní názor. Snaží se už o logické uspořádání těchto 

informací, ale nemají jich ještě dostatečné množství. Chybějící informace doplňují 

vlastními úvahami na základě vlastních zkušeností a fantazie. Tím dochází 

k nesprávným závěrům. Ve druhé třídě jsou děti už schopny pojmout logicky realitu, ale 

pouze ve spojení s názorností.(srov. Čačka, 2000, s. 121-122) Podle Čačky  „ je lépe se 

na prvním stupni uplatňování abstraktních pojmů vyhnout.“ (Čačka, 1997, s. 85)  

Učitel by měl využívat při výuce množství učebních názorných pomůcek (šátky, 

kostýmy, loutky, obrázky atd.) 

 
 

„Při školní práci je tedy potřeba mít stále na paměti, že konečným cílem výchovně- 

vzdělávacího procesu není jen zvyšování úrovně určitých dílčích poznatků, jednotlivých 

schopností, ba ani ‚celkové inteligence‘, ale vždy rozvoj celé osobnosti, zvláště 

s ohledem na nároky následující vývojové fáze.“ (Čačka, 1997, s. 75) 
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2. Raná výuka německého jazyka 

V rané výuce německého jazyka bychom měli využívat psychologických zvláštností 

dětí daného věku a podle toho vybírat vhodné vyučovací metody, formy a obsahy 

výuky. V rané výuce musíme brát v úvahu, že žáci ještě neumí číst a psát, nemají 

dostatečnou slovní zásobu ani v mateřském jazyce. Snahou zkušených učitelů z mnoha 

zemí bylo utvořit obecně platné kurikulum pro ranou výuku cizích jazyků. V roce 1996 

vyšla v Goethe - Institutu publikace, „Norimberská doporučení k ranému osvojování 

cizího jazyka,“ která byla v roce 2010 zaktualizována. Popisují obecně platné podmínky 

pro rané osvojování cizího jazyka dětí od čtyř do deseti let. Pokud jsou tyto podmínky 

splněny, učí se děti cizí jazyk s nadšením a dochází k rozvoji komunikační kompetence 

a k získání jazykového povědomí. (srov. http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/csindex.htm) 

(10. 12. 2012) 

 

Pro to, aby se žáci mohli učit a cítili se ve vyučování dobře, potřebují, aby byly 

naplňovány jejich potřeby. Každé dítě potřebuje:  

 „cítit se v učebním prostředí bezpečně 

 přijímat a samo projevovat náklonnost 

 vyjadřovat pocity, radovat se a působit radost ostatním 

 porozumět si s ostatními, sdělovat si s nimi navzájem své prožitky 

 hrát si, být aktivní, hýbat se a dovádět 

 vyjadřovat se tvůrčím způsobem 

 zažívat úspěch a být chváleno 

 dozvídat se nové věci, prožívat, učit se, objevovat, aktivně prozkoumávat 

 nově získané zkušenosti napodobovat při hraní různých rolí (nebo podobnou 

formou) a tím je emocionálně zpracovat.“                ( Widlok, 2010, s. 14) 

 

Ve vyučování také dětem pomáhá určitá pravidelnost, která jim dává více jistoty. Jde 

například o časté opakování známých činností, zařazení rituálů do výuky (básnička na 

začátku hodiny). Učitel my měl dobře znát aktivity, které chce s dětmi opakovat, aby 

nedocházelo k tomu, že pokaždé mírně aktivitu pozmění, například zazpívá melodii 

písně trochu jinak. Děti se pak cítí, že aktivitu nezvládly, přestože je to chyba učitele.  
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Zadávat pokyny jasně a srozumitelně, stanovit ve třídě pravidla, učitel musí být ale 

důsledný při jejich dodržování. 

 

2.1 Audioorální období ve výuce cizího jazyka 

Audioorální období probíhá na počátku výuky cizího jazyka. Jeho cílem je, aby děti 

získaly kladný vztah k cizímu jazyku a k jeho učení, proto by měla být výuka plná 

zajímavých zábavných aktivit.  

V první třídě ještě děti neumí číst a psát, od toho se také vyučování odvíjí. Učitel 

aplikuje názornost všude, kde je to jen možné, využívá tak schopnosti nápodoby dětí.   

V hodinách se využívají obrázky, loutky, maňásci, zpěv písní, básničky, hry, tanečky, 

prstové i pohybové hry.   

 

První dovedností, kterou si žáci osvojují, je poslech s porozuměním a to prostřednictvím 

promluv učitele při vyučování. Tady je důležité, aby učitel měl správnou výslovnost a 

intonaci řeči, protože jsou při ní pokládány základy pro budoucí ústní projev žáků. 

Porozumění se rozvíjí globálně prostřednictvím názorného pohybu učitele, obrázků, 

předmětů…bez pomoci mateřského jazyka.  

První ústní projevy žáků probíhají na základě opakování slov nebo vět po učiteli, při 

kterém si osvojují správnou výslovnost, intonaci a pokládání a odpovídání na 

jednoduché otázky. V prvních hodinách je dobré použít maňáska, který děti namotivuje 

a zbaví ostychu.  

Rozvíjí se slovní zásoba, která se vztahuje k nejbližšímu okolí, jako jsou věci ve třídě, 

barvy, rodina, denní činnosti, vždy názorně pomocí obrázků a pohybů. Zároveň se 

procvičují i jednoduché gramatické tvary při hrách a písničkách. Dětem se ale 

nevysvětlují gramatická pravidla, učí se tvary slov pouze pamětně. 

(srov. Podrápská, 2008, s. 22)  

2.2  Němčina v RVP – cíle a kompetence 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je státní vzdělávací kurikulární 

dokument, který zahrnuje vzdělávání žáků od 3 do 19 let. 

Jazyky jsou zakomponovány v tomto dokumentu ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace a v oboru Cizí jazyk. Jsou zde uvedeny očekávané výstupy rozdělené na 

dvě období. V mé práci mě zajímá pouze 1. období, které zahrnuje 1. – 3. třídu 
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základního vzdělávání. Do těchto očekávaných výstupů se řadí receptivní, produktivní a 

interaktivní řečové dovednosti.  

 

„Očekávané výstupy pro 1. období: 

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace 

dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

 používá abecední slovník učebnice „ 

(Jeřábek, Tupý, 2007, s. 18) 

 
 

Rámcový vzdělávací program uvádí také klíčové kompetence, které by měl učitel 

v každé vyučovací hodině rozvíjet. „Představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a 

z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti.“                                                                              (Jeřábek, Tupý, 2007, s. 6) 

 

Dále uvedu klíčové kompetence a konkrétní příklady jejich rozvoje v cizím jazyce.  

kompetence k učení – žáci se učí z písniček, básniček a komunikace s učitelem, která 

je doplněná gestikulací a mimikou globálnímu porozumění. Učí se porozumět, i když 

nezná slovíčka. Prostřednictvím vyučovacích metod užitých ve vyučování nachází různé 

způsoby osvojování učiva i mimo školu.   

kompetence k řešení problémů – učitel zadává žákům různé úkoly, které musí vyřešit. 

Tyto úkoly zadává různými způsoby. Žáci jsou vedeni k tomu, aby při komunikaci 

uměli vyřešit problém, že neví nějaké slovíčko. (zeptají se německy učitele, nebo 

spolužáka, pokusí se zapojit mimiku a gestikulaci) 

kompetence komunikativní – vyplývá z jazyka samotného, jako dorozumívacího 

prostředku. Žáci se učí od první hodiny mluvit německy jednoduchá slova a věty 

opakováním po učiteli. Učitel doplňuje svoji řeč gestikulací, mimikou, pohyby, 

názornými předměty, tak aby žáci jeho projevu porozuměli bez pomoci mateřského 
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jazyka. Komunikaci rozvíjí žáci také prostřednictvím písniček, básniček, her, 

dramatizace a dialogů mezi spolužáky a učitelem.   

kompetence sociální a personální – žáci rozvíjí tuto kompetenci při práci ve skupinách 

například při nácviku jednoduché scénky na dané téma. Žáci se učí hodnotit svoji práci 

a práci skupinovou.  

kompetence občanské - žáci si při hodinách cizího jazyka uvědomí, že existují i jiné 

kultury než ta naše a to především prostřednictvím oslav různých svátků. Učitel může 

například v hodině připravit aktivitu, jak se slaví v Německu Velikonoce. Děti pak 

zdramatizují, jak se slaví Velikonoce u nás.  

kompetence pracovní – žáci jsou vedeni k samostatné práci buď individuální, nebo 

skupinové. 

 
 

 „Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně 

ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, 

vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1“  

(Jeřábek, Tupý, 2007, s. 13) 

Při výuce cizího jazyka od 1. třídy bychom měli směřovat k úrovni A1. za 1. období 

základního vzdělávání, tedy na konci 3. třídy. 

 

„Úroveň A1, žák:  

 Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem 

je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat.  

 Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací 

osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, 

a na podobné otázky umí odpovídat.  

 Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a 

je ochoten mu/jí pomoci.“                                           (Jeřábek, Tupý, 2007, s. 13) 
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2.2.1 Cizojazyčné cíle 

 

V hodinách cizího jazyka, bychom měli plnit kromě jiných cílů i cíle cizojazyčné. 

Heindrich uvádí cíle komunikativní, vzdělávací a výchovné.  

 

„Komunikativní cíl – vyplývá z komunikativní funkce jazyka- je to takové osvojení 

cizího jazyka, aby mohl sloužit jako nástroj dorozumívání. Komunikativní osvojení 

jazyka je důležitým prostředkem pro dosažení vzdělávacího a výchovného cíle a 

naopak.  

Vzdělávací cíl- je v cizojazyčné výuce úzce spjat s osvojováním systému cizího jazyka 

i s osvojováním faktů týkajících se lingvoreálií a reálií, jakož i se soustavným 

rozvíjením komunikativních dovedností a návyků. Studium cizího jazyka seznamuje 

žáka s jeho odlišnou strukturou od mateřštiny, s jeho zvukovou podobou, lexikální 

zásobou, s gramatickou i stylistickou stavbou a s jazykovými reáliemi.  

Výchovný cíl- chápeme jako záměr přispívat prostřednictvím vhodného obsahu a řízení 

výuky k rozvíjení žákovy osobnosti zejména se zaměřením na rozumové schopnosti, 

vědecký světový názor, postoje a názory, charakterové a morální vlastnosti i estetické 

cítění.“ 

 (Hendrich, 1988, s. 89 - 95) 

2.3 Metody v rané výuce německého jazyka 

Metodu můžeme charakterizovat jako určitou cestu, která nás vede k danému cíli, který 

jsme si stanovili, nebo jako série postupů, které jsou vhodné pro praktické vedení výuky 

ze strany učitele. (srov. Podrápská, s. 17) 

V rané výuce se využívá především metoda přímá, audioorální a audiovisuální. 

 

Metoda přímá  

Touto metodou se žáci učí pojmenovávat konkrétní předměty bez užití mateřštiny. 

Učitel si vypomáhá názornou demonstrací, tedy ukazováním a pojmenováním předmětů 

a pohybem. Tato metoda se dnes užívá v rané výuce cizích jazyků. 

 (srov. Podrápská , 2008, s. 120) 
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Metoda audioorální  

Základem této metody je poslech a následná ústní reprodukce. Důraz je kladen na 

poslech s porozuměním. Texty musí být foneticky srozumitelné a většinou nahrané 

rodilými mluvčími v autentických situacích. Ústní projev musel být gramaticky správně, 

k tomu napomáhaly vzorové větné struktury. 

(srov. Podrápská, 2008, s. 122) 

 

Metoda audiovizuální 

Jde o obohacení audioorální metody o vizuální podněty v podobě obrázků, filmů nebo 

diapozitivů. Tyto vizuální podněty se tematicky týkají následného poslechového textu a 

vzbuzují v žákovi očekávání. Žák dochází k logickému odhadu jazykových prostředků. 

Žák se potom vzorový text učí zpaměti a snaží se vytvořit podobný dialog, při tom si 

pomáhá obrázky a popisuje je. Učitel zprostředkovává pouze vizuální a auditivní 

materiál, jinak do práce žáka nezasahuje.  

 (srov. Podrápská, 2008, s. 123) 

 

2.4 Motivace 

Motivace považuji ve vyučovacím procesu za velmi důležitou. Aktivuje žáky k činnosti, 

kterou jim učitel uloží a udržuje jejich pozornost po delší dobu. Motivaci můžeme 

rozdělit na motivaci vnitřní a vnější. 

