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1 Modul 12 – Téma měsíce „Jaro“ 
1.1 Slovní zásoba na jaro 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Frühling Jaro 

e Blumen Květiny 

pflanzen Zasadit 

e Erde Zemina 

r Spaten Rýč 

e Hacke Motyka 

r Rechen Hrábě 

e Sonne Slunce 

r Regen Déšť 

s Wasser Voda 

r Blumentopf Květináč 

e Gießkanne Konev 

e Schaufel Lopata 
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1.2  Velikonoce 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Has, Has, Osterhas  

komm in unseren Garten!  

Leg viel Eier in das Gras,  

Laß uns nicht mehr warten.  

Zajíčku, zajíčku, velikonoční zajíčku 

Přijď do naší zahrady! 

Polož hodně vajec do trávy, 

Nenech nás více čekat. 

 

SLOVÍČKKA K BÁSNIČCE: 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Garten zahrada 

r Osterhas velikonoční zajíček 

e Häschen zajíček 

s Gras tráva 

s Ei vejce 

warten čekat 

kommen přijít 

legen  položit 
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 Děti hrály společně hru, Zajíček ve své jamce sedí a spí.  

Děti jsou v kroužku a mají tři zajíčky uprostřed. Společně zpívají písničku Zajíček ve své 
jamce a po posledním slově písničky zajíčci uprostřed vyskočí a snaží se chytit nového 
zajíčka.  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Häschen is der Grube 
saß und schlief, saß und schlief. 
Armes Häschen, bis du krank, 
dass du nicht mehr küpfen kommst? 
Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf! 

Zajíček v své jamce  
seděl a spal, seděl a spal. 
Ubohý zajíčku, jsi nemocný, 
že už nemůžeš skákat? 
Zajíčku vyskoč, Zajíčku vyskoč, Zajíčku vyskoč! 

 

 Děti se těsně před velikonočními svátky učily básničku, která by jim na velikonoční 
pondělí vysloužila malovaná vajíčka.  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Fest, Fest, Das ist ein Fest, 
Ich bin ein kleines Häschen. 
Ich rannte zum Wasser, 
trug einen Korb mit Eiern. 
 
Ich habe ein Rebhuhn getroffen, 
sie wollte ein rotes 
und ich sagte dazu – liebe Tante, 
nein, nein, nein. 
 
Hinter dem Bach, nahe dem Wald 
Habe ich meinen Onkel Hase, 
Für den trage ich jedes Jahr, 
bemalte Eier. 

Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček. 
Utíkal jsem podle vody, 
Nesl košík vajíček. 
 
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené 
a já na to – milá této, 
ne, ne, ne. 
 
Za potůčkem u lesíčka, 
mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

 

 Děti se v průběhu týdne zastavily u ruční tvorby. Jejich první činností bylo zdobení 
vyfouknutých vajíček. 
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auf Deutsch - německy 
Dekoration das Osterei 
Zuerst haben die Kinder die Eier mit Farben auf bunt gefarbt. Dann  tauchten sie  den  
Pinsel in dem Leim und machten Punkte oder Streifen auf das Eie.Bemalte und 
beklebte Eier legten sie in Sesam,Reis oder Mohn. Dort wo der Leim war,haben die 
Korner auf den Eiern interessante Ornamente gemacht. 
auf Tschechisch - česky 
Zdobení velikonočního vajíčka 
Nejdříve děti vajíčka nabarvily barevně a poté namočeným štětcem do lepidla dělaly 
puntíky nebo proužky. Nabarvená a předem polepená vajíčka namočily do sezamu, 
rýže nebo máku. Tam kde bylo natřeno lepidlo, se potom uchytila zrnka, tím nám 
vznikly zajímavé ornamenty na vajíčku.  
 

 Další činností bylo počítání vajíček. Díky kterému si děti procvičily nová slovíčka. 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
viel hodně 
wenig málo 
mehr více 
weniger méně 
selbe stejně 
Wie viel… kolik 

 

 Děti dále malovaly a vybarvovaly obrázky. Při vybarvování jsme procvičovali barvy. 
Společně jsme si říkali, jakou barvou děti kreslí, které vajíčko nebo jakou barvu mají 
ornamenty na vajíčku. (viz obrázek 1) 

 Dále děti malovaly:  

Proč je slepička smutná? Warum ist die Henne traurig? 
Nemá žádná vajíčka Die Henne hat keine Eier. 

Děti musely domalovat vajíčka slepičce a tak opět procvičit barvy. (viz obrázek 2) 

 Předškoláci potom trénovali orientaci díky hledání cesty. Děti musely dokreslit cestu a 
pomoci chlapci s pomlázkou najít dívku s vajíčky. (viz obrázek 3) 

Der Jung mit dem Ostergerte. 
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1.3  Zvířátka 
 S dětmi jsme zpívali pomocí interaktivní tabule píseň Old Mcdonald hat ne Farm, kterou 

je možné najít na youtube. Pomocí této písně jsme si ukazovali, jak vypadají jednotlivá 
zvířátka a také jsme je zjednodušeně předváděli. 

TEXT PÍSNIČKY: 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

und auf der Farm da gibt`s ne Kuh, 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

mit `nem muh muh hier und `nem muh muh da, 

hier ein muh, da ein muh, überall ein muh muh, 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh. 

 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

und auf der Farm da gibt`s ein Schwein, 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

mit `nem oink oink hier und `nem oink oink da, 

hier ein oink, da ein oink, überall ein oink oink, 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh. 
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Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

und auf der Farm da gibt`s `nen Hund, 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

mit `nem wuff wuff hier und `nem wuff wuff da, 

hier ein wuff, da ein wuff, überall ein wuff wuff, 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh.  

 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

und auf der Farm da gibt`s ein Huhn, 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

mit `nem gaak gaak hier und `nem gaak gaak da, 

hier ein gaak, da ein gaak, überall ein gaak gaak, 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh. 

 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

und auf der Farm da gibt`s ein Pferd, 

I-Ei, I-Ei, Oooh, 

mit `nem wieher wieher hier und `nem wieher wieher da, 

hier ein wieher, da ein wieher, überall ein wieher wieher, 

Old Mac Donald hat `ne Farm 

I-Ei, I-Ei, Oooh. 
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Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

a na té farmě krávu měl hija hija hou  

a buu buu sem a buu buu tam 

a buu buu sem a buu buu tam 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

a na té farmě prasátko měl hija hija hou 

a chro chro sem a chro chro tam 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

a na té farmě pejska měl hija hija hou 

a haf haf sem a haf haf tam 

a haf haf sem a haf haf tam 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

a na té farmě kohoutka měl hija hija hou 

a kiki rikí sem a kiki rikí tam 

a kiki rikí sem a kiki rikí tam 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 

a na té farmě koně měl hija hija hou 

a ijá ijá sem a ijá ijá tam 

a ijá ijá sem a ijá ijá tam 

Strýček Donald farmu měl hija hija hou 
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SLOVÍČKA K PÍSNIČCE: 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
r Hund Pes 
e Katze Kočka 
s Pferd Kůň 
e Kuh Kráva 
s Schaf Ovce 
e Ziege Koza 
r Hann Kohout 
e Henne Slepice 
e Gans Husa 
e Ente Kachna 
e Kaninchen Králík 
s Schwein prase 
  

1.4  Pracovní činnost 
Vodorovné čáry – dlouhé / Lange Linien verbinden das Bild.  

Děti spojovaly k sobě patřící dvojice rovnými čarami. Dvojice, které vznikly, děti musely 

pojmenovat česky i německy. Díky spojování, děti trénovaly črtání rovných čar a zpestřily si 

slovní zásobu o nová německá slovíčka. (viz obrázek 4) 

SLOVÍČKA: 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

r Schmetterling Tulpe motýl tulipán 

e Biene e Blume včelka květina 

s Auto e Garage auto garáž 

e Sterne r Mond hvězdy měsíc 

r Regen e Wolke déšť mrak 

e Becher r Teller hrneček talíř 

r Handschuh r Handschuh rukavice rukavice 

r Zweig r Baum větvička strom 

e Maus r Käse myš sýr 
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e Lokomotive r Wagon lokomotiva vagón 

r Fischteich r Fisch rybník ryba 

r Apfel r Korb jablko košík 

  

Děti hledají dvojice, které k sobě patří (viz obrázek 5) 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

r Topf  e Untertasse hrneček talířek 

e Augen e Brille oči brýle 

e Schneewolke r Schneemann Sněhový mrak sněhulák 

r Baum r Blatt strom list 

r Bleistift s Papier tužka papír 

r Regen r Regenschirm déšť deštník 

r Sack für Kugel e Kugel sáček na kuličky kuličky 

s Baby r Kinderwagen batole kočárek 

e Wasser r Fisch voda ryba 

r Kopf r Hut hlava  klobouk 
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Děti chtějí hrát pexeso, dvě karty se ztratily. Zjistíš které? 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

r Hut klobouk 

r Fisch ryba 

r Papeirdrache Papírový drak 

Tulpe tulipán 

r Schneemann sněhulák 

r Wecher budík 

e Kuh kráva 

e Ente kachna 

r Schlüssel klíč 

r Schmetterling motýl 

s Schift loď 

  

Ztratila se květina (die Blume) a list (der Blatt). (viz obrázek 6) 

 

Děti mají vybarvit tolik obrázku kolik je teček - ptáme se německy kolik teček? (viz obrázek 

7) 

Kolik teček je pro dům?  

Wie viele sind Punkte für das Haus? 

Kolik teček je pro kachny? 

Wie viele gibt es für Enten? 

Kolik teček je pro auto? 

Wie viele sind die Punkte für das Auto? 
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1.5 Pohyb 
Překážkový běh / Der Hindernislauf 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

e Bahn → übergehen lavička → přejít 

e Kegel → kriechen kužely → podlézt 

e Kegel → überschlagen Kužely → přeskočit 

r Rutschbrett → herunterrutschen Klouzačka → sklouznout se 

Tanec ve dvojicích (viz obrázek 8,9) 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Der Kater klettert in den Ofen, in den Ofen, 

Es giebt da einen Grießbrei 

und den würde er gerne essen. 

 

Ich werde auf den Kater trampeln, trampeln 

ich werde ihn mit der Gerte drohen, 

 Du Du Du, Du Du Du. 

 

Laß den Brei für die Kinder. 

Der Kater glaubt es nicht, glaubt es nicht. 

Er will dass Abendesse bekommen. 

 

Ich werde auf den Kater trampeln, trampeln 

… 

Kocour leze do pece, do pece 

Je tam kaše z krupice, 

chce ji snísti. 

 

Na kocoura zadupám, zadupám, 

metličkou ho našupám, našupám. 

Ty ty ty, ty ty ty,  

 

Nech tu kaši pro děti. 

Kocour tomu nevěří, nevěří, 

Že má dostat večeři, večeřičku. 

 

Na kocoura zadupám, zadupám, 

… 

Dva mrazíci (červený a modrý) chytají děti. Koho chytí, ten jde na lavičku. Který zůstane 

sám, vyhrál … 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Wir sind zwei Brüder, 

wir sind eingefrozen so, wie es sein soll. 