Vnitřní motivací žáka je jeho přirozená potřeba se učit, která na počátku školní 

docházky působí velmi silně. Žáky baví samotný proces učení nezávisle na jeho obsahu. 

Přirozená zvídavost ale s věkem postupně zaniká. 

 

 K vnější motivaci bych zařadila působení učitele na žáky ve vyučovacím procesu, 

sociální a kulturní prostředí, ve kterém se žák pohybuje (rodina, okolí, spolužáci). 

Učitel přispívá k motivaci žáků především:  

 vhodným výběrem vyučovacích metod, organizačních forem, zajímavého učiva, 

které je přiměřené věku žáků a jejich schopnostem a dovednostem 

  využíváním různých pomůcek, textů, her 
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 způsobem podání učiva žákům, do kterého se promítá vlastní nadšení učitele pro 

dané téma, dynamika hlasu, gestikulace, mimika, pedagogické znalosti a 

dovednosti 

 

Každý člověk má několik potřeb, které mají vliv na motivaci, ať už se to týká učení ve 

škole, nebo k vykonávání různých činností během celého života.  

Potřeby sociální – určují chování jedince k ostatním a podněcují vznik meziosobních 

vztahů. Patří mezi ně: 

 potřeba kladného vztahu od druhého člověka  

 potřeba prestiže, kdy si chceme získat vážnost, respekt, autoritu v kolektivu 

 zažívat učební úspěch  

 

Úspěch dítěte je ovlivňován výkonovou orientací rodičů a jeho vlastní zkušeností 

s úspěchem. Dítě může být rodiči buď přeceňováno, nebo podceňováno. Oba extrémy 

nejsou dobré. Někdy rodiče nedoceňují, k čemu by dítěti byla znalost cizího jazyka 

nebo jiného předmětu v životě užitečná. Podceňování rodiči vede k pocitům 

méněcennosti.  

(srov. Hendrich, 1988, s. 52 - 53) 

 

 

15 
 



 

3. Rudolf Steiner a waldorfská pedagogika 

 

Život Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfské pedagogiky je tak bohatý, že se nedá 

vylíčit několika větami. Proto se budu zabývat spíše jeho pedagogickým působením a 

uvedu o jeho životě jen pár základních údajů. 

Narodil v roce 1861 v Kraljevci  v tehdejším Rakousku- Uhersku a zemřel v roce 1925 

v Dornachu u Basileje ve Švýcarsku. Pocházel z chudých poměrů, jeho otec pracoval na 

železnici. Kvůli častému stěhování se cítil osamocený a bez přátel, o to více se věnoval 

studiu. Během života se zabýval mnoha obory, do kterých přinesl mnoho nových 

podnětů. Kromě pedagogiky jsou to také matematika, přírodní vědy, filosofie, literatura, 

psychologie a medicína.  Je také zakladatelem biodynamického zemědělství, 

antroposofie a eurytmie. 

 (srov. Carlgren, 1991, s. 7)  

 

Založení první waldorfské školy předcházela špatná politická situace v Německu. 

Během válečných let Rudolf Steiner vyjadřoval svoje myšlenky ke zlepšení politické 

situace. Byly sice chápány jako správné, ale chyběla odvaha a vůle je uskutečnit. Po 

zhroucení Německa byl Rudolf Steiner v roce 1919 osloven Emilem Moltem, který vedl 

ve Stuttgartu továrnu na cigarety Waldorf-Astoria, zda by převzal vedení jeho školy, 

která vzdělávala děti dělníků. Rudolf Steiner tak získal příležitost realizovat svoje 

pedagogické myšlenky. Pro svoje pedagogické záměry vybral schopné lidi (učitele i 

neučitele) a započal jejich vzdělávání prostřednictvím intenzivních kurzů. (srov., 

Nejedlo, Michael, s. 28 – 30) V těchto kurzech ukázal, „že veškeré vyučování může být 

založeno na poznání člověka, na pravé psychologii a na porozumění pro stupně 

dětského vývoje.“ (Nejedlo, 2010, s. 30) 

„Respektování vývojových stupňů umožňuje, že se dítě může pustit do nabízeného 

obsahu se vší energií a přijímá učivo jako potravu, kterou v tu chvíli potřebuje.“ 

(Hrochová, 2010, s. 9) Učivo se tak stává prostředkem k vývojovému posunu. 
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3.1 Principy a cíle waldorfské pedagogiky 

 

„Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme 

vychovat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné 

světu“  

Rudolf Steiner 

(Hrochová, 2010, s. 35) 

 

Jelikož jsem byla žákyní základní Waldorfské školy v Pardubicích, přidám 

k jednotlivým principům i svoji vlastní zkušenost.  

V době mé docházky na Základní waldorfskou školu v Pardubicích, se mě mnoho lidí 

ptalo, co je to za školu, na kterou chodím. Bylo i mnoho lidí, kteří neměli žádné 

informace o této škole, ale „trpěli“ množstvím předsudků typu: „ To je ta škola pro 

postižené, “ nebo: Tam se děti jen válí po koberci“ atd.  Nejdříve mě tyto poznámky 

urážely, ale pak jsem začala tyto lidi litovat, v jaké žijí nevědomosti. 

 

Jako první „jinou“ věc v této škole jsem vnímala právě to, že tato škola je pro všechny 

děti. Měla jsem spolužáky jiné národnosti, Romy, handicapované, s poruchami učení 

ale i spolužáky velmi nadané. Není to tak, že by do této školy chodily jen slabé děti. 

V každé třídě musí být jádro zdravých dětí a k nim je přidáno jedno až dvě děti slabší. 

To je už na jednotlivých učitelích, jaké množství těchto dětí zvládnou. Nemělo by to 

narušovat běžný chod vyučování. 

Ve škole byla díky těmto dětem budována přirozená tolerance dětí k jiným národnostem 

a kulturám. Vyprávěly nám, jaké mají zvyky, národní jídlo atd. Pocítila jsem osobně, 

jak to pomáhá vzájemné spolupráci ve třídě. 

 Jako dítě jsem byla introvert a měla jsem problémy s komunikací. Když mě pani 

učitelka posadila k nové vietnamské spolužačce, neměla jsem problém komunikovat a 

pomáhat jí učit se česky. Cítila jsem se užitečná a zároveň jsem se učila překonat 

nenásilným způsobem problém s komunikací.  

 

Důležitou vlastností waldorfské pedagogiky je, že veškeré vyučování probíhá na 

základě vývojových zákonitostí dítěte. Rudolf Steiner navrhl činnosti, které jsou 

s dětmi vhodné dělat pro jejich všestranný rozvoj v určitém věku.  
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Vývojové fáze dítěte rozdělil po sedmi letech věku. Pravé dospělosti člověk dosahuje ve 

věku 21 let. (srov., Nejedlo, s. 40) 

 

 Zatímco na běžných školách je zaměstnávána u dětí především levá hemisféra, která je 

zaměřená na myšlení, ve waldorfské škole se snaží, aby byl ve vyučování přítomen „ 

celý člověk.“ 

 Kromě myšlení se působí také na vůli (prostřednictvím práce a různých činností ve 

vyučování – tanečky, šití, dupání, schopnost dokončit práci…) a cítění (prostřednictvím 

umění, hledání krásna ve všech činnostech). (srov. Carlgren, 1991, s. 51) 

Ve vyučování se pracuje hodně s přírodními materiály, rozvíjí se hudební a výtvarné 

tvůrčí schopnosti dětí. Žáci se například učí: hře na nástroje, tanci, tkaní, pletení, šití, 

pletení košíků, pracovat se dřevem, měditepectví, modelování z hlíny, kreslení forem 

atd.   Veškeré činnosti provádí všichni žáci bez ohledu na pohlaví.  

  

Epochové vyučování - Výuka začíná každé ráno hlavním vyučováním neboli 

„epochou.“ Je to doba, kdy jsou děti nejčerstvější a dokážou se delší dobu soustředit. 

Epocha trvá dvě vyučovací hodiny a probírá se v ní jeden předmět po dobu čtyř týdnů 

například matematika nebo dějepis. Ostatní předměty jsou rozvrženy podle běžného 

týdenního rozvrhu. Předměty, které je třeba často a stále opakovat se nevyučují 

„epochově.“ Mezi ně patří cizí jazyky, hudba, eurytmie. Epochové vyučování napomáhá 

se do tématu plně ponořit, dosáhnout cíle a pak téma uzavřít s novými poznatky. Za 

několik měsíců se k učivu vrátí, zopakuje a naváže nové učivo.  

(srov. Carlgren, 1991, s. 51) 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že největší práci člověku dá se do práce ponořit, pak už jde 

vše od ruky. Zažila jsem na praxi na běžné škole několikrát, že děti začala práce bavit 

ve chvíli, kdy měla končit vyučovací hodina. Místo toho, aby své nadšení a vůli se učit 

zužitkovaly, musely vše zabalit a připravit se na jinou hodinu. Z dětí bylo cítit, že s tím 

vnitřně nesouhlasí.  
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 Aby se dosáhlo rozvoje celé osobnosti, je rozdělená hodina na tři části: 

 rytmická 

 hlavní 

 vyprávěcí  

Hlavní vyučování začíná rytmickou částí, která působí především na vůli dítěte. 

V úvodu jsou děti zklidněny rituálem, je to společná recitace básně. Pak následují různá 

rytmická cvičení jako dupání, tleskání, žonglování, tanečky, zpěv, hra na flétnu…Cílem 

rytmické části je naladit děti „na stejnou notu.“ Každé dítě přichází do školy s jiným 

naladěním, pro koncentrovanou práci třídy, je třeba utvořit pracovní náladu.  

 

V hlavní části vyučování probíhá opakování předešlé látky a její prohlubování, z toho 

pak vzejde plynule nové učivo. V této části se rozvíjí myšlení. 

 

Na konci hodiny probíhá vyprávěcí část. V každém ročníku vypráví učitel něco jiného. 

V první třídě jsou to pohádky, ve druhé třídě bajky a legendy, pak následují biblické 

příběhy atd. 

 (srov. Carlgren, 1991, s. 50 – 51) 

 

Ve vyučování žáci nepoužívají tištěné učebnice. Každý žák si pod vedením učitele 

vytváří svoji vlastní učebnici, kam si zapisuje to nejdůležitější, maluje obrázky, píše 

cvičení atd. Učiteli to umožňuje přizpůsobit učivo přímo dětem, jejich schopnostem, 

dovednostem, zájmům, věkovým zvláštnostem a může pojmout učivo kreativněji. 

Samozřejmě to znamená pro učitele mnohem více práce a vymýšlení aktivit pro děti, ale 

učiteli se jeho snahy vrátí ve spokojenosti žáků a jejich zájmu o učení.  

 

Hodnocení dětí na waldorfské škole je zaměřené na to, co nového se děti naučily, na 

jejich pokroky a ne na to, co ještě nezvládly.  Tímto způsobem jsou motivovány k další 

práci. Slabší dítě, které se snaží a naučilo se plynule číst každodenním cvičením, musí 

být kladně ohodnoceno, i když jsou ve třídě děti, které už to umí ze školky.  Děti jsou 

tedy hodnoceny slovním hodnocením. V osmém a devátém ročníku ke slovnímu 

hodnocení dostávají žáci i známky, kvůli přechodu na střední školu. 
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 Na vysvědčení jsme se vždy těšili, protože kromě toho, že učitel vše vlastnoručně 

napsal, bylo celé vysvědčení jako umělecké dílo. Učitel tam vkládal citáty nebo 

básničky vystihující osobnost žáka a tematický obrázek, který se vztahuje k probranému 

učivu za daný rok.  

V dnešní době se opouští od ručně psaného vysvědčení k psaní na počítači. Je to sice 

veliká pomoc pro učitele, ale pro děti ztrácí vysvědčení „duši.“ Chybí tam cenný 

umělecký postoj od učitele. Myslím si, že je to veliká škoda. 

 

Spolupráce s rodiči: Na třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích si 

rodiče a učitelé vyměňují postřehy z pozorování svých dětí. Učitel by měl umět rodičům 

vysvětlit, proč učí jejich děti danou metodou, odlišnou od jiných škol, aby nedocházelo 

k nedorozumění. 

Rodiče se také podílí na přípravě různých školních akcích, někdy se zapojují i do 

vyučování.  
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4. Raná výuka německého jazyka na waldorfské škole 

 

 
 Děti se na waldorfských školách učí hned od 1. třídy dva cizí jazyky. U nás v České 

republice je to anglický a německý jazyk. 

Děti se zde učí psát a číst pomaleji v souladu s jejich vývojem a  audioorální období tak 

ve výuce cizího jazyka trvá 3 roky. Děti jsou vedeny prostřednictvím názornosti, 

písniček, her, konverzace k osvojení potřebné látky. Ve výuce nejsou používány 

učebnice, učitel tak může plynule navázat na čtení a psaní postupně. Při nácviku čtení a 

psaní si žáci píší svůj sešit, případně učitel vytvoří pro žáky sešit se cvičeními. Píseň se 

k nácviku čtení velmi hodí, protože ji žáci umí zpaměti, mají ji foneticky nacvičenou, 

vědí její význam z předchozího pohybového ztvárnění. Při následném zpěvu se 

sledováním textu žáci sami přicházejí na rozdílnost mluvené a psané podoby jazyka. 

 

Tištěné učebnice jsou zařazovány do výuky až v 8. třídě pro dobrý přechod na střední 

školu. Do té doby si žáci vytvářejí spolu s učitelem své vlastní gramatické přehledy.  

 

Učivo je vzájemně propojeno s učivem hlavním (epochovým). Například ve 3. třídě se 

probírají v hlavním vyučování řemesla, žáci se je zároveň učí v cizím jazyce. 

 

 

4.1 Cíle a klíčové kompetence vyučování cizích jazyků v 1. – 3. třídě. 

 

Waldorfská škola naplňuje cíle a kompetence cizích jazyků podle Rámcového 

vzdělávacího programu.  

Další cíle a metody práce ve výuce vyplývají z vývojových zákonitostí dítěte. V 1. – 3. 

třídě se využívá sil nápodoby. Tyto síly jsou nejsilnější v prvním sedmiletí, působením 

na citovou a smyslovou oblast dětí v hodinách cizího jazyka lze tyto síly udržet až do 

věku 9 let  

V rané výuce cizího jazyka se snažíme především o to, aby děti získaly přirozeně 

pozitivní vztah k cizímu jazyku. Lze toho dosáhnout vyučováním plným her, 
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pohybových a uměleckých činností, které jsou bohaté na citové prožitky. (srov. 

Dvořáková, 2011, s. 28) „Důležité jsou cíle prožitkové- zažít odlišnost, osobitou 

zvukomalebnost a poetičnost cizího jazyka je pro děti v tomto věku mnohem důležitější 

a smysluplnější než porozumět obsahu.  Výuka cizího jazyka by měla žáka zasvětit a 

uvést do citového vnímání a společného chování jiných jazykových rodin.“ 

(Dvořáková, 2011, s. 29) 

Dalším důležitým cílem je rozvíjet mezikulturní toleranci (kompetenci), zprostředkovat 

dětem kulturu jiných národností například: písněmi, básničkami, říkankami.  

 

 

4.2 Učební plán pro výuku cizích jazyků v 1. – 3. třídě  

 

Rudolf Steiner nepředal učitelům žádný hotový učební plán, konal však přednášky, ze 

kterých vyplývá, jak chtěl dělit vyučovací látku. První učební plán sepsala C. von 

Heydebrandová v roce 1925 a to kvůli požadavkům úřadů. Nově byl sepsán pak v roce 

1989, aby odpovídal dnešním požadavkům. Tento přehled slouží učiteli pouze 

orientačně, neměl by se jím řídit doslova. V dnešní době jsou děti více vyspělé 

v rozumové oblasti, ale v jiných oblastech zase oproti minulým generacím zaostávají. 

Proto je nutné učební látku propracovat pro konkrétní děti, s ohledem na jejich 

vyspělost v jednotlivých oblastech. (srov. Pedagogická sekce při Goetheanu, 1998, s. 

11)  

„Učební plán waldorfské školy je vystavěn tak, aby podnítil děti různého nadání. Každý 

najde něco, v čem vyniká, ale má také možnost si jednostrannost svého nadání doplnit o 

nové oblasti.“ (Hrochová, 2010, s. 4) 

 

1. třída obsahy výuky 

V 1. třídě je hlavním úkolem, aby děti získaly pozitivní vztah k jazyku a k jiným 

kulturám. Využívají se k tomu písničky a básničky, které se nemají děti v tomto věku 

problém rychle naučit. Je to také plynulý přechod od předškolní výchovy k té školní, 

aniž by děti cítily nátlak a strach z něčeho nového. Ve výuce mají své místo prstové hry, 

hra na tělo. Na každodenní činnosti se rozšiřuje slovní zásoba jako barvy, číslovky, 

předměty ve třídě, předložky. Živou formou si děti osvojují jednoduché gramatické 

struktury. Prostřednictvím písně se v cizím jazyce učí poznávat své okolí, vypráví 
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příběhy. Děti se učí také reagovat na jednoduché pokyny učitele a odpovídat na 

jednoduché otázky. (srov. Rawson, McGovern, 2002, s. 4)  

 Učitel by se měl „snažit sám hrát cizojazyčné obrazy a scénky, někdy podpořené 

vnějšími předměty a převleky.“(Kolektiv autorů Pedagogické sekce při Goetheanu, 

1998, s. 64) 

 

2. třída 

Ve druhé třídě se s dětmi pokračuje v upevňování slovní zásoby a gramatických struktur 

prostřednictvím písniček, básniček a her. Slovní zásoba se rozšiřuje o číslovky řadové, 

názvy měsíců, oblečení a denní činnosti. Děti jsou vedeny k vyprávění o sobě a o své 

rodině a k odpovídání na otázky, které se toho týkají. Seznamují se s tvary sloves „sein“ 

a „haben“ a používají je v jednoduchých větách. (srov. Rawson, McGovern, 2002, s. 5)  

 

3. třída 

Ve třetí třídě se ztrácejí síly nápodoby a učitel může pracovat s fantazií žáků.  

Komunikaci rozvíjíme prostřednictvím různých scének, divadelních her a vypravování, 

při kterých žáci využívají novou slovní zásobu, vazby a zároveň využijí svoje vnitřní 

obrazy. Velmi oblíbené jsou také obrázkové diktáty. Předmětem konverzace se stávají 

témata, která jsou probírána v hlavním vyučování. (srov. Rawson, McGovern, 2002, s. 

6) 

Ve 3. Třídě je to oblast povolání, řemesel a zemědělství. Do nové slovní zásoby se 

zařazují dopravní prostředky, určování času na hodinách, jídlo a pití, místa a bydlení, 

strany. V gramatice se klade důraz na tvary sloves, gramatické struktury, předložky, 

tázací slova, osobní, ukazovací a přivlastňovací zájmena a předložky. 

(srov. Kolektiv autorů Pedagogické sekce při Goetheanu, 1998, s. 65) 
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4.3 Hodina cizího jazyka a její struktura 

 

Ve vyučovací hodině je velmi důležité střídat chvíle plné koncentrace dětí s relaxací. Na 

waldorfské škole se tomu říká „dýchající výuka.“ Cílem učitele je, aby se dítě co nejvíce 

naučilo. Děti ale neumí dlouho udržet pozornost a jsou brzo unavené a pak i otrávené. 

Pomocí střídání koncentrace a uvolnění lze děti udržet v aktivitě.  

Stejně tak jako „epochové“ vyučování, má hodina jazyků podobnou strukturu.  

 

V 1. – 3. třídě by hodina mohla vypadat takto: 

Hodina se začíná jednoduchým rituálem, který děti dobře znají. Může to být básnička 

nebo písnička s pohybovým doprovodem, řečové cvičení. Tímto navodíme ve třídě 

pocit jistoty a naladění na hodinu, ztišení a koncentraci. (nádech) 

Následuje opakování pomocí dětem známých rytmických cvičení, pohybové hry, 

sborová práce. (výdech)  

Další fázi se děti přesouvají z volného prostoru do lavic, kdy učitel dětem předkládá a 

procvičuje novou učební látku. (nádech) 

Výdechem pak může být jazyková hra, reagování na pokyny, dramatizace, vyprávění. 

Na konci hodiny musíme děti zase zklidnit rituálem, může to být recitace básničky nebo 

rytmické cvičení.       

 (srov. Dvořáková, 2011, s. 58) 

 

Od 4. Třídy se do hodin zařazuje kontrola domácích úkolů, svižné odpovídání na 

otázky, dramatizace, diktáty, písemná a gramatická cvičení atd. 

 

Aby byla výuka efektivní a děti z hodin odcházely s dobrým pocitem, existuje několik 

pravidel, které tomu napomáhají. Tato pravidla jsou velmi důležitá především u malých 

dětí.  
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Kromě základního pravidla, „dýchajícího vyučování“ dbáme na další pravidla: 

 

 Veškeré učivo uvádět v souvislosti s člověkem a praktickým životem  

 Dítě potřebuje nejdříve činit a nasbírat zkušenosti, pak teprve věc pochopí. 

Dospělí to mají naopak, odmítají udělat něco, co jim není jasné.  

 Všude kde to jde, postupovat analyticky od celku k částem. Uplatňovat to 

především v matematice a gramatice.  

 Snažit se o to, aby vše, co probíhá ve výuce, bylo krásné. Způsob, jakým 

učitel mluví, píše na tabuli atd. Dáme dětem zažít, že svět je krásný. Děti 

pak budou samy chtít vše dělat pečlivě a krásně.  

 Učitel by měl před vstupem do třídy odložit svoje problémy a špatnou 

náladu. Nepřenášet tyto věci na děti. 

 Nepodávat učební látku v definovaných pojmech, ale pomocí názorného 

líčení vytvářet pojmy v obrazech.  

 Snažíme se, aby dítě příliš rychle nedospělo a to tím, že nebudeme rozvíjet 

pouze jeho rozum, ale také vůli, fantazii, cítění.  

(srov. Pedagogická sekce při Goetheanu, 1998, s. 29) 

 

 

 

 

25 
 



 

5. Píseň ve vyučování cizího jazyka  

 

Pomocí písně můžeme vyučování cizího jazyka velmi oživit. Z vlastní zkušenosti vím, 

jak působí na děti motivačně, hodinu odlehčí, takže ani nepociťují, že se písní něco učí. 

Vhodně vybrané písně s chytlavou melodií jsou rychle zapamatovatelné a udrží se 

dlouho v paměti. Sama si dodnes vybavuji písně, které jsme zpívali na základní škole. 

Zařazením lidové písně také můžeme zprostředkovat dětem kulturu daného jazyka. 

 

Pokud mají mít písně didaktickou funkci, musíme je do vyučování zařazovat 

promyšleně. Nejdůležitější je výběr písně.  

 

 

Do vyučování bych zařadila píseň, která má: 

 cíl, kterého chceme v hodině dosáhnout 

 jednoduchou dobře zapamatovatelnou melodii 

 jednoduchý text, s opakujícím se refrénem, přiměřený věku a znalostem žáků 

 pravidelný jednoduchý rytmus  

 ne příliš neznámého učiva – moc nových slovíček, gramatických struktur 

 učivo zaměřené na jeden gramatický jev nebo na jedno téma slovní zásoby 

 

Nejdříve si tedy musíme stanovit cíl, co chceme prostřednictvím písně děti naučit a poté 

vybrat píseň, která bude z didaktického i praktického hlediska vhodná pro danou 

skupinu žáků.  

Co můžeme pomocí písní z jazykového hlediska ve vyučování procvičovat a upevňovat: 

 zvukovou stránku jazyka 

 rytmus řeči 

 gramatické struktury 

 slovní zásobu 

 fráze 

 globální porozumění 
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Pomocí písniček a básniček můžeme s dětmi nejlépe nacvičovat globální porozumění. 

Důležité je, aby učitel žákům nepřekládal okamžitě jejich význam, ale vedl je 

k porozumění postupně.(srov. Dvořáková. 2011, s. 98) „Lze toho dosáhnout častým a 

různorodým opakováním textu s vizuální podporou, např. smysluplným pohybem.“ 

(Dvořáková, 2011, s. 98) 

 

Kromě jazykových cílů může nácvik písně splňovat ještě cíle nejazykové.  

Mezi ně patří například:  

 Rozvoj vnímání rytmu a melodie písně. 

 Rozvoj jemné motoriky 

 Orientace v prostoru a na těle 

Po stanovení cílů a vybrání vhodné písně si musíme promyslet, jakým způsobem žáky 

píseň naučíme.  

 

Heindrich uvádí metodický nácvik písně takto: 

 

Učitel žákům píseň zazpívá celou, případně s doprovodem nástroje (Pokud to neumí, 

pustí nahrávku, nebo se píseň naučí dva až tři hudebně nadaní žáci doma a předzpívají jí 

v hodině ostatním) 

Žáci dostanou text a čtou ho nahlas po verších nebo učitel pouští po kouskách nahrávku 

a žáci společně opakují. (srov. Hendrich, s. 354) 

„Následuje sémantizace- žáci musí rozumět obsahu. Vyskytne- li se v textu neznámý 

gramatický jev, nevysvětlujeme ho podrobně, ale uvedeme jen jeho význam. 