Ich habe meine Nase Rott, 

My jsme dva bratři, 

zmrzlý jak se patří.  

Já mám nos červený, 
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ich zur Blau gefärbt. 

Wer keine Angst von Frost hat, 

der bleibt stehen füt einen Moment. 

Wir haben keine Angst von Frost, 

wir laufen und spielen. 

já do modra zbarvený. 

Kdo se mrazu nebojí, 

ať jen chvíli postojí. 

My se mrazu nebojíme, 

Běháme a dovádíme.  
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1.6 Společné setkání 
 Návštěva školky AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland. 

 Společné hrátky na zahradě, návštěva zahradnictví a společné sázení do květináčů. 
Děti si květiny mohly odvézt.  

 Použita slovní zásoba na jaro. 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Frühling Jaro 

e Blumen Květiny 

pflanzen Zasadit 

e Erde Zemina 

r Spaten Rýč 

e Hacke Motyka 

r Rechen Hrábě 

e Sonne Slunce 

r Regen Déšť 

s Wasser Voda 

r Blumentopf Květináč 

e Gießkanne Konev 

e Schaufel Lopata 
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1.7 Přílohy 
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2 Modul 13 – Téma měsíce „Bezpečnost na 
silnici a zápis do školy“ 

2.1 Slovní zásoba  
Doprava 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Fahrrad Kolo 

r Feuerwehrmann Hasič 

r Polizist Policista 

r Arzt Doktor 

e Roller Koloběžka 

s Auto Auto 

e Ampel Semafor 

e Straße Cesta (Silnice) 

e Achtung Pozor 

Fährt Jeď 

Halt Stůj 

Rot Červená 

Gelb Žlutá 

Grün Zelená 

Links Levá 

Rechts Pravá 

e Schule Škola 
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e Bahn Nádraží 

r Zug Vlak 

r Bus Autobus 

e Straßenbahn Tramvaj 

Ich warte Já čekám 

Ich gehe Já jdu 

Ich fahre Já jedu 

In der Stadt Ve měste 

obrázek číslo 1, 2, 3,12 - 15 

Škola a zápis 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Quadrat Čtverec 

r Ring Kruh 

r Rechteck Obdélník 

Dreich Trojúhelník 

Purzelbaum  Kotrmelec 

Heller Světlejší 

Dunkler Tmavší 

e Hand, r Arm Ruka 

s Auge Oko 

r Auge Hlava 

e Hütze, e Kappe Čepice 

e Nase Nos 

r Mund Pusa 
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s Bein Noha 

s Augenlicht Zrak 

Geschmck Chuť 

Geruch Čich 

Gehör Sluch 

Tastsinn Hmat 

s Buch Kniha 

e Schultasche Školní taška 

E Tafel Školní tabule 

r Füller Plnicí pero 

r Schulbank Školní lavice 

Regenbogen Duha 

Rott Červená  

Blau Modrá 

Gelb Žlutá 

Grün Zelená 

Orange Oranžová 

Lila Fialová 

 
Obrázek číslo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11  
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2.2 Básničky a říkanky 
Semafor 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Was musst du darf auf rot tun, 
Wenn die Autos herumfahren? 
Auf dem Bürgersteig still stehen  
und nicht auf die Straße gehen. 
 
Wenn grün es leuchtet, 
Was das Kinder bedeutet? 
Kleine und auch Große  
können die Straße überqueren. 

Co máš dělat na červenou 
Když se kolem auta ženou? 
Na chodníku klidně stát, 
do silnice nevbíhat. 
 
A když svítí zelená 
Co to děti znamená? 
Malí jako velicí  
mohou přejít silnici. 

 

Koloběžka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Nebeneinander zwei Räder, ein Roller fährt 
auf ihnen. 
 
Wir malen eine Linie, und machen das 
Fußbrett. 
 
Wir zeichen eine schränge Linie, und 
formen den Lenkehalter. 
 
Noch eine kurze Linie, und wir gehen auf 
eine Reise. 
 
Wir halten die Griffe und fahren den Roller. 
 
Sie können zu Fuß gehen, Roller sind 
schneller. 

Vedle sebe dvě kolečka, po nich jezdí 
koloběžka. 
 
Čarou Kola spojíme stoupátko vytvoříme. 
 
 
Šikmou čáru přimaluju, držák řídítek 
tvaruju. 
 
Přidám další kratičkou, pojedeme 
cestičkou. 
 
Když držadla držíme, koloběžku řídíme. 
 
Můžeš chodit klidně pěšky, rychlejší jsou 
koloběžky. 
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Naše kočka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Unsere Katze ist gellegt 
sie hatte vier Kätzchen 
ein Tabby, das zweite weiß, 
das dritte gelbe süße. 
Und das vierte auch gellegt nach der Mutter 
große Augen.  

Naše kočka strakatá 
měla čtyři koťata 
jedno mourek, druhé bílé, 
třetí žluté roztomilé. 
A to čtvrté strakaté po mamince okaté.  

 
Roční období 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Es war eine Mutter 
Sie hatte vier Kinder 
den Frühling, den Sommer 
den Herbst und den Winter. 
 
Der Frühling bringt Blumen, 
der Sommer bringt Klee, 
der Herbst bringt  Trauben 
und der Winter den Schnee. 

Byla jedna maminka 
Měla čtyři děti 
Jaro, Léto,  
Podzim a Zimu. 
 
Jaro přináší květiny, 
Léto přináší jetel, 
Podzim přináší hrozny 
a Zima sníh. 

 
Velký předškolák 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich werde bald ein großes Jung sien, 
Wenn ich mit meinem Vater zur Schule 
gehe, 
ich fange an zu singen, erzähle, 
Sie werden mich jetzt zur Schule bringen. 
 
Ich werde bald ein großes Mädchen sien, 
Wenn ich mit meinem Mutter zur Schule 
gehe, 
ich fange an zu singen, erzähle, 
Sie werden mich jetzt zur Schule bringen 

Velkým klukem brzy budu, 
až k zápisu s tátou půjdu. 
Začnu zpívat, vyprávět, 
do školy mě vezmou hned. 
 
 
Velkou holkou brzy budu, 
až k zápisu s mámou půjdu. 
Začnu zpívat, vyprávět, 
do školy mě vezmou hned. 
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Kamarád 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Freund, Freund 
das ist ein dereine, den ich mag, 
er hilft mir, gibt mir einen Rat, 
er streichelt mich nach den haaren, 
wir sind alle Freunde hier, 
deshalb mögen wir uns. 

Kamarád, kamarád,  
to je ten, koho mám rád. 
Pomůže mi, poradí 
po vláskách mě pohladí, 
jsme tu všichni kamarádi, 
a proto se máme rádi.  
 

Hra s prstíky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Fünf kleine Zwerge  
machten eine Reise, 
der erste saß im Zug 
der zweite segelte  
der dritte flog mit dem Luftschiff. 
Der vierte ist mit dem Bus gefahren 
und der kleine arme Mann musste 
mit dem Trab laufen. 
 

Vydalo se na výlet,  
trpaslíčků malých pět. 
První panáček  
sednul na vláček, 
druhý plul lodí, 
třetí vzducholodí. 
Čtvrtý autobusem 
a ten malý chudinka, 
musel běžet klusem. 

2.3 Pracovní činnost 
Obrázky číslo 16 - 23 

auf Deutsch - německy 
Das Buch 
Kinder machen ein Buch: Sie werden Zeitschriften bekommen, und Bilder 
ausschneiden, und kleben Sie auf das Papier. 
auf Tschechisch - česky 
Kniha 
Děti si dělají knihu: Dostanou časopisy a vystřihují obrázky, které nalepují na papír. 
 
 
auf Deutsch - německy 
Knäuel malen 
Knäuel malen bei der Katze. Malverlagen – Malbuch Haustiere. 
auf Tschechisch - česky 
Malování klubíček 
Malování klubíček u kočky. Omalovánky domácích zvířátek 
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auf Deutsch - německy 
Schaf – ausgeschnitten 
Streifen kleben (Streifen um den Stift wickeln) augen aufmalen. Umzäunung aus 
Modellierungsmasse und Holztäbchen. 
auf Tschechisch - česky 
Ovečka - vystřižená 
Lepení proužků (proužek natočit na tužku) domalovat oči. Ohrada z modelíny a špejle. 
Domácí zvířátko. 

 
auf Deutsch - německy 
Karten 
Das Paar unterscheidet zwischen heller und dunkler. 
auf Tschechisch - česky 
Kartičky 
Dvojice rozlišit světlejší a tmavší. 

 
auf Deutsch - německy 
Einkreisen 
O – Grün 
A - Gelb 
auf Tschechisch - česky 
Zakroužkovat 
O – zeleně 
A – žlutě  
 
Obrázek číslo 9 

 
auf Deutsch - německy 
Hexen malen 
auf Tschechisch - česky 
Malování čarodějnice 
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2.4 Pohyb a hry 
Hra na Budulínka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Fuchs: Budulínek, Budulínek, 
Ich sehe dich,  
lauf nicht weg, ich werde dich fangen. 
 
Budulínek: Fuchs, Fuchs, 
du bist schlau , 
komm und hol mich morgen. 

Liška: Budulínku, Budulínku, 
vidím tě. 
Neutečeš, chytím tě. 
 
Budulínek: Liško, Liško, 
ty jsi chytrá, 
Přijď si pro mě třeba zítra. 
 

 Děti v kole, jedna liška uprostřed, když dozpívají, liška utíká okolo za 

Budulínkem a ten musí zaběhnout dovnitř kola. 

 Kinder stehen in einem Kreis, der Fuchs steht in der Mittel. Wenn Kinder läuft 

hinter dem Budulínek und Er muss in dem Kreis laufen. 

Hra bublina  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Gute Nachrichten, 
die Blase ist eingekommen. 
Die Blase ist aufgeblasen, 
sie läuft gut. 
 
Sieht euch kinder an, 
Wie die Blase flügt. 
Flügt, flügt, dreht sich 
Und dann die Blase platzt. 

Velká novina, 
přiletěla bublina. 
Bublina se nafukuje, 
přitom pěkně vykračuje.  
 
Podívejte děti,  
jak bublina letí. 
Letí, letí, otáčí se 
a pak prásk  

 

 Děti v kole malinkém těsně u sebe roztahují se do velkého kola. Dupeme 

nohama (vykračujeme) rukama nahoru děláme, že letí, otáčíme se a pak 

tleskneme, že praskla. 

 Kinder stehen in einem kleinem Kreis nahe beieinander. Vergrößen den Kreis, 

Trampeln mit den Füßen ind legen die Hände hoch. Kinder tun dass sie fliegen. 