Několikerým sborovým opakováním textu nacvičíme správnou výslovnost a plynulost 

projevu. 

Po nacvičení textu žáci znovu slyší píseň jako celek a přistoupíme k nácviku melodie, 

který lze provést přímo ve spojení se slovy nebo jen opakováním slabiky „la“. 

Nacvičujeme vždy jen vhodný úsek, několik taktů tvořících motiv, jednoduchým 

způsobem udáváme takt. Nacvičené úseky spojíme v celek a několikrát celou píseň 

opakujeme.“ (Hendrich, s. 354 - 355) 

Tento metodický postup bych použila na běžné základní škole, ve fázi, kdy už žáci 

umějí číst. Ve waldorfské škole ale musí učitel s dětmi pracovat odlišně, bez účasti čtení 

a psaní. To popíši v následující kapitole. 
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5.1 Píseň ve vyučování na waldorfské škole 

 

Ve waldorfské škole se využívá píseň jako motivace, je to začátek než se děti učí novou 

látku. Děti se naučí písničku tak, že ji učitel zazpívá nebo zahraje na nástroj. Ke zpěvu 

pak přidává výrazná gesta, ze kterých děti pochopí neznámá slovíčka. Po písničce 

následují hry, při kterých si děti slovíčka a gramatické struktury osvojí.  

V prvních třech letech výuky učitel dává dětem gramatické základy. Nevysvětluje 

dětem, jakou látku právě probírají, ale „dělá to s nimi.“ To znamená, že dětem neřekne: 

„Dnes se budeme učit časování slovesa haben,“ ale vezme do ruky křídu a řekne: „Ich 

habe eine Kreide“ a křídu ukáže. Takto ukáže více předmětů a vyzve žáky, aby si vzali 

také věc a řekli, co mají. Pak následuje „Ich habe eine Kreide und du hast einen Ball.“  

Učitel si ověřuje znalost nové látky tak, že děti ani neví, že jsou zkoušeny. Cílem je 

dětem ukázat, že něco umí a nepoukazovat na to, co neumí.  

 

Písnička se musí opakovat každou hodinu. Pokud je hodina 3krát týdně, trvá to asi 

měsíc, než mají děti písničku dobře zažitou. Musí se ale najít hranice mezi tím, kdy už 

děti začínají zpívat mechanicky bez přemýšlení, pak je dobré přestat, nejlépe chvilku 

předtím. Když má píseň více slok, přidává se každou hodinu kousek. 
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6. Praktická část - metodická příručka k písním. 

Když jsem se rozhodovala o tématu mé diplomové práce, věděla jsem, že chci vytvořit 

materiál do vyučování, který by měl využití v pedagogické praxi. Protože mám blízko 

k hudbě, hraji na housle, na flétnu a na klavír, rozhodla jsem se sesbírat německé lidové 

písně vhodné k výuce, spojit je s pohybem a doplnit aktivitami, které se hodí 

k samotnému nácviku písně, slovní zásobě v písni nebo k určité gramatické struktuře, 

kterou chceme procvičit. Jde tedy o písně didaktické, prostřednictvím nichž chci děti 

něco naučit. Celý materiál zpracovávám s ohledem na waldorfskou pedagogiku 

s využitelností v 1. až 3. třídě waldorfské školy.  

V jednotlivých ročnících jsou obsahy výuky dány vývojem dítěte. Rudolf Steiner 

navrhl, co by se mělo v jakém věku dítěte probírat. Dnes musíme brát ohled na to, že 

děti rychleji dospívají a je v rukou učitele, aby přizpůsobil výuku dětem na míru. Ve 3. 

třídě musí učitel zvážit, kdy začne s dětmi se čtením a psaním. Záleží to na tom, jak 

dobře umí děti číst a psát v mateřském jazyce. S některou třídou můžeme začít už 

v druhém pololetí 3. třídy, s jinou třídou až ve 4. třídě. Oficiálně podle Rudolfa Steinera, 

se začíná s výukou čtení a psaní v cizím jazyce až ve 4. třídě.  Waldorfské školy jsou 

v České republice státní a musí se řídit platným Rámcovým vzdělávacím programem. 

Výuka je s tímto programem v souladu.  

 

Do každého ročníku jsem zařadila 3 písně, které korespondují s obsahy výuky podle 

učebního plánu waldorfských škol. K jednotlivým písním jsem vymyslela pohyby, které 

napomáhají porozumění textu a různé hry, tematicky související s písní. Aktivity jsou 

doplněny metodickými pokyny učitele a navrženými odpověďmi žáků. Všechny písně 

jsem nazpívala a nahrála na CD. 

S dětmi je píseň třeba opakovat nejméně měsíc a u písní s více slokami postupně každou 

hodinu sloky přidávat. S opakováním písně je dobré skončit, když ji děti začínají zpívat 

automaticky bez přemýšlení nad obsahem.  

Tato práce nesmí být chápána jako scénář hodiny. Je to sborník písní s navrženými 

aktivitami, ze kterých si musí učitel vybrat podle svého uvážení a doplnit je vlastními 

aktivitami.  
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6.1 CD s písničkami  

Důležitou součástí mojí diplomové práce je i CD s nahranými písněmi, které má sloužit 

především učiteli jako pomůcka do výuky. Samozřejmě je lepší, když se učitel raději 

píseň sám naučí zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj. Děti potřebují vidět na pohyb 

úst učitele při zpěvu a konverzaci, aby pochytily správnou výslovnost. Pokud učitel 

neumí zpívat a hrát na nástroj, pak je na místě použít nahrávku.  

Na cédéčku je nahraných 9 písní určených pro 1. – 3. třídu. Do každého ročníku jsem 

zařadila 3 písně, ke kterým jsou v praktické části diplomky zpracované činnosti a 

metodika, jak se s nimi dá pracovat.  

 

Hrají: 

Michaela Mildeová – housle, dřívka, rolničky, zpěv 

Ludmila Mildeová – klavírní doprovod, druhá dřívka 

 

obsah:  
1. Ale meine Kleider …………………………………..4:07 

2. Fingerfamilie………………………………………...1:26 

3. Mein Hut, der hat drei Ecken……………………….1:03 

4. Mein Hampelmann………………………………….3:18 

5. Hopp, hopp, hopp…………………………………...1:30 

6. Tüchtiger Mann……………………………………...0:47 

7. Wer will fleßige Handwerker sehen………………....3:41 

8. Die kleine Hexe……………………………………...1:24 

9. Erntetanz…………………………………………….1:29 
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6.2 Písně pro 1. třídu 

6.2.1 Alle meine Kleider 

 

 

 

(Klusen, 1989, s. 72) 

1. 

Grün, grün, grün … Jäger ist. 

2. 

Blau, blau, blau … Matrose ist. 

3. 

Schwarz, schwarz, schwarz …Polizist ist. 

4. 

Weiß, weiß, weiß …Bäcker ist. 

5.  

Rot, rot, rot …Feuerwehrmann ist. 

6. 

Braun, braun, braun …Pirat ist. 

7. 
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Bunt, bunt, bunt …Clown ist.                    (srov. Klusen, 1989, s. 72) 

 

ALLE MEINE KLEIDER – AKTIVITY DO VÝUKY 

 

Jazykové cíle:  

Žák si osvojí slovní zásobu na téma barvy. 

Žák si osvojí výslovnost slovíček na téma barvy. 

 

Rozšiřující úkoly pro 3. třídu: 

Žák si osvojí slovní zásobu na téma povolání.  

Žák přiřadí k povolání jeho typickou barvu.  

Nejazykové cíle: rozvoj rytmu, intonace, orientace v prostoru…. 

Jazykové prostředky: slovní zásoba:  

 barvy: weiß (bílý), rot (červený), grün (zelený), blau (modrý), braun (hnědý), 

schwarz (černý), bunt (různobarevný) 

 povolání: der Bäcker (pekař), der Feuerwehrmann (hasič), der Matrose 

(námořník), der Polizist (policista), der Pirat (pirát), der Jäger (myslivec), der 

Clown (šašek, klaun). 

 

Organizační forma výuky – výuka frontální 

Pomůcky: barevné šátky, různobarevná čepice, flétna nebo housle, barevná kolečka 

z tvrdého papíru, CD nahrávka (v případě že neovládáme hru na nástroj)  

Karty s obrázky povolání (připravit na tabuli v pořadí, jak jdou sloky v písni), 

 

Popis aktivit: 

1)  

Učitel má v kufříku barevné šátky. Vyndá vždy jeden šátek a řekne, 

jakou má barvu. Děti po něm barvu 3 krát opakují. Potom šátek dostane 

jeden žák. Takto učitel rozdá šátky různých barev všem žákům. 

U: „Das ist grün.  Wiederholt dreimal grün!“ 

Ž:  „Grün, grün, grün.“ 

U: „Wer möchte grün haben?“ 
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Potom učitel zahraje na hudební nástroj melodii písně (klavír, flétna, 

housle…) Pokud to neumí, využije nahrávku. Děti nejdříve poslouchají a 

mávají šátky, učitel dětem při instrukcích vše ukazuje.  

U: „Ich spiele jetzt ein Lied. Hört zu und winkt mit dem Tuch.“ 

 

Učitel zpívá melodii bez textu „ na, na, na …“ děti broukají melodii s 

ním. Společně utvoří kruh a jdou po kruhu v rytmu písně, mávají šátkem 

nad havou.  

U: „Machen wir einen Kreis. Kommt mit.“ 

 

Učitel zpívá píseň už s textem a děti se pokoušejí zpívat také. 

Po tom, co zazpívají „alles was ich hab“ se učitel s dětmi zastaví a vyzve 

žáka, který má šátek se zelenou barvou, aby tančil po celé třídě a se 

šátkem mával. Učitel žákovi ukáže, jak má tancovat. Ostatní děti stojí a 

zpívají. Když dozpívají sloku, musí se tančící žák vrátit na své místo. 

U: „Singt mit.“  

U+Ž: „Grün, grün, grün sin alle meine Kleider… alles was ich hab.“  

U: „Jetzt bleiben wir stehen und du musst im ganzen Raum tanzen. Zum 

Beispiel so.“ 

Učitel s dětmi zpívá a žák tančí.  

U+ Ž: „Darum lieb ich…ist.“ 

Tímto způsobem děti naučíme i další sloky.  

 

2) 

Všechny děti zpívají a jdou po kruhu. Po zazpívání „ist alles was ich 

hab,“ všechny děti, které mají na sobě barvu o které se zpívá, jdou do 

středu kruhu a tančí.  

U: „Wer ist grün? Dein T-Shirt ist grün. Tanz. Wir singen.“  

 http://www.lieder-

archiv.de/gruen_gruen_gruen_sind_alle_meine_kleider-

notenblatt_300372.html (12. 12. 2012) 
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3) 

Žáci sedí v kruhu a musí říci, jakou barvu šátku mají a jakou barvu má 

jejich soused vpravo. Učitel začne a ukáže, co mají děti dělat. 

U:Machen wir einen Kreis. Setzt euch. Ich habe gelb und du hast rot.  

Ž: Ich habe rot und du hast blau. Usw. 

Po skončení kruhu žáci odevzdávají šátek učiteli, musí říci, jakou barvu 

mají. Při pokynu učitel ukáže, že chce šátky zpět.  

U: „Gib mir das Tuch. Farbe ist?“ 

Ž: „grün“  

 

4) 

Učitel zadává žákům instrukce, na které musí žáci reagovat.  

Ukáže žákovi, co po něm chce – několik vyučovacích hodin za sebou 

opakuje ty samé instrukce. Když žáci reagují dobře, pokyny pozmění 

(např. namalovat slunce jinou barvou.) 

U:  

„Zeige mir grün.  

Hole eine rote Kreide 

Hole eine grüne Kreide. 

Male die gelbe Sonne, einen blauen Punkt…“ 

 

5)  

Barevný diktát: vymalovávání podle pokynů 

Učitel ukazuje na obrázek, co mají žáci vymalovat a německy říká, jakou 

barvou. Ve 2. třídě už učitel diktuje bez ukazování na obrázek. 

U: „Malt das Bild.“ 

 „Der Hut ist rot. 

Die Haare sind gelb. 

Die Augen sind blau. 

Der Mund ist rot.  