Wir drehen uns um, klatschen. Die Blase platzte. 
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Procvičování těla 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hopky, hopky Beine 
(hüpft ruckartig) 
Beide joggen wie zwei Beine 
(hüpft ruckartig) 
Wir legen die Beine zusammen 
(gerade stehen) 
Beide Hände üben  
(Hände hoch) 
Große Kreise 
(wir rollen unsere Hände) 
Kleien Kreise 
(wir rollen in den unterarm) 
Beine laufen schnell 
(rennen) 
Einer dort, der andere hier 
(rennen) 
Wir sitzen direkt auf dem Boden 
(sitzt dich hin) 

Hopky, hopky nožičky 
(poskoky snožmo) 
Skáčou jak dvě nožičky 
(poskoky snožmo) 
Dáme nožky k sobě 
(stojíme rovně) 
Cvičí ručky obě 
(ruce nahoru) 
Velké kruhy 
(točíme rukama) 
Malé kroužky 
(toč předloktím) 
Ubíhají rychle nožky 
(běh) 
Jedna tam a druhá sem 
(běh) 
Sedneme si hned na zem 
(sedneme si na zem) 

 

Hra divadlo 

auf Deutsch - německy 
Theater 
Kinder haben puppen und spielne für die andere Kinder Märchen. 
auf Tschechisch - česky 
Divadlo 
Čtyři děti mají maňásky a hrají pohádku pro ostatní. 
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2.5 Návštěva základní školy Bratislavská 
 Děti byly ve vyučování v první třídě.  

 Vytvořily si papírovou tašku zajíčka.  

2.6 Společné setkání 
 Školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland přijela k nám. 

 Společné téma „Bezpečnost na silnici“ 

 Děti jezdily na koloběžkách nebo kolech v areálu školky. 

 Prohlídka čtyř hasičských vozů a sanitky. 

 Použita slovní zásoba – Doprava 

2.7 Přílohy 
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3 Modul 14 - Téma měsíce „Hudba spojuje“ 

3.1 Slovní zásoba 
Hudba 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Geige Housle 

e Rassel Rumbakoule 

e Trommel Bubínek 

e Gitarre Kytara 

s Klavier Klavír 

e Blockflöte Zobcová flétna 

s Xylophon Xylofon 

Triangel Triangl 

s Akordeon Harmonika 

Mundharmonika Foukací harmonika 

e Flöte Flétna 

s Lied Písnička 

Singen Zpívat 

Geige spielen Hrát na housle 

 

obrázek č. 1-7 
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Zvířátka v ZOO 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Affe Opice 

s Kamel Velbloud 

r Panda Panda 

e Giraffe Žirafa 

r/e Tiger Tygr 

r/e Löwe Lev 

s Zebra Zebra 

s Nashorn Nosorožec 

s Flusspferd Hroch 

r Koala Koala 

r Papagei Papoušek 

e Schlange Had 

e Schildkröte Želva 

s Känguru Klokan 

r Elefant Slon 

r Käfig Klec 

 

obrázek č. 8-10 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Wer ist das? Kdo to je? 

Das sind … To jsou …  

Das ist … To je … 

Was ist das? Co to je? 

Wie ist das? Jaké je to? 

Klein oder groß? Malý nebo velký? 

 

3.2 Básničky a říkanky 
 Kozlíčkův nákup 
 Kočka 
 Žába leze do bezu 
 Švestka 
 Ahoj děti, kde jste? 
 Fíha rozcvička 
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Kozlíčkův nákup 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Bock ging nach Lhota 
und kaufte dort eine Henne 
Henne im Hof kokokodak  
 
Der Bock ging nach Lhota 
und kaufte dort eine Ganz 
die Gang ga,ga,ga 
Henne im Hof kokokodak 
 
Der Bock ging nach Lhota 
und kaufte dort ein Schaf 
das Schaf be,be,be 
die Gang ga,ga,ga 
Henne im Hof kokokodak 
 
Der Bock ging nach Lhota 
und kaufte dort eine Kuh 
die Kuh bu,bu,bu 
das Schaf be,be,be 
die Gang ga,ga,ga 
Henne im Hof kokokodak 
 
Der Bock ging nach Lhota 
und kaufte dort ein Pferd 
das Pferd hop,hop,hop 
die Kuh bu,bu,bu 
das Schaf be,be,be 
die Gang ga,ga,ga 
Henne im Hof kokokodak 
 

Šel kozel do Lhoty 
koupil tam slepičku 
slepička na dvoře kokokodák 
 
Šel kozel do Lhoty 
koupil tam husičku 
husička ga,ga,ga 
slepička na dvoře kokokodák 
 
Šel kozel do Lhoty 
koupil tam ovečku  
ovečka bé,bé,bé 
husička ga,ga,ga 
slepička na dvoře kokokodák 
 
Šel kozel do Lhoty 
koupil tam kravičku 
kravička bú,bú,bú 
ovečka bé,bé,bé 
husička ga,ga,ga 
slepička na dvoře kokokodák 
 
Šel kozel do Lhoty 
koupil tam koníčka 
koníček hop,hop,hop 
kravička bú,bú,bú 
ovečka bé,bé,bé 
husička ga,ga,ga 
slepička na dvoře kokokodák 
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Kočka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Scharfe Augen, 
vier Pfoten 
scharfe kleine Krallen an ihnen, 
beobachtet die Mäuse, 
wo sie wieder welche hört. 

Bystrá očka, 
čtyři tlapky 
na nich ostré  
malé drápky 
dává pozor na myši, 
kde zas kterou uslyší. 

 

Žába leze do bezu 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Frosch klettert in den Fleider, 
ich komme nach ihm 
wodurch er, da durch auch ich, 
wir werden alle beide da sein. 

Žába leze do bezu, 
já tam za ní polezu 
kudy ona, tudy já, 
budeme tam oba dva. 

 

Švestka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Großvater schlaf auf einem Stuhl, 
Die Oma mischt Powidl, 
ihr Enkelkind, kleiner Kerl, 
trägt Pflaumen über die Wiese. 
Oma du must weiter rühren, 
Opa du komm hoch, 
Die hand ist dort voll mit Pflaumen.  

Děda dřímá na židli 
babka míchá povidly 
jejich vnouček, malý klouček 
nese švestky přes palouček. 
Babi míchej, dědo vstaň, 
Švestek je tam plná dlaň. 
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Ahoj děti, kde jste? 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Hallo Kinder, wo seid ihr? 
Hier sind wir! Hier sind wir! 
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. 
 
Hallo Jungen, wo seid ihr? 
Hier sind wir! Hier sind wir! 
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. 
 
Hallo Mädchen, wo seid ihr? 
Hier sind wir! Hier sind wir! 
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. 
 
 

Ahoj děti, kde jste? 
Tady jsme! Tady jsme! 
Dobrý den, dobrý den, dobrý den. 
 
Ahoj chlapci, kde jste? 
Tady jsme! Tady jsme! 
Dobrý den, dobrý den, dobrý den. 
 
Ahoj dívky, kde jste? 
Tady jsme! Tady jsme! 
Dobrý den, dobrý den, dobrý den. 

Fíha rozcvička 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Kopf macht tiky, taky 
der dreht sich auch um 
der Kopf macht tiky, taky 
und manchmal tut er auch wee. 
 
Die beine trempeln,  
gerne sprüngen sie auch manchmal, 
die beine trempeln, 
die Augen weinen hin und her. 
 
Die Hände machen pac, pac 
bum, bum, pá, pá 
die Hände machen pac, pac 
wer kann das nicht verstehen. 
  
 

Hlava dělá tiky, taky 
hlava se i kroutí 
hlava dělá tiky, taky 
a občas i bolí. 
 
Nohy dělaj dupy, dupy 
rádi si zaskáčou 
nohy dělaj dupy, dupy 
oči sem tam pláčou. 
 
Ruce dělaj paci, paci 
bouchy, bouchy, pá, pá 
ruce dělaj paci, paci 
kdo by to nechápal. 
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3.3 Svátek matek 
Mamince 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Du hast heute Feiertag, weißt du, Mama? 
Ich werde dich mit Blumen bestreun, 
Lass sie zu dir sprechen 
Für eineLiebe, für deine Pflege, 
Ich liebe dich! Wirklich Mama! 
Ich bin glücklich, nur wenn du mit uns bist. 

Dnes máš svátek, víš to, mami? 
Zasypu tě květinami,  
ať ti poví svojí řečí 
za tvou lásku, za tvou péči,  
že tě mám rád! Vážně mami! 
Šťastný jsem, jen když jsi s námi. 

 

Dárek pro maminku  

 vytvoření – kočička, beruška, barevný šátek 

 Handarbeit – das Kätzchen, Marienkäfer, das bunte Tuch 

Obrázek č. 11 - 14 

3.4 Pohyb a hry 
hra žížala 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Vorhang mit neun Löchern, 
Die Kinder ziehen sich din Regenwurm auf 
die Hand und drängen sie im durch. 
Das Lied: Ich habe einen Regenwurm auf 
der wiese gefangen.  

Opona s děvíti dírami, 
Děti si návléknou na ruku žížalu 
A prostrkávají dírou do rytmu žížalu  
Píseň: Chytila jsem na pasece žížalu 
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Telefon 

 „Kdo telefonuje?“  

o „Wer ruft an?“ 

 dítě má zavřené oči, učitelka vybere jiné dítě, které řekne krátkou větu. První dítě 
hádá, kdo mluvil.  

o Das Kind hat die Augen zu, der Lehrer wählt ein anderes  Kind, und das sagt 
einen kurzen Satz. Das erste Kind muss er raten wer gesprochen hat. 

 dítě, které dostane sluchátko, má za úkol zatelefonovat v určité situaci (mamince 
do práce, babičce apod.) 

o Das Kind, das den Hörer bekommt, hat die Aufgabe jemanden anzurufen (die 
Mutter, Oma …)  

Trénování na olympiádu 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

s Werfen Hod 

r Schprung Skok  

r Lauf Běh 

 

3.5 Besídka pro rodiče 
 děti mají připravené básničky a písničky 

 Brouček, Kozlíčkův nákup, Kamarád, Fíha rozcvička, Hlava ramena, Kocour leze do 
pece, Beruška, Švestka, Hra s prstíky, Žížala, Mamince, Ouky kouky 

3.6 Výlet - ZOO Děčín / Besuch  in der ZOO 
Děčín 

 použita slovní zásoba na ZOO zvířátka 
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3.7 Návštěva školky Zahrádka 
 Děti společně dělaly pomazánku na svačinu 

o tvaroh, sůl, nastrouhaná mrkev, pažitka (zamíchaly a namazaly na chleba) 

o na plátky přidaly mrkev a hlávkový salát na nudličky nakrájený 

3.8 Společné setkání 
 Návštěva školky AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland. 

 děti si vyzkoušely hrát na hudební nástroje (klavír, flétna, bicí, chrastítka) 

 společně zpívaly (Fíha rozcvička, hlava ramena, Ouky kouky, Utíkej Káčo) 

 vystoupení pro rodiče 31. 5. pro rodiče  

o Ahoj děti, kde jste (česky + německy) 

o Hlava ramena (německy, ale česká melodie) 

o Ouky, kouky (česky + německy) 

o Utíkej Káčo (česky) 

 použita slovní zásoba hudba 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Geige Housle 

e Rassel Rumbakoule 

e Trommel Bubínek 

e Gitarre Kytara 

s Klavier Klavír 

e Blockflöte Zobcová flétna 

s Xylophon Xylofon 

Triangel Triangl 
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s Akordeon Harmonika 

Mundharmonika Foukací harmonika 

e Flöte Flétna 

s Lied Písnička 

Singen Zpívat 

Geige spielen Hrát na housle 

 

  



 

 

 

Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324 

 
77 

 

Ouky Kouky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Wir legen unsere linke Hand hier 
Wir legen unsere linke Hand dort hin 
Hier und da schütteln mit ihr 
 
REF: 
Herumtanzen ouky kouky schöne Runde. 
Jeder wird anrufen 
Ó ouky kouky kouky  
Ó ouky kouky kouky 
Ó ouky kouky kouky 
Die Augen, die Ohren, der Mund ou ou ou 
 
Wir legen unsere rechte Hand hier 
Wir legen unsere rechte Hand dort hin 
Hier und da schütteln mit ihr 
 
REF: 
 
Wir legen unseren linken Fuß hier 
Wir legen unseren linken Fuß dort hin 
Hier und da schütteln mit ihn 
 
REF: 
 
Wir legen unseren rechten Fuß hier 
Wir legen unseren rechten Fuß dort hin 
Hier und da schütteln mit ihn 
 
REF: 
 
Wir werden den ganzen Körper hier geben 
Wir legen den ganzen Körper dort hin 
Hier und da schütteln mit ihn 
 
REF: 
 
 
 

Teď dáme levou ruku sem 
levou ruku tam 
sem tam sem a tak s ní zatřesem 
 
REF: 
Tancuj ouky kouky pěkně dokola. 
Každý teď zavolá 
Ó ouky kouky kouky  
Ó ouky kouky kouky 
Ó ouky kouky kouky 
Oči uši pusa ou ou ou 
 
Dáme pravou ruku sem 
pravou ruku tam 
sem tam sem a tak s ní zatřesem 
 
REF: 
 
Dáme levou nohu sem 
levou nohu tam 
sem tam sem a tak s ní zatřesem 
 
REF: 
 
Dáme pravou nohu sem 
pravou nohu tam 
sem tam sem a tak s ní zatřesem 
 
REF: 
 
Dáme celé tělo sem 
Celé tělo tam 
sem tam sem a tak s ní zatřesem 
 
REF: 
 

3.9 Přílohy 
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Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324 

 
92 

 

4 Modul 15 – Téma měsíce „Kdo žije na 
zahradě“ 

4.1 Slovní zásoba 

Zvířátka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Biene Včela 

Marienkäfer Beruška 

r Schmetterling Motýl 

e Raupe Housenka 

r Maulwurf Krtek 

r Käfer Brouk 

e Schnecke Šnek 

r Vogel Pták 

e Ameise Mravenec 

e Spinne Pavouk 

r Storch Čáp 

r Frosch Žába 

e Libelle Vážka 

e Zecke Klíště 

r Regenwurm Žížala 
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Barvy 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Farbe Barva 

Hell Světlý, -á, -é 

Dunkel Tmavý, -á, -é 

Matt Matný, -á, -é 

Leuchtend Zářivý, -á, -é 

Golden Zlatý, -á, -é 

Silbern Stříbrný, -á, -é 

Getüpfeld Tečkovaný, -á, -é 

Gestreift Proužkovaný, -á, -é 

Geblümt Kytičkovaný, -á, -é 

Kariert Kostkovaný, -á, -é 

Wie ist das? Jaké je to? 

Das ist … To je …  
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4.2 Básničky a říkanky  
Kotě a sluníčko 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Kätzchen spielte im Gras und 
Griff nach der Sonne, 
Sonne hat ein Gold-Band gestrickt, 
um das Kätzchen am  Schwanz zu packen. 
 
Heute werde ich dich micht gehen 
lassen, kleiner Lacher!  
Ich werde Gold in dein Fell streuen. 
Du lässt mich nicht gehen? 
Du wirst meine Pfloten sehen, die 
verstecken scharfe Krallen. 
 
Die Sonne war erschrocken, 
läuft hinter eine Wolke, 
Das Kätzchen hat gewonen, und lächelt 
unter dem Bart.  
Rühmt sich bei den Gänsehen: „kleiner 
Bruder, die Sonne flieht vor Angst vor mir. 

Hrálo si koťátko na trávníčku, 
sahalo pacičkou po sluníčku,  
sluníčko upletlo zlatý pásek 
chytlo koťátko za ocásek. 
 
Dnes už tě nepustím, malý smíšku! 
Zlato ti nasypu do kožíšku, 
„Že už mě nepustíš?  
Moje tlapky, uvidíš, 
Skrývají ostré drápky. 
 
 
Leklo se sluníčko, za mrak běží, 
koťátko vítězně kníry ježí. 
Chlubí se houseti: „Malý brachu, 
sluníčko přede mnou prchá v strachu.“ 

 

Beruška 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Marienkäfer sitzt auf einem Blatt, 
Den Roten Mantel mit Punkten bedeckt. 
Die Ameisen kamen zu ihr, wir kennen dich 
Wir werdendir die Puknte zählen. 
Marienkäfer hatte Angst, achich achich, 
Sie fiel vor Angst vom Blatt. 

Seděla beruška na lístečku, 
červený kabátek samou tečku, 
přišili k ní mravenci, my tě známe 
my ti ty tečky spočítáme,  
lekla se beruška, achich achich, 
až z toho lístečku spadla strachy. 
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Žába 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Hop und springen, 
Hop und springen 
Der Frosch springt über den Bach. 
 
Vier Springe  
ein Schritt  
über Steine 
über den Bach 

Hop a skok 
hop a skok 
skáče žába přes potok. 
 
Čtyři skoky 
jeden krůček 
přes kameny 
přes potůček.  

 

Bedla 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Seht der Pilz,  
er würde gerne sitzen 
er würde sich stricken nehmen, 
das Bein wird schon aus Holz. 

Stojí stojí bedla 
ráda by si sedla 
vzala by si pletení  
noha už jí dřevění. 

 

Žába (kůže) 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Frosch, Froschhaut leder, 
es wird gesagt, dass sie wichtig ist, 
aber wen der Frosch der Herr, sich meldet 
Springt sie in die Pfütze. 

Žába, kůže kožená, 
kuňká, že je vážená. 
Jenže žabák na ni kuňkne 
A žába do louže žbluňkne. 
 

Sportovec 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich möchte stark sein wie mein Vater, 
ich bin vom Sport angezogen, 
ich überspringe alle Hindernisse, 
jeden Stock 
ich hole den Pepík ein, 
und überhole meinen Vater. 

Chci být silák, jako táta 
sportování to mě láká 
přeskočím překážku 
každičkou laťku 
doženu Pepíka 
předběhnu taťku. 
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Skákal pes přes oves 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Springender Hund über den Hafer, 
über die grüne Wiese,  
der Jäger folgte ihm, 
mit teinem Feder auf seinem Hut. 
 
Was machst du, unser klener wauwau? 
Dub ist immer so fröhlich? 
Ich würde es sagen,  
Ich weiß es selbst nicht. 
Hop! Und sprange weiter. 
 

Skákal pes přes oves 
přes zelenou louku, šel za ním  
myslivec, péro na klobouku. 
 
 
Pejsku náš, co děláš? 
Žes tak vesel stále? 
Řek bych vám, nevím sám 
Hop!  A skákal dále. 

Obrázek č. 1 

 

 

4.3 Slovní zásoba LÉTO 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Schwimmen Plavání 

s Tennis Tenis 

r Fußball Fotbal 

Spring durch den Springseil Skok přes švihadlo 

r Radsport Cyklistika 

Rollschuhe Kolečkové brusle 

Springseil Švihadlo 
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Řeky a rybníky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Fischteich Rybník 

r Fisch Ryba 

r Schwan Labuť 

r Krebs Rak 

e Ente Kachna 

r Aal Úhoř 

r Eidechse Ještěrka 

r Frosch Žába 

 

4.4 Pracovní činnost 
 Tvoření housenky  

Eine Raupe zu Schaffen 

 Lepení šupin na rybu 

Fisch schuppen auf dem Fisch pappen 

 

Tvoření pexesa  

o Vybraná slovíčka z probraných témat, jako závěrečné shrnutí před odchodem 
na letní prázdniny. 

Obrázek č. 3, 4, 5 

 Malování talíře 

 Pracovní listy  

Obrázek č. 6-13 
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4.5 Pohyb a hry 
Honička 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Sprüchlein: „Halo, halo“ 
Das Kind das wir herausnehmen 
Hat einen Papier – Schwanz hinter der 
Teille, die anderen versuchen ihn 
abzunehmen, der Jenige der es tun kann, 
legt sich den schwanz hinter der Teille. 
 
Sprüchlein:  
„Halo, halo, was ist passiert? Das Rad war 
gebrochen. Es drehte sich um, unter dem 
Tisch blieb es stehen, der jenige, der unter 
dem Tisch liegt, muss aus dem Kreiz 
gehen. 

Říkadlo: „Halo, halo“ 
Slouží jako rozpočítávadlo. 
Dítě, které vybereme má za pasem papírový 
(krepový) ocásek a ostatní se mu ho snaží 
sebrat, komu se to povede, ten si ho dá za 
pas. 
 
Říkadlo: 
„Halo, halo, co se stalo, kolo se nám 
polámalo, dokola se zatočilo, pod stolem se 
zastavilo, ten kdo leží pod stolem, ten musí 
jít z kola ven.“ 

Ručka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Jede Hand hat ihre kleine Finger, 
Wir verstecken sie in eine Faust. 
Bum bum an das Tor,  
es ist eine kurze Geschichte. 
Finger spielen zusammen, 
Sie müssen viel arbeiten. 
Bum bum an das Tor,  
es ist eine kurze Geschichte. 
Wir haben auch Füße, 
Dann werden mit ihnen trempeln. 
Dup dup vor dem Tor, das ist das Ende des 
Märchens. 

Každá ručka má prstíčky, 
Zavřeme je do pěstičky. 
Bum bum na vrátka, to je krátká pohádka. 
Prstíčky si spolu hrají, 
Mnoho práce nadělají. 
Bum bum na vrátka, to je krátká pohádka. 
Nožičky my také máme, pěkně s nimi 
zadupáme, 
Dup dup před vrátky, 
To je konec pohádky. 
 

 

4.6 Den dětí 

Různé hry pro děti, opékání buřtů, ocenění za různé disciplíny 

Obrázek č. 2  
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4.7 Společné setkání 
 Školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland přijela k nám. 