Die Hose ist grün 

Die Schuhe sind braun. 
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Der Mantel ist schwarz.“  

 

6) 

Hra přihořívá- Učitel má barevná kolečka z papíru. Jeden žák jde za 

dveře a učitel schová ve třídě kolečko s barvou tak, aby bylo trochu 

vidět. Potom pustí žáka do třídy a ten musí kolečko najít. Žáci opakují 

stále dokola tu barvu, která je na kolečku. Když je hledající od kolečka 

daleko, říkají to potichu. Čím blíže ke kolečku je, tím říkají žáci barvu 

hlasitěji. (seminář z didaktiky němčiny podzim 2011, pedagogická 

fakulta Masarykovy univerzity)  

U: „Geh hinter die Tür und warte.  Suche den Ring.“ 

 

 

 

Rozšiřující aktivity:  

Aktivity pro 3. třídu.  

 

1) 

Učitel má v ruce karty s obrázky povolání. Vyndá kartu s myslivcem a 

připevní ji magnetkou na tabuli. Obrázek okomentuje a ukáže žákům, jak 

myslivec chodí s flintou a střílí. Žáci opakují pohyby po učiteli.  

U: „Das ist ein Jäger. Der Jäger macht so. 

Macht mit.“ 

Tímto způsobem učitel pracuje i s ostatními obrázky povolání. Nejlépe 

v pořadí, v jakém jsou jednotlivé sloky v písni Alle meine Kleider.  

 

2) 

Učitel ukazuje pohyby, žáci hádají, kdo to je. (Pak učitel říká jen 

německy povolání a děti ukazují.) 

Učitel ukazuje na obrázky povolání na tabuli a ptá se žáků, jak je to 

německy.  

Když nevědí, může dát nápovědu. První slabiku slova.  

U: „Wer ist das?“ 

Ž: „Das ist ein Jäger.“ 
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3) 

Učitel ukazuje na obrázky povolání, jak jsou v řadě a žáci je 

vyjmenovávají německy.  

U: „Wer ist das? Das ist ein …“ 

Ž: „Das ist ein Jäger, ein Matrose, ein Polizist, ein Bäcker, ein 

Feuerwehrmann, ein Pirat, ein Clown.“ 

Učitel jeden obrázek z tabule odebere a pak žáci říkají znovu řadu 

povolání. Musí si pamatovat, co bylo na prázdném místě. Učitel postupně 

odebírá další karty.  

 

4) Zpěv a tanec písně Alle meine Kleider. Žáci jdou po kruhu a zpívají. 

Po zazpívání „alles was ich hab,“ ti, co mají na sobě danou barvu, vyjdou 

z kruhu a předvádí povolání, které je s barvou spojené. Ostatní je sledují 

a zpívají. 

U: „Machen wir einen Kreis. Singt.  

Du bist blau, macht ein Matrose mit Pantomime.“ 

 

 

5) 

Jeden žák si vezme kartu s povoláním, ostatní musí hádat, co má za 

povolání, pomocí pantomimy. Učitel to nejdříve předvede sám a pak 

teprve vyzve jednoho žáka.  

U:“ Wer bin ich?“ 

Ž:“Bist du Pirat?“ 

U: „Nein“ 

Ž: „Bist du Jäger?“ 

U: „Ja“ 

K jednomu žákovi: „Komm her. Nimm eine Karte. Zeigt den Beruf.“  
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http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-klauni.html (25. 2. 2013) 
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6.2.2 Fingerfamilie  

 

 

 

 

Das ist der Vater lieb und gut, 

das ist die Mutter mit dem Federhut. 

Das ist der Bruder schlas und groß, 

das ist die Schwester mit dem Püppchen auf dem Schoß. 

Das ist das jüngste Kindelein, und 

das soll die ganze Familie sein. 
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(srov. Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, 1971, s. 7) 

 

 

FINGERFAMILIE – AKTIVITY DO VÝUKY 

Jazykové cíle: 

Žák si osvojí slovní zásobu na téma rodina. 

Žák si pamětně osvojí některé tvary slovesa sein.   

Žák si pamětně osvojí 3. stupeň od přídavného jména jung (mladý) 

Žák si osvojí výslovnost slovní zásoby obsažené v písni.  

Nejazykové cíle: Rozvoj jemné motoriky, vnímání rytmu 

Jazykové prostředky:  

 slovní zásoba: die Familie (rodina), der Vater (otec), die Mutter (maminka), der 

Sohn (syn), die Tochter (dcera), das jüngste Kindelein (ten nejmenší), die Puppe 

– Püppchen (panenka), der Federhut (klobouk s peřím)  

 přídavná jména: schlank (hubený), groß (velký), lieb (milý), gut (dobrý, hodný), 

 stupňování přídavných jmen: das jüngste  

 tvary slovesa sein: das ist, ich bin 

 pozdrav: Hallo! (ahoj)  

Organizační forma výuky: hromadná, skupinová 

Pomůcky: prsťáčci členů rodiny, košík, šátek, obrázky členů rodiny, fotoaparát 

Popis činností: 

1) 

Učitel děti pozdraví a navodí tajemnou atmosféru. Nese si s sebou košík 

zakrytý šátkem, děti nevědí, co je uvnitř. Potom učitel postupně vytahuje 

jednotlivé prsťáčky a hraje pro děti divadlo, při kterém prstáčky 

představí. 

U: „Hallo Kinder!“ 

Ž:  „Hallo Lehrerin!“ 

U: „Ich habe hier einen Korb, aber was ist drin?“  

Ukazuje ho žákům, pomalu odkryje jeden roh šátku a vyndá prsťáčka 

tatínka a představí ho. Potom si prsťáčka nasadí na prst.  

U: „Hallo Kinder, ich bin der Vater.“  

Ž: „Hallo Vater!“ 
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Učitel vyndá prsťáčka maminku a představí ji dětem a tatínkovi.  

U: „Hallo Kinder, ich bin die Mutter.“ 

Ž: „Hallo Mutter!“ 

U: „Hallo Vater, ich bin die Mutter.“ 

Takto učitel postupuje, než má všechny prsťáčky na ruce. Každého 

nového prsťáčka přestaví dětem a ostatním prsťáčkům, aby děti slyšely 

názvy příslušníků rodiny několikrát za sebou.  

 

2) 

Učitel recituje slova písně jako básničku a při tom ukazuje jednotlivé 

prsťáčky na své ruce.  

U:  

„Das ist der Vater lieb und gut“- ukazuje palec 

„Das ist die Mutter mit dem Federhut“ – ukazováček 

„Das ist der Bruder schlank und groß“ – prostředníček 

„Das ist die Schwester mit dem Püppchen auf dem Schoß“ – prsteníček 

„Das ist das jüngste Kindlein“ – malíček 

„Und das soll die ganze Familie sein“ – zamává celou rukou 

 

Učitel pak začne zpívat píseň a přitom ukazuje prsťáčky. Děti zpívají 

s ním. 

 

3) 

Učitel vybere jednoho žáka, který jde k tabuli a vystřídá učitele 

v předvádění prsťáčků. Případně může učitel vyzvat 5 dětí k tabuli a dát 

každému jednoho prsťáčka. Ostatní děti zpívají.  

U: „Komm zur Tafel. Zeigt uns die Famillie.“ 

 

4) 

Každý žák dostane obrázek se členem rodiny, který budou představovat. 

Učitel dá dětem k dispozici jednoduché převleky (klobouky, nalepovací 

kníry, panenky…) a pak vyvolává postupně jednotlivé členy rodiny 
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k tabuli a rozdává jim oblečení. Děti si je obléknou a pak jdou na koberec 

a sednou si do kroužku. 

Všichni zpívají píseň. Když zazní člen rodiny, kterého představují, děti 

se na chvíli postaví.  

U: „Vater komm zur Tafel! Du ziehst das an!“ (učitel ukáže žákovi, že si 

má část oblečení obléci) 

„Mutter komm zur Tafel!“ (takto u všech členů rodiny) 

„Machen wir einen Kreis. Setzt euch!“ 

Učitel vyzve dítě, které představuje tatínka, aby se postavilo, a začne 

recitovat slova písně.  

U: „Vater steh auf! Das ist der Vater lieb und gut“ 

Pak tatínkovi ukáže, že si má sednout a vyzve maminku. 

U: „Mutter steh auf!“ Das ist die Mutter mit dem Federhut“ 

(takto dokončíme celou rodinu)  

Přidáme zpěv a děti už stoupají sami od sebe.  

 

 

5) 

Dětem vysvětlíme, že si uděláme rodinnou fotku.  

Všichni zpívají a během písně se postupně postaví všichni členové 

rodiny na určené místo tak, jak jsou vyjmenováni v písni. 

Učitel děti vyfotí a fotku pak vyvěsí ve třídě.   

U: „Jetzt machen wir eine Familienfoto.“ (učitel ukáže fotoaparát) 

„Sing mit und dann kommt hier.“  

(učitel během zpěvu ukazuje dětem, kam si mají stoupnout)  

 

 

 

 

48 
 



 

49 
 



 

50 
 



 

 

 

51 
 



 

6.2.3 Mein Hut, der hat drei Ecken 

 

 

(srov.  Lowes Verlag, 1991, s. 172) 

 

 

Mein Hut, der hat drei Ecken,  

drei Ecken hat mein Hut, 

und hat er nicht drei Ecken, 

dann ist es nicht mein Hut. 

 ( Lowes Verlag, 1991, s. 172) 
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MEIN HUT, DER HAT DREI ECKEN- AKTIVITY DO VÝUKY 

 
Jazykové cíle: 

Žák si osvojí slovní zásobu obsaženou v písni. 

Žák si osvojí správnou výslovnost textu písně.  

Žák reaguje na pokyny učitele. 

Žák dělá pohyby k jednotlivým slovům písně.  

Nejazykové cíle: rozvoj rytmu, pravolevé orientace, orientace na těle, pozornosti, 

rychlosti, motoriky, spolupráce ve skupině, relaxace v hodině. 

Jazykové prostředky: 

 slovní zásoba: der Hut (klobouk), drei (tři) die Ecke (roh)  

 přivlastňovací zájmeno: mein (můj) 

 sloveso haben ve 3. osobě jedotného čísla: hat  

 slovesa v pokynech učitele: klatschen (tleskat), trampeln (dupat), übergeben 

(předat), stehen (stát), machen (dělat) 

 zápor: nicht  

 směry: nach links, nach rechts 

Organizační forma výuky: frontální 

Pomůcky: klobouky složené z novin (žáci si je vyrobí)  

Návod na výrobu klobouku je na internetové adrese: 

http://www.mujplan.cz/postupy/tvoreni/vyrobky-z-papiru/cepice-z-papiru/ (9. 4. 2013) 

Popis činností: 

 

  

1) 

Učitel s dětmi stojí v kruhu, všichni mají na hlavě klobouky a drží se za 

ruce. Učitel začne zpívat a vede děti po kruhu doleva. Po zazpívání „drei 

Ecken“ dvakrát zadupe (vyznačeno v notách hvězdičkami). Chůze 

doprava, po zazpívání „mein Hut“ zatleskat (na hvězdičky).  

Takto to ještě jednou opakujeme do konce písně.  

U: „Nimmt ein Hut mit. Machen wir einen Kreis. Nach links, trampeln, 

nach rechts, klatschen.“ 
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2) 

Učitel s dětmi stojí v kruhu, mají na hlavě klobouky a drží se za ruce. 

Učitel začne zpívat a vede děti po kruhu doleva. Po zazpívání „drei 

Ecken“ dvakrát zadupe (na hvězdičky). Chůze doprava, po zazpívání 

„mein Hut“ zatleskat.  

Znovu chůze doleva zastavit a zadupat. Na „dann ist es nicht mein Hut“ 

všichni stojí a předají svůj klobouk pravému sousedovi na hlavu. 

Srovnáme klobouky na hlavách a začneme znovu. Žáci vše napodobují 

po učiteli, 

U: „Machen wir einen Kreis. Nach links, trampeln, nach rechts, 

klatschen, nach links trampeln, stehen, der Hut übergeben.“  

 

 

3) 

Všichni stojí v kruhu a mají na hlavě papírové klobouky. Učitel zpívá 

píseň a ukazuje pantomimou, co se v písni zpívá. Žáci po něm opakují. 

Píseň se zpívá zpočátku velmi pomalu a postupně se zrychluje.  

Pohyby se ukazují na jednotlivá slova. 

„mein“ -  každý ukáže na sebe prstem 

„Hut“ – chytneme se oběma rukama klobouku na hlavě  

„drei“ – ukážeme tři prsty 

„Ecken“ – dotknout se vzájemně lokty v kruhu. 

„nicht“ – zakývat hlavou do stran. 

„der“ – ukázat ukazováčkem.  

(srov. 

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=19&titelid=609) 

(22. 2. 2013) 

U: „Machen wir einen Kreis. Macht mit“ 
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6.3 Písně pro 2. třídu 

6.3.1 Mein  Hampelmann 

 

(srov. Taylor, Lechler, 1991, s. 16)

 

1. 

Jetzt steigt Hampelmann, jetzt steigt Hampelmann, 

jetzt steigt Hampelmann aus seinem Bett heraus. 

Refrén:  

O du mein Hampelmann, mein Hampelmann, mein Hampelmann,

o du mein Hampelmann, mein Hampelmann bist du. 

 

2. 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 

jetzt zieht Hampelmann sich seine Strümpfe an. 

Refrén: O du mein… 

3. 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 

jetzt zieht Hampelmann sich seine Hose an. 

Refrén: O du mein… 
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4. 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 

jetzt zieht Hampelmann sich seine Schuhe an. 

Refrén: O du mein… 

5. 

Jetzt zieht Hampelmann, jetzt zieht Hampelmann, 

jetzt zieht Hampelmann sich seine Jacke an. 

Refrén: O du mein… 

6. 

Jetzt setzt Hampelmann, jetzt setzt Hampelmann, 

jetzt setzt Hampelmann sich seine Mütze auf. 

Refrén: O du mein… 

7. 

Jetzt geht Hampelmann, jetzt geht Hampelmann, 

jetzt geht Hampelmann mit seiner Frau spaziern. 

Refrén: O du mein… 

8. 

Jetzt tanzt Hampelmann, jetzt tanzt Hampelmann, 

jetzt tanzt Hampelmann mit seiner lieben Frau. 

Refrén: O du mein… 

 

(Taylor, Lechler, 1991, s. 16)
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MEIN  HAMPELMANN – AKTIVITY DO VÝUKY 

Jazykové cíle:  

Žáci si osvojí slovní zásobu oblečení.  

Žáci si pamětně osvojí: 

 některé tvary sloves a sloves zvratných 

 některé tvary přivlastňovacích zájmen sein, mein v konkrétních případech  

 jednotné a množné číslo konkrétních podstatných jmen 

 ukazovací zájmeno du! 

Žáci předvedou, co se v písni zpívá. 

Nejazykové cíle: koordinace pohybů,  

Jazykové prostředky:  

 slovní zásoba oblečení:  die Strümpfe (punčochy), die Hose (kalhoty), die 

Schuhe (boty), die Jacke (sako, kabátek), die Mütze (čepice), der Hampelmann  

(tahací panák, loutka)  

 jednotné a množné číslo podstatných jmen: die Strümpfe, die Schuhe 

 časování sloves ve 3. osobě jednotného čísla - er zieht an, er setzt auf, er geht, er 

tantzt 

 zvratná slovesa:  sich anziehen, sich aufstehen 

 tvary přivlastňovacích zájmen v akusativu a dativu: seine, seinen, seiner, mein 

 ukazovací zájmeno: du! 

Organizační forma výuky: frontální 

Pomůcky: loutka (Hamplmann)  

Popis činností: 

 

1) 

V této písni se začíná v kruhu a děti předvádí, co se v písni zpívá. 

Jednotlivé pohyby ve slokách učitel při zpěvu názorně ukazuje. Po 

několikátém opakování, by žáci měly být schopni dělat pohyby sami bez 

nápovědy. 
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1. sloka  

Všichni udělají kruh a dřepnou si na bobek, sepnou ruce a položí si na ně 

hlavu a předvádí, jako že spí. Potom pomalu vstanou a protahují se. 

 

Na refrén „Ó du mein Hampelmann“ – Učitel ukáže na jednoho žáka, 

který vystoupí do kruhu a předvede Hampelmanna, jak skotačí. Ostatní 

děti cvičí s ním. Při další sloce jde do středu jiný žák, na kterého učitel 

ukáže.  

Všechny děti skákají jako Hampelmann (tlesknout rukama nad hlavou a 

nohy k sobě, pak ruce rozpažit a nohy roznožit, takto střídat) 

 Učitel dbá na to, aby se děti uvnitř kruhu vystřídaly (když je víc dětí, 

zopakuje píseň ještě jednou nebo přijdou na řadu příští hodinu)  

U: „Machen wir einen Kreis. Macht mit.“  

„Geh in die Mitte und mach mit!“ (učitel ukáže jednomu žákovi, aby šel 

do středu kruhu) 

 

2. sloka  

Děti předvádějí, jak si natahují punčochy. Refrén.  

 

3. sloka  

Děti předvádějí, jak si natahují kalhoty. Refrén 

 

4. sloka  

Děti předvádějí, jak si obouvají boty. Refrén 

 

5. sloka  

Děti si navlékají kabátek (sako). Refrén 

 

6. sloka  

Děti předvádějí, jak si nasazují čepici. Refrén 
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7. sloka  

Každý si najde někoho do dvojice a prochází se po třídě za ruku. 

Učitel na chvíli zpěv zastaví, vezme za ruku jedno dítě a ukáže žákům, že 

mají udělat dvojice (případně na poprvé pomůže dětem dvojice vytvořit 

tak, že spojí dětem ruce) Pak učitel zpívá dál a vede za ruku jednoho 

žáka a prochází se (po kruhu nebo po celé třídě). Ostatní děti to 

napodobují. 

U: „Macht die Paaren.“   

 

8. sloka 

Děti se chytí ve dvojicích za lokty a tančí spolu dokola. 

Učitel ve dvojici s žákem ukáže, jak mají ostatní tancovat.  

U: „Jetzt tantzt!“  

 

 

2)   

Učitel zadává žákům, jaké oblečení mají ukázat (na sobě nebo na 

kamarádovi) Děti ukazují.  

U:  

„Zeigt mir die Hose 

Zeigt mir die Schuhe…“ 
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6.3.2 Hopp, hopp, hopp! 

 

 

 

(Klusen, 1989, s. 110) 

 

 

 

1. 

Hopp, hopp, hopp! 

Pferdchen, lauf Galopp! 

Über Stock und über Steine, 

aber brich dir nicht die Beine! 

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp! 

Pferdchen, lauf Galopp! 

 

2. 

Tipp, tipp, tapp! 

Wirf mich nur nicht ab! 

Zähme deine wilden Triebe, 

Pferdchen, tu es mir zuliebe: 

Tipp, tipp, tipp, tipp, tapp! 
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Wirf mich nur nicht ab! 

 

3. 

Brr, brr, he! 

Steh doch, Pferdchen, steh! 

Sollst schon heute weiterspringen, 

muss dir nur erst Futter bringen. 

Brr, brr, brr, brr, he! 

Steh doch, Pferdchen, steh! 

 

4. 

Ha, ha, ha! 

Hei, nun sind wir da! 

Diener, Diener, liebe Mutter, 

findet auch mein Pferdchen Futter? 

Ha, ha, ha, ha, ha! 

Hei, nun sind wir da! 

 
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=19&titelid=478 (10. 1. 2013) 
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HOPP, HOPP, HOPP! – AKTIVITY DO VÝUKY 

Jazykové cíle:  

Žák si osvojí slovíčka obsažená v písni. 

Žák předvede pohyby podle toho, co se v písni zpívá. 

Nejazykové cíle: uvolnění, koordinace pohybů, trénování paměti, rytmus, intonace 

Jazykové prostředky:  

 slovní zásoba: laufen (běžet), das Pferd (kůň), Pferdchen (koník), der Stein 

(kámen) springen (skákat), das Futter (krmivo pro zvířata), stehen (stát), 

zähmen (krotit), der Reiter (jezdec na koni) 

 Rozkazovací způsob: žáci pochopí, že jde o rozkaz pomocí globálního 

porozumění a pomocí pohybů: Steh! Wirf nicht ab! Lauf! 

Organizační forma výuky: frontální 

Pomůcky: dřívka 

Popis činností: 

1) 

Děti jsou v kroužku, učitel zpívá nebo pustí nahrávku a ukazuje pohyby, 

které děti opakují. Dobré je píseň nacvičovat po jednotlivých slokách a 

opakovat několikrát. Děti nejdříve jen dělají pohyby společně s učitelem, 

později se přidávají se zpěvem. Jeden nebo dva žáci mohou ťukat rytmu 

na dřívka.   

 

1. sloka 

Žáci stojí v kruhu, učitel ukáže dětem, co všechno koník umí. Skákat 

snožmo, klusat, hopsat z jedné nohy na druhou (může při tom řehtat a 

dělat zvuk kopýtek).  Potom učitel začne zpívat, nebo pustí nahrávku a 

děti opakují pohyby po něm.  

U:„Machen wir einen Kreis. Wir sind jetzt Pferde. Das Pferd macht so.“ 

 

 Na „Hopp, hopp, hopp“ -  skákají snožmo po kruhu 

„Pferdchen lauf Galopp“ - utíkají po kruhu 

Na „über Stock und über Steine“ - zvedají nohy do výšky 

„aber brich dir nicht die Beine“ – skákají po jedné noze 
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„Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp“ – skákají snožmo po kruhu 

„Pferdchen lauf Galopp“ – utíkají po kruhu 

 

2. sloka 

„Tipp, tipp, tapp!“ - koník skáče z jedné nohy na druhou 

„Wirf mich nur nicht ab!“ - snaží se jezdce shodit (pohyby do stran a do 

výšky) 

„Zähme deine wilden Triebe,“ – ukáží prstem, že se zlobí (Ty, ty, ty!) 

„Pferdchen, tu es mir zuliebe“ -  běží klidně 

„Tipp, tipp, tipp, tipp, tapp!“ – z jedné nohy na druhou 

„Wirf mich nur nicht ab!“ – snaží se jezdce shodit 

 

3. sloka 

„ Brr, brr, he!“ – utíkat a zatáhnout k sobě opratě (předvést rukama před 

sebou a zakloněním trupu dozadu) 

„Steh doch, Pferdchen, steh!“ - žáci se zastaví 

„Sollst schon heute weiterspringen“ - žáci poskočí na místě. 

„muss dir nur erst Futter bringen.“ – dají si něco do pusy a představují 

žvýkání. 

„ Brr, brr, he!“ – utíkat a zatáhnout k sobě opratě 

„Steh doch, Pferdchen, steh!“ - žáci se zastaví 

 

4. sloka 

„Ha, ha, ha!“ – žáci utíkají po kruhu 

„Hei, nun sind wir da!“ - zastaví se a otočí se ve středu kruhu 

„Diener, Diener, liebe Mutter,“ - do středu se postaví jedna holčička a 

všichni zpívají k ní a dají ruce v bok 

„findet auch mein Pferdchen Futter?“  - žáci ukazují, že chtějí jíst, 

holčička jim dává seno 

„Ha, ha, ha, ha, ha!“– žáci utíkají po kruhu 

„Hei, nun sind wir da!“ – zadupat na místě 

 

U: „Machen wir einen Kreis.“ 

„Jetzt springen, laufen, Füße hoch. Geh in die Mitte!“ 
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6.3.3 Tüchtiger Mann  

(Melodie Michaela Mildeová, text Uta Teylor) 

 

 

 

Seht her, ihr Leute, was ich kann! 

Ich bin ein wirklich tüchtiger Mann:  

Ich kann stricken, 

Ich kann flöten, 

Ich kann nicken, 

Ich kann kneten, 

Ich kann sehen, 

Ich kann geigen, 

Ich kann gehen, 

Ich kann schweigen. 

 

 (Teylor, 1991, s. 9) 
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TÜCHTIGER MANN – AKTIVITY DO VÝUKY 

Jazykové cíle: 

Žák předvede pohybem různá pohybová slovesa.  

Žák si osvojí níže zmíněná pohybová slovesa.  

Žák si osvojí frázi: „Ich kann…“  

Žák si procvičí 1. osobu čísla jednotného a množného u daných sloves.  

Nejazykové cíle: rozvoj kreativity, koordinace pohybů, trénování paměti 

Jazykové prostředky:  

 slovní zásoba: slovesa – stricken (plést) flöten (hrát na flétnu), nicken (kývat), 

sehen (dívat se), geigen (hrát na housle), gehen (chodit), springen (skákat), 

laufen (běhat), tanzen (tancovat)… další slovesa podle výběru dětí.  

 Fráze: ich kann (já umím, můžu) 

Organizační forma výuky: frontální  

Pomůcky: žádné 

 

Popis činností: 

 

1) 

Žáci jsou v kruhu a vždy jeden žák vyjde doprostřed, všichni zpívají 

„Seht her, ihr Leute, was ich kann!  Ich bin ein wirklich  tüchtiger 

Mann.“ 

Žák, který je uprostřed řekne: „Ich kann“ a přidá nějaké sloveso a 

předvede ho např. stricken. Ostatní zopakují pohyb a zazpívají: „Wir 

stricken, wir stricken, wir stricken auch.“  

Úplně první sloveso předvede učitel. 