 Společné téma „Kdo žije na zahradě? / Wer lebt im Garten?“ 

 Děti si vymalovaly létající talíře, hledaly různé druhy hmyzu 

 Vytvořily si papírovou housenku 

 Společně hledaly potřeby pro vytvoření hmyzího domečku 

 Malá dětská diskotéka (píseň k poslechu Biene Maja – youtube, Fíha rozcvička, Ouky 

kouky, Haare waschen) 

 Použita slovní zásoba – Kdo žije na zahradě 

 

Slovní zásoba - Potřeby pro vytvoření hmyzího domečku 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Blatt List 

r Sapfen Šiška 

r Klee Jetel 

e Blume Květina 

r Zweig Větev 

Insekten Haus Hmyzí domeček 

Interessant Zajímavost 

 

4.8 Přílohy 
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5 Modul 16 – Téma měsíce „Nejsem sám; 
moje rodina“ 

5.1 Slovní zásoba na seznámení 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Waschbecken Umyvadlo  

e Toilette Toaleta 

e Seife Mýdlo  

s Handtuch Ručník 

e Zahnpaste Zubní pasta 

e Zahnbürste Kartáček 

s Geschirrtuch Utěrka 

e Besen Koště 

s Waschlappen Žínka 

s Taschentuch Kapesník  

Töpchen Hrneček 

e Bürste Kartáč  

s Tasse Šálek  

r Freund Kamarád 

Wie heißt du? Jak se jmenuješ?  

Ich heiße … Jmenuji se … 
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5.2 Slovní zásoba na rodinu  
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Vater Táta  

e Mutter Máma 

r Opa Děda 

e Oma Babička 

r Bruder Bratr 

e Schwester Sestra 

r Enkel Vnuk 

e Enkelin Vnučka 

e Tante  Teta  

r Onkel Strýc 
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5.3 Slovní zásoba kdo žije na statku 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Traktor Traktor 

e Milch Mléko  

e Kuh Kráva 

r Hund Pes  

e Katze Kočka  

E Maus Myš  

e Ziege Koza  

s Schaf Ovce  

s Pferd Kůň 

s Schwein Prase  

 

5.4 Básničky a říkanky 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Jeden morgen, jeden Tag, 
beeilen wir uns in unseren Kindergarten. 
Ich suche, suche Kindchen, 
brave Junge und Mädchen. 

Každé ráno, každý den, 
spěcháme do naší školky jen.  
Hledám, hledám dětičky, 
hodné chlapce, holčičky. 
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Těšíme se do školky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich stehe jeden morgen auf, 
laufe in den Kindergarten zu spielen. 
Wir bauen eine Sandburg,  
ich habe viele Freunde hier.  
 
Honzík, Klárka, Anička,  
das ist unsere Schule.  
Bevor die Mama von der arbeitet 
zurückkommt, läuft mir die Zeit schnell. 
Spiele, Spielplatz, zwischenmahlzeit, und 
meine Mama ist hier. 

Každé ráno vstávám, 
spěchám do školky si hrát. 
Z písku stavíme si hrady, 
mám tu samé kamarády. 
 
Honzík, Klárka Anička, 
to je naše školička. 
Než se máma z práce vrátí,  
čas se mi tu rychle krátí, 
hraní, hřiště, svačinka  
a už je tu maminka. 
 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Prima Mädchen, prima Jung,  
lachen passt immer zu uns.  
Wir spielen, wir reden.  
Im Kindergarten geht rs uns gut.  
Was ist diese Bunte welt?  
Es ist der Kindergarten Kleeblatt. 

Prima holky, prima kluci,  
úsměvy nám vždycky sluší,  
hrajeme si, povídáme.  
Ve školce se dobře máme,  
co je to za pestrý svět,  
to je školka Čtyřlístek. 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Den ganzen Tag über spielen sich die 
Hände.  
Alles möglche haben wir in händen, 
Spielzug, Sand, Schuhe.  
Schmutzig sind die Hände.  
Was hilft den Händen und überwältigt den 
dreck?  
Wasser, Seife, Waschbecken,  
das ist der richtige Zauberspruch. 

Celý den si ruce hrají,  
všechno možné osahají.  
Hračky písek, botičky,  
špinavé jsou ručičky,  
copak ručkám pomůže  
a tu špínu přemůže? 
Voda, mýdlo, umyvadlo,  
to je správné zaklínadlo. 

 

obr č. 1-5 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Das beste von allem, was ich mag ist  
wenn Mama und Papa lachen.  
Ich liebe sie mich, 
wir gehören zueinander. 

Ze všeho mám nejradši,  
když se máma s tátou smějí,  
mám je rád a oni mě  
patříme si vzájemně. 

 
Rodina 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Guten Morgen, Guten Tag,  
wer bin ich eigentlich?  
Mama, Papa, Oma, Opa,  
Jeder wird in der Welt benötigt  
wir haben auch eine Schwester, einen 
Bruder,  
wir werden auf dem Spielplatz laufen. 

Dobré ráno, dobrý den,  
kdopak to já vlastně jsem? 
máma, táta, babi, děda,  
na světě je každý třeba. 
Sestru, brášku taky máme  
na hřišti si zaběháme. 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ob du ein Mädchen oder ein Junge bist, 
mach einen Kreis mit mir.  
Ich werde dir Beibringen, zu gehen, zu 
stehen.  
Komm mit mir, komm spielen mit mir, 
klatsch bitte, du kanst Trampeln,  
gib deine Hand Deinen Freunden. 
 
Das ist Papa, 
E ist Mama, 
Es ist Opa, 
Es ist Oma, 
Das ist ein Enkelkind,  
kleiner Kerl. 

Ať jsi holka nebo kluk,  
udělej si se mnou kruh,  
naučím tě chodit, stát,  
pojď si se mnou, pojď si hrát,  
zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej.  
 
 
 
To je táta,  
to je máma,  
to je děda,  
to je bába,  
to je vnouček,  
malý klouček.  

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Vater mit Mutter waren allein,  
Sie haben ein Haus Gebaut.  
Weil Sie sich liebten  
Sie bliebten nicht lange allein.  
Zwei Kinder und der Papa, und auch die 
Mama - dazu im Haus leben jetzt alle 
zusammen und sind zufriden. 

Taťka s mamkou a sami byli,  
domeček si postavili,  
protože se měli rádi,  
dlouho sami nezůstali,  
dvě děti a tatínek s nimi také maminka – 
v domečku teď spolu žije spokojená 
rodinka. 
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Domeček  

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich bin ein schönes Häuschen,  
ich habe einen sauberen Hof, 
 im Garten viel Blumen,  
Fenster  sauber, das Sie glänzt. 
 
In mir liebt Papa, Mama,  
Bruder Petr, Schwester Jana,  
Oma und Opa,  
ich bin ein Schönes Häschen. 

Já jsem hezký domeček, 
mám čisťounký dvoreček, 
na zahrádce plno kvítí, 
okna samou čistotou jenom svítí.  
 
Bydlí ve mně táta, máma  
bratr Petr sestra Jana, 
babička a dědeček, 
 já jsem hezký domeček 
 
  

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ein Haus steht hier,  
zweitest dort drüben im Garten,  
drites, viertes am Teich,  
das fünfte, sechste am Wald,  
da sind die meisten,  
fast das ganze Dorf 

Jeden domek stojí tady,  
druhý támhle u zahrady,  
třetí, čtvrtý u rybníka,  
pátý, šestý u lesíka, 
tady jich je nejvíce, 
skoro celá vesnice. 
  

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Gestern hat Papa ein paar Nägel im den 
Schrank angemacht 
bum bum bum 
Die in der Küche wieder, klingelt jeder 
weile mit etwas  
bum bum bum  
mit großen oder kleinen Topfdeckel . 
unser Véna aus gewohnheit kann auch 
Musik machen  
Herr je bum bum bum 
mit einem Rührlöffel 
wenn wir spielen do – re – mi jeder weiß 
wer wir sind die  
die einzige bum bum bum  
Musikerfamilie. 

Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků, 
bum bum bum  
až se třese ceý dům. 
V kuchyni zas maminka,  
každou chvilku zacinká  
bum bum bum,  
pokličkou velkou nebo maličkou.  
I náš Véna ze zviku umí dělat muziku 
panečku  
bum bum bum  
vařečkou a vařečkou 
Když mi hrajem do – re – mi každý pozná, 
kdo jsme mi  
jediná bum bum bum  
muzikantská rodina. 

 

obr. č. 6-11 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Maüschen, Maus, 
kommt her.  
Ich geh´ nicht, 
Weil mich der Kater frisst. 

Myšičko, myš, 
Pojď ke mně blíž.  
Nepůjdu kocourku,  
Nebo mě sníš. 

 

obr. č. 12 

 

5.5 Pohyb a hry 
Kocour leze do pece 

Kocour a myška  

 

5.6 Pracovní činnost 
Výroba papírového domečku – lepení okýnek, komína a dveří 

Výroba barevného košíku – košík vymalovaný, lepení barevných látkových proužků 

 

5.7 Společné setkání 
 Návštěva školky AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Kdo žije na statku? / Wer lebt auf dem Bauernhof?“ 

 Děti navštívily statek a seznámily se se zvířátky, kteří obývají statek 

 Ochutnávaly domácí výrobky ze statku (jogurt, mléko, … ) 

 Společně si zahrály Myšičko, myš  

 Hrály další venkovní hry 

 Použita slovní zásoba – Kdo žije na statku 

5.8 Přílohy 
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6 Modul 17 - Téma měsíce „Barevný 
podzim“ 

6.1 Slovní zásoba na téma Ovoce a zelenina 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Johanisbeere Rybíz 

e Stachelbeere Angrešt 

e Himbeere Maliny 

e Weintrauben Hrozny 

e Kirschen Třešně 

e Banane Banán 

e Wassermelone Meloun 

e Blaubeere Borůvka 

e Erdbeere Jahoda 

e Pflaume Švestka  

r Apfel Jablko  

e Birne Hruška  

r Spinat Špenát  

e Zwiebel Cibule  

r Sellerie Celer  

e Bohnen Fazole 

e Paprika Paprika  

e Tomate Rajčata  
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e Gurke Okurka 

r Kürbis Dýně  

r Salat Salát 

 

6.2 Slovní zásoba na téma podzim 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Herbst Podzim 

e Blätter Listí 

Gelb Žlutá  

Braun Hnědá  

Rot  Červená  

Grün Zelená  

Orange  Oranžová  

Schwarz Černá  

Weiß  Bílá 

Blau Modrá 

 

6.3 Slovní zásoba na téma Les 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Wald Les  

r Hirsch Jelen 

r Fuchs Liška 
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e Eule Sova 

s Reh Srnka 

r Haase Zajíc 

r Wolf Vlk 

r Bär Medvěd 

s wild Schweine Divoké prase 

r Pilz Houba 

 

6.4 Básničky a říkanky  
Říjen - Oktober 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Rot sind die Erdbeeren, 
grün ist das Gras 
und die Sonne am Himmel 
hat gelbe farbe. 
 

Červené jsou jahůdky, 
zelená je travička 
a sluníčko na nebi 
žlutou barvu má. 

Ovoce a zelenina – Obst und Gemüse 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Obst und Gemüse  
ist das Leben, es ist die Lebenskraft.  
Der Jenige der Karotten und Radieschen ist, 
der ist ganz gesund. 

Ovoce a zelenina  
to je život, to je síla. 
Kdo jí mrkev, ředkvičky  
ten je zdravý celičký. 

 

Hruška – Birne 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Nimm einen gelben Stift,  
male eine Birne mit ihm  
und unter der Birne eine Teller,  
hurá, du birt ein Maler . 

Vezmi žlutou tužku, 
namaluj s ní hrušku  
a pod hrušku talíř,  
sláva, ty jsi malíř. 

 

Jablíčko – Äpfelchen 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Sonne malt  
einen roten Apfel, 
rot, rund und süß,  
Hop, hop ich werde auf den Apfel springen 

Maluje sluníčko,  
červené jablíčko,  
červené, kuláté, jablíčko je sladké,  
hop hop na jablíčko,  
hop hop vyskočím. 

obr. č. 1 

Ovoce – Obst 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Obst und Gemüse  
ist das Leben, es ist die Lebenskraft.  
Der Jenige der Karotten und Radieschen ist, 
der ist ganz gesund. 

Ovoce a zelenina  
to je život, to je síla. 
Kdo jí mrkev, ředkvičky  
ten je zdravý celičký. 

 

Zelenina – Gemüse  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Sellerie mit Karotten klettern aus der Erde 
und machen Ärger,  
der Krautkopf streitet sich  
wieder mit Ptersilie.  
Wie es, weiter ging?  
Der Gärtner hat sie bestraft.  
Er erntete sie von den Betten  
und nahm alles mit zu den Kinder nach 
Hause. 

Celer s mrkví lezly z hlíny, 
Vymýšlely skopičiny,  
potom zase hlávka zelí  
hádala se s petrželí.  
Víte, jak to bylo dál?  
Zahradník je potrestal.  
Sklidil všechno ze záhonů 
a zanesl dětem domů. 

 

Větříček - Wind 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wind, Wind schüttel  
mir eine Birne runter,  
eine oder zwei  
sie werden beide süß sein. 

Foukej, foukej větříčku  
shoď mi jednu hruštičku  
shoď mi jednu nebo dvě  
budou sladké obě dvě. 

Ovoce - Obst 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Süße Bananen die kennt in Afrika 
jeder Affe,  
Oma ich gebe  
dir einen reifen Apfel,  
aus unserem tschechischen Garten ,  

Sladký banán v Africe, 
 to zná každá opice,  
ale zralé jablíčko  
utrhnu ti, babičko,  
v naší české zahrádce 
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wir dir schmecken,  
da zu eine gelbe Birne,  
für meine kleine Schwester  
und was mag ich am meisten? 
Pflaumenkuchen von Mama. 

zachutná ti přesladce  
vedle žlutou hruštičku  
pro malou sestřičku  
a co já si dávám nejradši?  
Švestky v mámině koláči. 

 

Zdravý zajíček – Gesunder Hase (Obr. č. 2) 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich werde die Karotte essen, essen, ich habe 
ein Blumenbeet im Garten. 
Reinigt schön die Zähe,  
Verpasst keinen Zahn. 
 
Deshalb habe ich einen hellen blick, blick 
den ich esse alles so wie ist.  
Ich backe nicht, brate nicht, nichts, nichts. 
Ich abe so viele Vitamine. 

Mrkvičku tu já si dám, dám 
mám, na zahrádce záhon mám.  
Krásně vyčistí chrup, chrup,  
nevynechá ani zub. 
 
Proto mám tak bystrý zrak, zrak,  
že všechno chroupu jen tak.  
Nepeču, nesmažím nic, nic,  
vitamínů mám tak víc. 

 

Na poli – Auf dem feld  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hinter einer hütte auf dem Feld, 
 wuschen Kartofeln.  
Komm mein kleiner wir nehmen die Säcke 
und in die werden wir sie kein legen.  
 
Hinter der Hütte auf dem Feld,  
haben wir auch Zwiebeln,  
Rüben, Salat, Gurken.  
Das alles werden wir im Hinterhof essen. 

Za chalupou na poli,  
vyrostly nám brambory.  
Pojď škubánku, pytle vem.  
Vykopem je všechny ven. 
 
Za chalupou na políčku,  
sklidíme i cibuličku.  
Řepu, salát, okurku  
sníme spolu na dvorku.  

 

Sova - Eule 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Schrie die Eule im Wald  
firchtet euch vor mir, frichtet euch vor mir.  
Wir haben keine Angst vor der Eule  
wir schlafen in der Nacht. 

Houká sova po lese,  
bojte se mě, bojte se. 
My se sovy nebojíme  
my v noci přeci psíme. 
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Ježek na houbách – Igel auf Pilzen 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Igel klettert über zwei weisen,  
auf den stacheln trägt er einen Pilz.  
Wenn er sie nach Hause bringt,  
geht er wieder zurück. 
 
Er will nicht auf den Hügel suchen – BRR! 
nur Satans wachsen dort,  
besser ist ein Guter Pilz  
der zum Essen ist. 
 

Ježek leze přes dvě meze,  
na ostnech si bedlu veze.  
Až ji domů doveze, 
 zpátky zase poleze. 
 
Nehce hledat na stráni – BRR! 
Tam rostou satani! 
Stokrát milejší je bedla, 
má prstýnek a je jedlá. 

Podzimní ježkování – Herbst Igel (obr. č. 3) 

Dva ježci – Zwei Igel 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Cup, cup bei den Haus,  
zwei Igel laufen dort,  
der dritte wartet auf den Apfel,  
er sitzt unten den Baum.  
 
Cup, cup bei den Haus,  
dicht neben dem Zaum,  
wenn es mehr Äpfel gibt,  
kann er sie in Kompott legen.  
 
Cup, cup, bei den Haus,  
direkt neben der Tanne,  
wenn es mehr Äpfel gibt,  
macht er von ihnen Knödel. 
 
Cup, cup bei den Haus,  
Igel sind durstig sie trinken Äpfelsaft,  
das wird ihnen helfen,  
sie genießen es wirklich sehr. 

Cupy dupy u chalupy,  
dva ježci se honí,  
třetí čeká na jablíčko,  
sedí pod jabloní.  
 
Cupy dupy u chalupy,  
hnedle vedle plotu,  
když těch jablek bude více,  
dá je do kompotu.  
 
Cupy dupy u chalupy,  
hnedle vedle jedle,  
když těch jablek bude více, 
udělá z nich knedle.  
 
Cupy dupy u chalupy,  
ježci žízeň mají,  
zaženou jí moštem z jablek,  
moc si pochutnají. 
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Hříbek – Pilz 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Pilz wächst in Fichtenwald,  
die Nadeln der Bäume versteckt ihm,  
Leute gehen in der Wald,  
sie schauen genau hin.  
 
Leute, Leute, die Pilze sind gebraten, … 
 
Den Giftpilz, 
den erkennt jeder  
den werden wir nicht nach Hause bringen. 
 
Leute, Leute, die Pilze sind gebraten, … 
 

Hříbek roste ve smrčí,  
jehličí ho skrývá,  
houbař chodí po lese,  
pozorně se dívá.  
 
Houbaři, houbaři, hříbečky si usmaží, … 
 
Muchomůrku červenou,  
každý pozná v lese,  
tu si ale nikdo z nás  
domů neponese.  
 
Houbaři, houbaři, hříbečky si usmaží, … 
 

6.5 Halloween 
Strašidlo – Gespenst 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Gestern in der Mitternacht,  
kamm zu mir ein Gespenst,  
die Hose hatte es an einer Schnur  
und Klebstoff auf der Nase 

Včera v noci o půlnoci,  
přišlo na mě strašidlo,  
mělo gatě na špagátě  
a na nose lepidlo. 

 

Strašidla – Geister 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Dunkelheit ist dicht wie die powidl, 
 im Garten sind Geister.  
Sie laufen hin und her, 
 sie haben die Kinder veränstigt. 
Inzwischen vor dem Tor,  
aß der Igel mit den kleinen Igeln zu Abend. 

Tak hustá jako povidla,  
v zahradě rejdí strašidla.  
Dupou tam, funí, haraší,  
děti pěkně vystraší.  
Zatím venku za vraty,  
večeří ježek s ježaty. 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Geist strašidlo 

e Maske maska 

spuken strašit 

 

6.6 Pracovní činnost 
Malba – muchomůrka, šiška, sova (tuží) 

Halloween – vyrábění strašidýlka, výroba dýně (Na dýni nalepíme mrkev jako oči, lístky jako 

vlasy a žaludy jako uši) 

6.7 Pohyb a hry 
Hra: -Řepa 

        -Na zajíčka 

Akce pro dětičky – ukázka dravých ptáků na školní zahradě 

Divadlo – pohádka pro předškoláky 

Bruslařská školička na zimním stadionu 

Halloweenský den s dětmi 

6.8 Společné setkání  
 Návštěva školky AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Proč je podzim tak pestrý? /Warum ist der Herbst so bunt?“ 

 Děti vytvářely své vlastní tašky pomocí tiskátek z jablek 

 Ochutnávaly se zavázanýma očima ovoce a zeleninu podle chuti 

 Vymalovávaly různé omalovánky 

 Použita slovní zásoba – Na podzim 

Obr č. 4 – 15 

6.9 Přílohy 
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Modul 18 – Téma měsíce „ Když padá listí“ 
Slovní zásoba na téma člověk 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Augen Oči  

r Kopf Hlava 

e Haare Vlasy 

r Mund Pusa 

r Hals Krk 

e Hand Ruka 

s Knie Koleno 

r Finger Prst 

r Fuß Chodidlo  

s Bein Noha 

r Sprache Řeč 

s Gehör Sluch 

e Regung Pohyb  

r Tastsinn Hmat  

s Augenlicht  Zrak  

e Denken Myšlení  

Slovní zásoba na téma zima 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Blatt  List 

r Schnee Sníh 

r Igel  Ježek  

r Schneemann Sněhulák  

r Winter Zima  

r Garten Zahrada 
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e Zapfen Šiška 

e Kastane Kaštan 

e Eichel Žalud 

e Nuse Ořech 

e Hagebutte Šípek 

Slovní zásoba na téma: učíme se slovesa 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Lachen Smát se, mít radost 

Singen Zpívat 

Zufrieden sein Být spokojený 

Müde sein Být unavený 

Einschlafen Usínat 

Ärgern sich  Zlobit se 

Traurig sein Být smutný 

Weinen Plakat 

Machen Dělat  

Suchen  Hledat  

Lesen Číst si  

Kochen Vařit 

Helfen Pomáhat 

Schmecken Chutnat 

Trinken Pít  

Essen Jíst  
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Téma tvary 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Quadrat Čtverec 

r Ring Kruh 

r Rechteck Obdélník 

s Dreick Trojúhelník 

obr. číslo 1, 2 

Básničky a říkanky 
Pravidla 

Talířkové pravidlo 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir sitzen am Tisch,  
wir bewegen uns nicht einmal,  
richten uns auf,  
wir legen unsere Hände auf die Knie  
Wir warten einen Moment  
auf eine Gute Suppe.  

Ke stolu si sedneme  
už se ani nehneme,  
záda pěkně narovnáme,  
na kolínka ruce dáme  
a počkáme chviličku  
na dobrou polívčičku. 