Učitel nejdříve žákům pomáhá, když nevědí, jak se daný pohyb řekne. 

Žák činnost předvede a učitel jí přeloží do němčiny. Žák pak sloveso 

zopakuje po učiteli. Pak zpívají všichni děti.   

 

U+Ž: „Seht her, ihr Leute, was ich kann! 

Ich bin ein wirklich tüchtiger Mann“  

U: Ich kann stricken. 
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U+Ž:  Wir stricken, wir stricken, wir stricken auch. 

 

U+Ž: „Seht her, ihr Leute, was ich kann! 

Ich bin ein wirklich tüchtiger Mann.“ 

Ž: „Ich kann tanzen.“ 

U+Ž: „Wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen auch.“ 

 

2) 

Žáci jsou v kruhu a zazpívají: „Seht her, ihr Leute, was ich kann!  Ich bin 

ein wirklich  tüchtiger Mann.“  Jeden žák předvede činnost tak, jak je 

zvyklý z minulé verze. Děti pohyb předvedou a zazpívají. Při další sloce 

předvede činnost učitel s tím, že předvede i předchozí činnost. Všichni 

opakují pouze novou činnost. 

Děti se střídají postupně po kruhu a přidávají další činnosti. Když si 

nemohou vzpomenout, ten, kdo říkal tu činnost, ji předvede a případně 

poradí, jak se to řekne německy.  

 

U + Ž: „Seht her, ihr Leute, was ich kann!  Ich bin ein wirklich  

tüchtiger Mann.“   

Ž: „Ich kann springen“ 

U + Ž: „Wir springen, wir springen, wir springen auch.“ 

U + Ž: „Seht her, ihr Leute, was ich kann!  Ich bin ein wirklich  

tüchtiger Mann.“   

U: „ Ich kann springen, ich kann tanzen“ 

U + Ž: „Wir tanzen, wir tanzen wir tanzen auch.“ 

 

 

3) 

Pohybové pexeso: Vybereme 2 žáky, které pošleme za dveře. Mezi 

ostatní žáky rozdělíme jednotlivé činnosti do dvojice. Jeden žák předvádí 

činnost a druhý říká německy sloveso.  

Po rozdání činností a promíchání dětí, zavoláme hráče a ti vyvolávají 

jménem vždy dva své spolužáky a hledají správné dvojice. Pokud hráč 

najde správnou dvojici, zařadí se tato dvojice k němu do skupinky u 
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tabule. Tento hráč může dále hrát, dokud nachází správné dvojice.  Jsou - 

li děti v lichém počtu, hraje i učitel.  

Slovesa: malen, springen, essen, schlafen, rechnen, schreiben 

U: zB. „Filip und Anna geht hinter der Tür“ (učitel ukáže)  

„Du zeigst malen so.  Du sagt malen“ …(učitel ukáže)  

„Mischt“ 

K hráčům: Fragt zweimal. Ihr müsst Paaren suchen. ZB. trinken (učitel 

ukáže pohyb) und trinken (řekne)   

„Geht zu Anna.“
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6.4 Písně pro 3. Třídu 

6.4.1 Wer will fleißige Handwerker sehen  

 

           ( Klusen, 1989, s. 96) 

 

1. 

 Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Stein auf Stein, Stein auf Stein, 

Das Häuschen wird bald fertig sein. 

 

2. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Poch, poch, poch - poch, poch, poch, 

der Schuster schustert zu das Loch. 
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3. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Oh wie fein, oh wie fein, 

der Glaser setzt die Scheiben ein. 

4. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Stich, stich, stich - stich, stich, stich, 

der Schneider näht ein Kleid für mich. 

5. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Tauchet ein, tauchet ein, 

der Maler streicht die Wände fein. 

6. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Rühre ein, rühre ein, 

der Kuchen wird bald fertig sein. 

7. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Zisch, zisch, zisch - zisch, zisch, zisch, 

der Tischler hobelt glatt den Tisch. 

8. 

Wer will fleißige Handwerker seh´n, 

ei, der muss zu uns Kindern gehn. 

Trapp, trapp drein - trapp, trapp, drein 

jetzt gehn wir von der Arbeit heim. 
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http://www.liederkiste.com/Kinderlieder/Wer_will_fleissige_Handwerker_sehen.html 

(3. 2. 2013) 

 

 

WER WILL FLEIßIGE HANDWERKER SEHEN – AKTIVITY DO VÝUKY 

 

Jazykové cíle: 

Žák pozná podle pohybů jednotlivá povolání, která jsou obsažená v písni. 

Žák předvede pohybem jednotlivá povolání. 

Žák si osvojí slovní zásobu na téma povolání. 

Žák seřadí obrázky povolání, jak jdou za sebou v písni.  

Nejazykové cíle: rozvoj koordinace pohybů, rytmu, jemné motoriky, intonace,  

Jazykové prostředky: 

 slovní zásoba povolání: der Handwerker (řemeslník), der Schuster (švec, 

obuvník), der Glaser (sklenář), der Schneider (krejčí), nähen (šít), der Maler 

(malíř), der Tischler (truhlář)  

der Kuchen (koláč), der Stein (kámen), das Häuschen (domeček), das Kleid 

(šaty), die Scheibe (okenní tabulka), heim (domů)  

 množné číslo podstatných jmen: die Wände (stěny) 

 slovesa ve 3. osobě jednotného čísla: er hobelt (hobluje), rühre ein (míchá) muss 

(musí)  

 fráze: von der Arbeit (z práce), zu uns Kindern (mezi nás děti)  

 budoucí čas: Das Häuschen wird bald fertig sein.  

 ukazovací zájmeno der (zdůraznění)  

Organizační forma výuky: frontální, skupinová 

Pomůcky: obrázky povolání 

Popis činností: 

 

 

1) 

Děti stojí v prostoru vedle sebe a tančí podle pohybů učitele. Učitel zpívá 

nebo pustí nahrávku. Je dobré neučit všechny sloky najednou, ale 

postupně je přidávat několik vyučovacích hodin za sebou.  
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U: „Kommt her und macht mit.“ 

 

 

 

1. sloka 

 „Wer will fleißige Handwerker seh´n,“ – přiloží ruku na čelo a rozhlíží 

se 

„ei, der muss zu uns Kindern gehen.“ – jdou na místě (zvedají nohy) 

„Stein auf Stein, Stein auf Stein,“ – předvádí, že skládají cihly (sehnou se 

pro ni a položí ji na místo) 

„Das Häuschen wird bald fertig sein.“ – předvedou stříšku nad hlavou 

 

2. sloka 

„Wer will…“ – opakujeme stejně 

„Poch, poch, poch - poch, poch, poch,“ – spravují boty – stojí na jedné 

noze a druhou nohu si rukou přidržují a pěstí klepou do podrážky 

„der Schuster schustert zu das Loch.“ – pokračují ve spravování 

 

3. sloka 

„Wer will…“  

„Oh wie fein, oh wie fein,“ – zamávají oběma rukama nad hlavou 

„der Glaser setzt die Scheiben ein.“ – ve vzduchu namalují oběma 

rukama okenní tabulku, chytnou ji a zasadí do rámu 

 

4. sloka 

„Wer will…“ 

„Stich, stich, stich - stich, stich, stich,“ – předvádí šití 

„der Schneider näht ein Kleid für mich.“ – chytnou se za část oblečení 

(tričko, sukně, kalhoty)  

 

5. sloka 

„Wer will…“ 

„Tauchet ein, tauchet ein,“ – namáčí si váleček do barvy 

„der Maler streicht die Wände fein.“ - natírají stěnu 
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6. sloka 

„Wer will…“ 

„Rühre ein, rühre ein,“ – levou rukou naznačí mísu a pravou rukou 

míchají těsto  

„der Kuchen wird bald fertig sein.“ – nakreslí ve vzduchu koláč a pak ho 

dají na talíř  

 

7. sloka 

„Wer will…“ 

„Zisch, zisch, zisch - zisch, zisch, zisch,“ – předvádí hoblování  

„der Tischler hobelt glatt den Tisch.“ – hoblují a nakreslí ve vzduchu 

stůl 

 

8. sloka 

„Wer will…“ 

„Trapp, trapp drein - trapp, trapp, drein,“ - zadupají 

„jetzt gehn wir von der Arbeit heim.“ – představují chůzi na místě 

 

2) 

Žáci dostanou do dvojic obrázky povolání a učitel pustí nahrávku písně, 

nebo píseň zpívá spolu s dětmi. Úkolem je seřadit obrázky podle toho, 

jak jdou sloky v písni za sebou.  

U: „Sortiert die Bilder in eine Reihe.“ 
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http://www.omalovanky-k-vytisknuti.cz/povolani (10. 4. 2013)          

http://www.omalovankykvytisknuti.info/wp-content/gallery/Zamestnani/zednik.gif (10. 

4. 2013) 

         

http://www.zedniknymburk.cz/ (10. 4. 2013)                  

http://zsujezd.blog.cz/1204/omalovanky-lada (10. 4. 2013)                   
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http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%

A1nky-n%C4%9Bkolik-pracovn%C3%ADch-m%C3%ADst_2.html (10. 4. 2013)                   

http://www.truhlarstvi-postaru.wz.cz/podstranka3.hoblovani.html (10. 4. 2013)                   

  

srov. http://www.krajjihomoravsky.info/produkt/685-sklenarstvi-brno.aspx, (10. 4. 

2013)                   
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6.4.2 Die kleine Hexe 

 

 

1. 

Morgens früh um sechs 

kommt die kleine Hex´. 

2. 

Morgens früh um sieben 

schabt sie gelbe Rüben. 

3. 

Morgens früh um acht 

wird Kaffee gemacht. 

4. 

Morgens früh um neun 

geht sie in die Scheun.  

5. 

Morgens früh um zehn 

holt sie Holz und Spän. 

6. 

Feuert an um elf  

kocht dann bis um zwölf: 

7. 

Fröschebein und Krebs und Fisch, 

Hurtig Kinder, kommt zu Tisch!  

(Taylor, Lechler, 1991, s. 14) 
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DIE KLEINE HEXE – AKTIVITY DO VÝUKY 

 

Jazykové cíle:  

Žák nastaví na ciferníku správně celé hodiny. 

Žák ukáže hodiny s nastaveným časem, ve chvíli, kdy se o dané hodině v písni zpívá. 

Žák si osvojí předložku „um“ ve spojení s časovými údaji.   

Žák si pamětně osvojí 3. osobu čísla jednotného u konkrétních sloves.  

Žák předvede, co se zpívá v písni. 

Žák si osvojí slovní zásobu obsaženou v písni.  

Žák předvede pohybem, co se v písni zpívá. 

Nejazykové cíle: rozvoj jemné motoriky, rytmu 

Jazykové prostředky:  

 čísla od šesti do dvanácti  

 časové údaje: um (zehn) Uhr, morgens früh, es ist (sechs) Uhr. 

 slovesa ve 3. osobě čísla jednotného: kommt, schabt, wird (gemacht), geht, holt, 

kocht, feuert 

 podstatná jména: die Hexe (čarodějnice), die Rübe (řepa), der Kaffee (kafe), die 

Scheune (stodola), das Holz (dřevo), die Späne (třísky), das Fräschebein (žabí 

nožičky), der Krebs (rak), der Fish (ryba), der Tisch (stůl).  

Organizační forma výuky: frontální 

Pomůcky: ciferníky hodin, čarodějnice, koště, hrnec, obrázky raka, ryby, žáby, vařečka, 

kus dřeva 

Popis činností: 

1) 

 

Učitel předvede malou čarodějnici dětem. Zahraje krátké divadlo. Chvíli 

létá po třídě na koštěti a pak ukazuje dětem, jak vaří. Dá na stůl dřevo, 

předvede šktnutí sirkou, položí na dřevo hrnec. Pak přidává do hrnce 

různé ingredience a komentuje to německy. Vždy ukáže obrázek 

ingredience a pak jí vhodí do hrnce a zamíchá. (fantazii učitele 

v provedení se meze nekladou)  
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U: „Hmm, Der Fisch ist gut. Noch der Krebs, der schmeckt auch gut. 

Noch ein Frosch ist da. Ich nehme nur das Fräschebein.“ 

 

Učitel pak ochutnává, co uvařil, vytahuje z hrnce ingredience a ptá se 

dětí, jak se to řekne německy.  