 

Hračkové pravidlo 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wenn wir mit Spielzeug spielen,  
wir es immer aufräumen  
die Spielzeuge lächeln dann,  
wenn sie Ordnung um sich herum haben. 

Když si hračky roztaháme, 
na místo je vždycky dáme  
hračky se pak usmívají, 
když pořádek kolem sebe mají. 

 

Šnečkové pravidlo  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Kinder achten sie auf den Unfall  
wir sind viel im Klassenzimmer,  
Deshalb laufen die Beine nicht,  
aber wir gehen langsam. 

Pozor děti na úraz  
ve třídě je hodně nás,  
proto nožky neběhají 
pomalu zde chodívají. 
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Pusinkové pravidlo  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ein paar Wunderworte 
ich immer bei mir.  
Auf wiedersehen, guten Tag, Danke und 
Bitte! 
Der Mund würde wütend sein,  
Falls er Beschämend Sprach.  
Er lächelt lieber  
und er redet nett.  
 

Pár kouzelných slovíček  
při sobě vždy nosím  
na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím!  
 
Pusinka ta by se zlobila,  
kdyby škaredě mluvila.  
Raději se usmívá  
a jen hezky povídá. 

 

Srdíčkové pravidlo  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
In unserer klasse haben wir uns alle lieb 
und wir sind große Freunde,  
wir leihen Spielsachen unter uns aus  
und wir lachen alle. 

Ve třídě se máme rádi  
a jsme velcí kamarádi, 
hračky si vždy půjčujeme  
se všemi se zasmějeme. 

 

Listopad  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
November, November 
das Blatt vom Baum fiel auf meine 
Handfläche  
Goldblatt von Ahorn,  
der winter kommt auf den Hof.   

Listopad, listopad  
lísteček mi na dlaň spad  
zlatý lísteček z javora,  
zima už jde do dvora 

 

Strom 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Linkes Bein zum rechten Bein gibst du 
langsam – halt 
Kopf hoch, steh gerade, hebe deine Hände 
über deinen Kopf – Arme hochheben 
Du bist ein Baum mit Blättern – Finger  
Der wind weht – Atmen (Atme ein) 
Deine zweige schwingen – Ausatmung 
Er weht, beugt die Äste, verbeugt sich 
rechts und links – Verneigung 
Wenn der wind weg ist – Atme ein 
Wird der Bum Ausatmen – Ausatmung, 
Hände Entlang des Körpers 

Levou nohu k pravé noze, přisuň pěkně 
pomalu – stůj  
Hlavu vzhůru, stoupni si rovně, ruce zvedni 
nad hlavu – upažit 
Jsi strom, co listy má – prsty 
Větřík natě zafouká – nádech  
Větve tvoje rozhoupá – výdech  
Fouká, fičí, větve sklání  
Vpravo, vlevo se uklání – úklony 
Až ten vítr odlétne – nádech  
Stromek ten si oddechne – výdech, připažit 
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Dešťové kapičky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Regentropfen 
Sie haben Füße bekommen, 
Sie liefen auf einem Blech. 
Und sie machten Unfug. 
 
Es regnet, regnet, es tropft, 
Wasser fließt 
es regnet regnet, den ganzen Tag. 
Der Jenige, der Angst hat, der darf nicht 
draußen sein. 
 

Dešťové kapičky 
dostali nožičky, 
Běhali po plechu. 
Dělali neplechu. 
 
Prší, prší, kapy, kap, 
voda cáka, cáky cák. 
Prší, prší celý den, 
kdo se bojí, nesmí ven. 

Pší, prší 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Es regnet, regnet, es tropft, 
Wasser fließt 
es regnet regnet, den ganzen Tag. 
Der Jenige, der Angst hat, der darf nicht 
draußen sein. 
 

Prší, prší, kapy, kap, 
voda cáka, cáky cák. 
Prší, prší celý den, 
kdo se bojí, nesmí ven. 

Děšť, déšť 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf 
Fällt auf meinem Kopf, Kopf, Kopf 
Fällt auf meine Hand, Hand, Hand 
Fällt auf’s ganze Land, Land, Land 
 

Deštík, deštík, kap, kap, kap 
Padá na mou hlavičku, hlavičku, hlavičku 
Padá ne mou ručičku, ručičku, ručičku 
Padá na celou zem, zem, zem. 

Vzal si mrak 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Wolke nahm sich 
einen schwarzen Frak. 
Er lud die Dame-Gewitter ein 
auf einem Hügel, zu einem Tanz, 
sie drehten sich im Kreis. 
Sie tanzten, bis es in den Himmel donnerte. 
Es war dunkel, es blitzte, 
dann hat es geregnet. 
 
 

Vzal si mrak 
černý frak. 
Pozval paní bouřku 
na kopeček na taneček, 
točili se v kroužku. 
Tančili, rejdili 
až to v nebi hřmělo. 
Setmělo se, blýskalo se, 
potom zapšelo. 
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Lístek 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Das Blatt fiel vom Baum. 
Der Raupe hat es gefallen, 
aber eher als sie es gegessen hat, 
war es buntgeworden. 
 

Lístek spadl ze stromu. 
Housence se líbil, 
ale než jej skousala, 
lísteček se zbarvil. 

Dráček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Er fliegt leise wie ein Vogel, 
er flog zu den Wolken hinauf. 
 Aus der Höhe sieht er die ganze Welt, 
Fünf Kinder rufen von unten. 
„Fliege schnell Lieber zu uns, 
Unsere Spiele sind vorbei.“ 
Der Drache winkt den zu Kindern, 
dann landet er bei ihnen. 
 

Lítá tiše jako pták, 
vyletěl až do oblak. 
Z výšky vidí celý svět, 
dole volá dětí pět. 
„Poleť rychle radši k nám, 
už je konec našim hrám.“ 
Dráček dětem zamává, 
Pak k nim rychle přistává. 

Ježek v zimě 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wo der Igel sich im Winter versteckte? 
Ruschte er, fuhr er mit einen Schlitten? 
Er krabbelte in die Blätter 
und seit dem schläft er. 
 

Kam se ježek v zimě schoval? 
Neklouzal se, nesáňkoval? 
Zahrabal se do listí, 
od té chvíle spí a spí. 

Tiše, tiše ježek spí 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
 

Leise, Leise, der Igel schläft, 
weck ihn nicht auf. 
Ich habe einen Schafbock zu Hause, 
ich kann mit den Beinen trampeln. 
Ich bin einen Schafmama, 
ich kann klatschen, wie ich will. 
Igel steh auf und spring zu jemandem. 

Tiše, tiše ježek spí, 
Ať ho nikdo nevzbudí. 
Já mám doma berana, 
Můžu dupat nohama. 
Já mám doma ovci,  
Můžu tleskat, jak chci.  
Ježku, vstávej, na koho si vyskočíš? 
 

Ano, ano, ano – zima je tu 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Shnee und Eis – alles weiß, 
Ja, ja, ja – Winter ist da. 
Vogelhaus – stell ich raus, 
Ja, ja, ja – Winter ist da. 
Schneeman braun – Märchen schaun, 
Ja, ja, ja – Winter ist da. 

Sníh a led – vše je bílé, 
Ano, ano, no – zima je tu. 
Ptačí budku – postavím ven, 
Anno, ano, ano – zima je tu. 
Stavět sněhuláky – koukat na pohádky, 
Ano, ano, ano – zima je tu. 
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Kekse backen – Nüsse knacken, 
Ja, ja, ja – Winter ist da. 
Weihnachszeit – nicht mehr weit, 
Ja, ja, ja – Winter ist da. 
 

Péct cukroví – louskat ořechy, 
Ano, ano, ano – zima je tu. 
Vánoční čas – už není daleko, 
Ano, ano, ano – zima je tu. 

Medvěd 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der alte Bär seufzt, 
etwas stichelt ihn in den Mund, 
das loch in den Zahn tut ihm weh, 
er stirbt bald vor Schmerzen 
und so better er den Fuchs, 
bitte gib mir eine Salbe. 
 

Starý medvěd vzdychá, 
že ho v puse píchá, 
že ho bolí v zubu díra, 
od bolesti už už zmíra 
a že prosí lištičku, 
ať mu půjčí mastičku. 

Káčátka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Entlein marschieren zusammen, 
sie gehen wahrscheinlich zur Schule. 
Ká, ká, ká, sie gehen zur Schule, 
es ist nicht anders. 
 

Káčatka se batolí, 
to jdou asi do školy. 
Káč, káč, káč, do školy jdou, 
ne jináč. 

Čáp 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Storch ist ein großer Vogel, 
er macht klap, klap. 
Er kann auf einem bein stehen 
und er kenn in den Himmel fliegen. 
 

Čáp je velký pták, 
dělá klapy, klap. 
Umí stát na jedné noze,  
umí létat po obloze. 

Ráček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Krebs klettert in den Bach, 
der Krebs klettert in den Fluss, 
er klettert zurück, die Beine sind kurz, 
trotzdem wird er uns entkommen. 
 

Leze ráček po potoce, 
leze ráček po řece, 
leze zpátky, nohy krátký 
a přece nám uteče. 

Tělíčko 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Das sind Hände, kleine Hände, 
sie haben kleine Finger, 
sie haben kleine Handflächen, 
wir klatschen mit ihnene. 
Das sind Beine, kleine Beine, 
von den Knöcheln bis zu den Zehen, 

To jsou ruce, ručičky, 
mají malé prstíčky, 
mají malé dlaně, 
zatleskáme na ně. 
To jsou nohy, nožičky, 
od kotníků po špičky, 
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sie schwingen nach oben, 
sie trempeln, sringen, laufen. 

houpají se, zvedají, 
dupou, skáčí, běhají. 

Říkadlo o tělu 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich habe zwei Augen zum sehen. 
Ich habe zwei Ohren zum hören. 
Ich habe zwei Hände zum klatschen. 
Ich habe zwei Beine zum trampeln. 

Mám dvě očí na koukání. 
Mám dvě uši k poslouchání. 
Mám dvě ruce na tleskání. 
Mám dvě nohy na dupání. 

Pasta 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich putz meine Zähne,  
riz, riz, 
sie werden weiß wie die Birken sein.  
Vorne, Hinten, Oben auch unten, 
sie werden schneeweiß sein. 
Jeder von ihnen wird sich freuen.  

Čistím zoubky,  
řízy, řízy,  
ať jsou bílé břízy  
vpředu, vzadu  
horní a pak dolní řadu,  
ať jsou bílé jako,  
sníh ať má radost každý z nich. 

Pracovní činnost 
Výroba draka z papíru 

Výroba ježka (obr. 4) 

Výroba sněhuláka (obr. 3) 

Pohyb a hry 
Medvěd 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
 Der alte Bär seufzt  
etwas stichelt ihn in den Hund.  
Das Loch in den Zahn tut ihm weh. 
Er stirbt Bald vor Schmerzen,  
und so bettet er den Fuchs,  
bitte gib mir eine salbe. 