U: „Hmm, das schmeckt gut. Was ist das?“  

Ž: „der Fisch“ 

 

 

2) 

Učitel vyzve děti do kroužku na koberec a začne zpívat písničku. Při tom 

předvádí pohyby, co se dělá v písni. Děti po něm opakují.  

 

U: „Machen wir einen Kreis. Macht mit“ 

 

1. sloka 

„Morgens früh um sechs“ – ukazují 6 prstů  

„kommt die kleine Hex´.“ – projdou se kousek po kruhu a předvádí, že 

mají koště mezi nohama.  

 

2. sloka 

„Morgens früh um sieben“ – ukazují 7 prstů 

„schabt sie gelbe Rüben.“ – ukazují loupání  

 

3. sloka 

„Morgens früh um acht“ – ukazují 8 prstů 

„wird Kaffee gemacht.“ – představí, jak nalévají do hrnečku vodu a 

míchají. 

 

4. sloka 

„Morgens früh um neun“ – ukazují 9 prstů 

„geht sie in die Scheun.“ – představí stříšku nad hlavou 
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5. sloka 

„Morgens früh um zehn“ – ukazují obě ruce 

„holt sie Holz und Spän.“ – dají ruce před sebe, jako že nesou dřevo.  

 

6. sloka 

„Feuert an um elf“  - předvedou škrtnutí sirkou a ukážou 2 ruce a 1 prst 

„ kocht dann bis um zwölf:“ - představí rukou hrnec a druhou rukou 

míchají.  

 

7. sloka 

„Fröschebein und Krebs und Fisch, - tleskají do rytmu 

Hurtig Kinder, kommt zu Tisch!“  - seběhnou se do středu kruhu 

 

 

3) 

Každý žák dostane ciferník hodin a nastavuje hodiny podle pokynů 

učitele. Učitel nastavuje hodiny na svém ciferníku také. Děti ukážou 

nastavený čas nad hlavou a učitel ciferníky zkontroluje. Pak ukáže co má 

na ciferníku on.  

U: „Zeigt mir 6 (1 – 12) Uhr.“ 

 

 

4) 

Učitel zadá jednotlivým žákům nastavit různě hodiny. Jeden až dva žáci 

si nastaví 6 hodin, další dva žáci 7 hodin, další 8, 9, 10, 11, 12 hodin. 

(rozdělíme podle počtu dětí)  

U: „Du zeigst sechs Uhr. Du zeigst sieben Uhr …“ 

 

Učitel začne zpívat písničku, nebo pustí nahrávku a žáci musí zvednout 

ciferník ve chvíli, kdy uslyší v písni svůj nastavený čas na hodinách.  

U: „Hört zu und zeigt die Uhr.“  

                 

 

79 
 



 

                   
http://www.mc-toy.com/product/161/zaba.html (9. 4. 

80 
 

http://www.mc-toy.com/product/161/zaba.html


2013) http://w
ww.gastroplus.cz/gastrotemata/kuchyne/mistni/ryba-jen-jako-tradice-urcite-ne/ (9. 4. 

2013) 

http://snaturou
2000.sk/zivocichy/rak-riecny (9. 4. 2013) 
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6.4.3 Erntetanz 

 

 

 

1. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 

Rech- tes Bein, lin-kes Bein,  

das ist lu-stig, das ist fein. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tenz her- bei! 

2. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 

Rechts herum, links herum,  

um den Erntekranz herum. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 

 

(Kutik, 1993, s. 200) 

3. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 

Rech- tes Hand, lin-kes Hand,  

Das ist schöne reiche Land 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her- bei! 
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4. 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 

Geh nach vorne, geh nach hinten 

Hände oben, Beine unten 

Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei! 
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ERNTETANZ – AKTIVITY DO VÝUKY 

 

Jazykové cíle:  

Žák si osvojí slovní zásobu na téma směry.  

Žák se pohybuje ve směru, který je zpívaný v písni. 

Žák reaguje na pokyny učitele a svých spolužáků.  

Žák si osvojí základní číslovky do tří.  

Žák si osvojí slovní zásobu na téma ovoce a zelenina.  

Nejazykové cíle: rozvoj orientace v prostoru, rytmického cítění, relaxace v hodině,  

Jazykové prostředky: 

 směry: nach vorne (dopředu), nach hinten (dozadu), rechts (vpravo), links 

(vlevo), unten (dole), oben (nahoře) 

 die Ernte (úroda, sklizeň)  

 ovoce a zelenina: der Apfel (jablko), die Birne (hruška), die Zitrone (citron), der 

Paprika (paprika), die Kartoffel (brambory), der Blumenkohl (květák), die 

Tomate (rajče), der Porree (pórek), die Kirche (třešeň), die Zwibel (cibule), die 

Weintraube (vinný hrozen), die Pflaume (švestka), die Melone (meloun), die 

Himberee (malina), die Erdberee (jahoda) 

Organizační forma výuky: frontální 

Pomůcky: ovoce a zelenina, dřívka nebo bubínek, tabulky se zeleninou a ovocem 

Popis činností: 

 

1) 

Děti se nejdříve naučí taneček tančit a zpívat. Později ho využijí v hodině 

na rozvoj slovní zásoby o ovoci a zelenině.  

Začínáme v kruhu. Učitel nic nevysvětluje, jen ukazuje a zpívá, děti vše 

napodobují.  

1. sloka 

„Eins, zwei, drei, “ – ukazují na prstech   

„zum Ern-te-tanz her-bei!“ dřepnou si a vyskočí 

„Rech- tes Bein, lin-kes Bein, “ – pravá noha dopředu, levá noha dopředu 

„das ist lu-stig, das ist fein.“ – tleskat v rytmu 
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„Eins, zwei, drei, “ -  ukazují na prstech 

„zum Ern-te-tanz her- bei!“ – dřepnou si a vyskočí 

 

2. sloka 

 

„Eins, zwei, drei, zum Ern-te-tanz her-bei!“ - opakujeme počítání na 

prstech, dřep výskok 

„Rechts herum, links herum, “ – otočí se na místě doprava a doleva 

„um den Erntekranz herum.“ – běží po kruhu 

„Eins, zwei, drei, …“  

 

3. sloka 

„Eins, zwei, drei,…“ 

„Rech - tes Hand, lin - kes Hand, “ – ukážeme pravou rukou doprava, 

levou rukou doleva.   

„Das ist schöne reiche Land“ – rozloží obě ruce do stran a rozhlíží se 

„Eins, zwei, drei,…“ 

 

4. sloka 

„Eins, zwei, drei,…“  

„Geh nach vorne, geh nach hinten, “ – tři kůčky dopředu, tři krůčky 

dozadu 

„Hende oben, Beine unten.“ – zvednout ruce nad hlavu, pak čtyřikrát 

zadupat 

„Eins, zwei, drei,…“ 

U: „Machen wir einen Kreis. Macht mit.“ 
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2) 

Děti si stoupnou do řady, chytnou se za pas a jedou po třídě podle 

pokynů učitele jako mašinka. Na začátku může učitel děti vést, pak se 

střídají v roli lokomotivy děti. Učitel udává tempo pomocí bubínku nebo 

dřívek.  

U: „Wir machen einen Zug. Wir fahren nach rechts, ši, ši, ší. Nach 

vorne!  

Jetzt fährst du.“ (učitel odejde a nechá vést žáka, který byl za ním a 

vezme si bubínek a udává tempo)  

U: „Nach links. …“ 

 

3) 

Učitel vezme jeden předmět např. míč a umístí ho ve třídě před zraky 

všech dětí. Pak pozve jednoho žáka k tabuli a říká mu směr, jakým má 

jít, aby došel k míčku.  

U: „ Komm zur Tafel. Suche den Ball. Geh nach vorne. Geh nach links.“ 

 

 Potom učitel pošle za dveře jednoho žáka a s  ostatními dětmi se 

domluví, kam míč schovají. Po přizvání hráče už dávají pokyny děti.  

 

U: „Geh hinter die Tür.  Komm zurück.  Suche den Ball. Geh nach 

rechts. 

Jetzt sagst du.“ 

Ž: „Geh nach vorne. Geh nach rechts…“ 

 

 

4) 

Učitel může tuto píseň využít na podzim v období sklizně. Děti přinesou 

do školy zeleninu a ovoce ze zahrádky, učitel může dokoupit různé druhy 

zeleniny, aby byl výběr pestřejší. Děti se pak učí zeleninu a ovoce 

pojmenovávat německy. Na závěr hodiny mohou některé druhy ochutnat. 

(v dnešní době je dobré mít souhlas rodičů kvůli alergiím) 
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Učitel postaví malý stoleček do prostoru ve třídě tak, aby bylo ze všech 

stran okolo místo. Děti donesou ovoce a zeleninu na stůl a pěkně ho 

nazdobí. Pak utvoří kroužek okolo něho a mohou začít tančit viz.cvičení 

1. 

Po tanci učitel bere do ruky jednotlivé kusy zeleniny a ovoce a 

pojmenovává je německy, děti opakují.  

U: „Das ist der Apfel. Wiederholt dreimal der Apfel“ 

Ž: „der Apfel, der Apfel, der Apfel“ 

 

Učitel nakrájí několik kusů ovoce a zeleniny. Děti ochutnávají.  

 

5) 

Žáci dostanou tabulku s obrázky ovoce a zeleniny. Učitel nejdříve s žáky 

pojmenuje jednotlivé ovoce a zeleninu na obrázcích. Potom si žáci položí 

prst na políčko, které učitel určí a posunují ho po tabulce ve směru, který 

zadává učitel. Pak se učitel zeptá, co je v políčku a děti odpoví. 

U: Das ist die Tabelle mit Obst und Gemüse. Was ist das?  

Ž: „der Apfel“ 

U: „Was ist das?“ 

Ž: „die Birne“ … 

 

U: „Zeigt den Apfel und geht nach rechts. Was ist dort?“ 

Ž: die Birne 
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7. Závěr: 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit sborník německých lidových písní 

vhodných do výuky německého jazyka ve waldorfských školách v 1. – 3. třídě a k nim 

vymyslet různé aktivity do výuky s metodikou pro učitele.  

Zpracovala jsem 9 písní, pro každý ročník 3. Jde především o německé lidové písně, 

které jsem upravila pro potřeby výuky. U některých písní jsem pozměnila melodii, nebo 

ji transponovala do jiné lépe zpívatelné tóniny. Přizpůsobila jsem také texty, nebo 

domýšlela další sloky. Mezi lidovými písničkami je také básnička od Uty Teylor, kterou 

jsem sama zhudebnila.  

K práci s písněmi jsem se snažila o co největší názornost. Vymýšlela jsem, jaké pohyby 

by měl učitel při práci s písní dělat, aby děti pochopily slovní zásobu bez užití 

mateřského jazyka. Dále jsem k názornosti využila různých obrázků a předmětů.  

U některých písniček jsem zařadila tradiční německé lidové hry a doplnila je těmi 

vlastními. Zprostředkuji tak dětem německou kulturu.  

Všechny písně jsem nahrála na CD. Písně jsem nazpívala, zahrála na housle a doplnila 

dřívky, bubínkem a rolničkami.  Jako doprovod na klavír jsem si přizvala moji 

maminku Ludmilu Mildeovou.  

 

Chtěla bych, aby tento materiál byl využitelný v mé budoucí praxi, ale budu ráda, když 

ho budou využívat jiní učitelé německého jazyka. 

Materiál je vypracován podle učebního plánu pro waldorfské školy. Písničky 

samozřejmě mohou využít i pedagogové na běžných základních školách s výukou 

jazyků od první třídy. Musí, ale sami zvážit, do které třídy písně zařadí. Případně do 

aktivit s písněmi, přidat čtení a psaní.  
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8. Resümee 

 

das Thema dieser Diplomarbeit ist: Lieder in früheren Deutschunterricht an 

Waldorfschulen  

Diese Diplomarbeit besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil. Im 

Theoretischen Teil sind Kapitel auf diesen Themen: Die pädagogischen und 

psychologischen Aspekten der Kinder von 6 bis 10 Jahren. Die Methoden, Ziele und 

Kompetenzen des Fremdsprachenunterrichts. Waldorfpädagogik und 

Fremdsprachenunterricht an den Waldorfschulen. Lieder im Fremdsprachenunterricht 

und Lieder an den Waldorfschulen. 

Praktischer Teil umfasst 9 Lieder für Deutschunterricht an Waldorfschulen für erste bis 

dritte Klasse. Zum jedes Lied sind verschiedene  Aktivitäten für Kinder und auch 

Methodik für den Lehrer verarbeiten. Alle Lieder sind auch auf CD gesungen und mit 

Geige und Klavier gespielt.  
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