Starý medvěd vzdychá,  
že ho v puse píchá.  
Že ho bolí v zubu díra,  
od bolesti už už zmírá  
a že prosí lištičku  
ať mu půjčí mastičku. 

 

Kačátka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Entlein Marschieren zusammen,  
sie gehen Wahrscheinlich zur Schule. 
Káč, káč, káč, 
Es ist nicht anders. 

Kačátka se batolí,  
to jdou asi do školky.  
Káč, káč, káč,  
do školky jdou, ne jináč. 
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Čáp 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
 Storch ist ein großer Vogel,  
er macht klap … 
er kann auf einen Bein stehen  
und er kann in den Himmel fliegen.  

Čáp je velký pták,  
dělá klapy, klap,  
umí stát na jedné noze,  
umí létat po obloze. 

 

Ráček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Krebs klettert in den Bach,  
der Krebs klettert in den Fluss,  
er klettert zurück, die Beine sind kurz, 
Trotzdem wird er uns entkommen. 

Leze dráček po potoce, 
leze ráček po řece,  
leze zpátky, nohy krátký  
a přece nám uteče. 

 

Společné setkání 
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Zahrada v zimě. Garten in Winter.“ 

 Děti vytvářely ježka a sněhuláka 

 Zpívaly Ja, ja, ja – Der Winter ist da (obr. 5) 

 Použita slovní zásoba 

 

Přílohy 
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Modul 19 Téma měsíce „Vánoční čas“ 
Slovní zásoba na téma zima 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Winter zima 

r Engel anděl 

e Weihnachten Vánoce 

r Weihnachtsbaum Vánoční stromek 

e Geschenke dárky 

s Geschenk dárek 

e Kerze svíčka 

s Glöckchen zvoneček 

r Nikolaus Mikuláš 

r Teufel čert 

r Karpfen kapr 

r Stern hvězda 

 

Slovní zásoba na téma čísla 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

null nula 

eins jedna 

zwei dva 

drei tři 

vier čtyři 

fünf pět 

sechs šest 

sieben sedm 

acht osm 
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neun devět 

zehn deset 

 

Básničky a říkanky 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
A Buchstaben für dich,  
der Engel fliegt in den Himmel  
der Nikolaus wünschte ihm glück  
der Teufel winkte uhm zu  
flieg nicht weg bleib bei den Kindern. 

A písmenko pro tebe  
anděl letí do nebe, 
Mikuláš mu štěstí přál 
a čertíček zamával,  
aby neulétl a vrátil se k dětem zpět. 

 

kočičí kožich 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Leise schneit es, es schneit  
Katzen gehen in Pelzmantel  
sie tragen ein Katzenfell,  
kein wind weht darunter. 

Sněží, sněží potichu kočky,  
choďte v kožichu  
noste kožich kočičí  
pod něj vítr nefičí.  

 

Vánoční kapr  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir haben Karpfen in der Wanne,  
er will nicht mit uns spielen.  
Er murmelt immer – safra, safr 
ich mag diesen Feiertag nicht 

Ve vaničce máme kapra  
a neche si s námi hrát.  
Pořád bručí – safra, safra  
tenhle svátek nemám rád. 

 

Zvonění 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Glocke läuftet, der Baum leichtet. 
Geschenke liegen herum,  
Mama wird uns rufen.  
„Kinder kommt schnell hierher,  
heute ist der heilge Abend.“ 

Až zazvoní zvoneček,  
rozsvítí se stromeček.  
Dárky leží dokola,  
maminka nás zavolá.  
„Pojďte děti honem sem,  
Dneska máme Štedrý den.“ 
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Nač má člověk smyslů pět 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Warum hat an fünf Sinn?  
Damit er die Welt kennen kann. 
 
Durch die Berührung wird er wissen was 
glatt ist,  
der Geschmack segt was süß ist. 
 
Der Geruchsinn sagt wenn etwas nicht gut 
reicht. 
 
Das Augenlicht ist zum Beobchten 
und das Gehör zum zuhören.  

Nač má člověk smyslů pět? 
Aby mohl poznat svět. 
 
Hmatem pozná, co je hladké, 
chuť mi poví, co je sladké. 
 
 
Čich, ten vždycky vyzvoní,  
když mu něco nevoní. 
 
Zrak mi slouží ke koukání  
a sluch zase k poslouchání. 

 

Tichá noc 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Stille Nacht, heilige Nacht,  
Alles schläft; einsam wacht  
Nur das traute hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar,  
Schlaf in himmlischer Ruh!  
Schlaf in himmlischer Ruh! 

Tichá noc, svatá noc. 
V spánku svém dýchá zem, 
půlnoc odbila, město šlo spát, 
zdřímli dávno i pastýři stád, 
jen Boží láska, ta bdí. 
jen Boží láska, ta bdí. 

 

Čert  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hörner, Plezmantel, Hufe, Schwanz. 
Hufe, Schwanz, Hufe, Schwanz. 
Hörner, Plezmantel, Hufe, Schwanz, 
Zunge, Kinn, Ohren, Nase. 

Rohy kožichy, kopyta, ocas.  
Kopyta ocas, kopyta, ocas.  
Rohy kožichy, kopyta, ocas,  
jazyk, brada, uši, nos. 

 

Andělíček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich freue mich mein Engel,  
auf die Weihnatsfeier.  
Ich möchte sehr, sehr gut sein.  
Ich werde es bis Weihnachten schafen. 
Dann werde ich nochmal ein bisschen  
nicht braf sein, liebe Mama  

Už se těším, andílku  
na vánoční nadílku  
chci být hodný moc a moc,  
vydržím to do Vánoc  
a potom zase malinko,  
začnu zlobit maminko.  
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Nadílka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Nikolaus, Engelchen,  
wir danken für die Geschenke.  
Und du, Teufel,  
du bleibst hinter den Toren. 
Wir haben das Ganze Jahr gut,  
auch in den Kindergarten war es so.  
Wir haben das Spielzeug Aufgeräumt und, 
Abends werden wir früh schlafen. 

Mikuláší, andílku,  
děkujeme za nadílku.  
A ty čerte chlupatý,  
jen si zůstaň za vraty.   
Celý rok jsme hodné byli,  
ve školce jsme nezlobili.  
Hračky si vždy uklízíme,  
po večerníčku hned spíme. 

 

Mikuláš  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Nikolaus, Nikolaus  
Schnee ist auf deinen Bart,  
weißer Bart, weißer Mantel.  
Was Hast du für uns. 

Mikuláši, Mikuláši 
sníh se na tvé vousy snáší  
bílé vločky, bílý plášť,  
copak pro nás máš? 

 

Mikulášské hrátky  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Bei den Teufeln kamm mein 
wunderschönes Baby auf die Welt.  
Der Teufel sagte: „Hurá, Mama?“  
Er machte aus glück Dinge,  
über die jeder lachte.  
Er verdrehte die Augen,  
er verdrehte seinen Schwanz. 

Čertici se narodilo  
tuze krásné miminko,  
když ho čertu ukázala,  
křikl: „Hurá maminko?“ 
Z té radosti dělal věci,  
že se tomu každý smál,  
kulil svoje černé oči,  
ocas k vidlím přimotal. 

Mikuláš  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ernsthaft spaziert der Nikolaus,  
der Engel schwimmt leicht,  
und wenn der Teufel tanzt,  
dan wird sich vom Boden abstauben. 

Vážně chodí Mikuláš  
anděl se jen vznáší  
a když čerti tancují  
od země se práší. 
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Vánoční cukroví 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Zuhause reicht es so schön,  
und der duft wird uns sagen,  
dass Weihnachten kommen  
und wir bacjem süßigkeiten. 
 
Jeder hilft mit,  
es reicht Nacht Zucker, Vanille.  
Abends liegt ein  
süßer Traum leise dem Bett. 

Doma to tak krásně voní  
a ta vůně napoví,  
že Vánoce přicházejí  
a peče se cukroví. 
 
Všichni při tom pomáhají,  
voní cukrem, vanilkou.  
Večer se pak tiše snáší  
sladký sen nad postýlkou. 

 

Vánoce 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Cink, Cink, die Glocke klingelt,  
in der Badewane ist der Karpfen  
das Obst reicht auf den Teller  
cink, Weihnachten sind da. 

Cinky, cinky zvonek zvoní,  
ve vaně se kapr honí  
z mísy voní ovoce  
cinky, cinky, cinkylinky  
už jsou tady Vánoce 

Vánoční stromeček  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Weihnachtsbaum  
reiht im Raum,  
die Mama schneidet einen Apfel auf den 
Tisch.  
Und wenn sie hin zerschneidet,  
sehe ich ein sternchen.  
Das war in einem roten Apfel versteckt. 

Vánoční stromeček, 
Zavoněl v pokoji, 
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.  
A když ho rozkrojí  
uvidím hvězdičku,  
co byla schovaná  
v červeném jablíčku.  
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Weihnachtsgeschichte 

auf Deutsch - německy 
Maria und Josef mussten eine lange Reise Unternehmen, in die Stadt Betlem. Sie kamen 
erst abends an und suchten wo sie schlafen können. Aber es war kein Platz nirgendwo. Ein 
Mann bot ihnen hinter der Stadt die Stall an.  
Maria mit Josef gingen dort hin. Dann ist bei der Maria der lange erwartete Moment 
gekommen. Sie fing an, ein Baby zur Welt zu bringen. Es war Nacht als der kleine Jezus 
zur Welt kamm. Sie legten ihm in Windeln und legten ihm eine Krippe mit Heu. 
In der Nähe ruchten die hirten, die nach ihren Schafen suchten. Sie saßen am Freuer und 
dann erschrocken sie. 
Neben ihnen erschien ein Engel. Er sagte, macht euch keine sorgen, ich bringe eine gute 
Nachricht, in der Stadt Betlem, kam mein Kind zu Welt, es heißt Jezus. Er ist ein Sohn 
Gotte sund kommt auf die Welt, um uns vor bössen zu retten. Viele andere Engel sangen: 
Ehre sei Gott, und Friede den Mnschen auf der ganze Welt. Dann war es überall dunkl, als 
zum Betlem, sie Fandem die Maria, Josef und das Kind. 
Sie verehrten ihn mit ehrfurcht, beteten sie an, und gingen dnn in die Stadt. Sie erzählten 
allen leuten von diesen großen Ereignis. 

obr. č. 14 

Pohyb a hry 
Čert 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Teufel Klettert aus der Hölle,  
Es ist kein Witz  
Schaut sich um die Welt  
und sucht nach Frechen kindern. 

Leze z pekla, leze čert 
(nápodoba lezení – čert, růžky – prsty) 
A to není žádný čert? 
(otáčení rukama – neleze) 
Po světě se rozhlíží 
(ruka k čelu – rozhlížení) 
A zlobidla vyhlíží 
(jakoby rozpočítávání prstem) 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Tanne wächst 
Letztes lange zweige  
Sie streckt sich in di Wolken  
Sie reicht im Raum 
Weihnachten ad der tür klingeln. 

Roste, roste jedlička (podřepy) 
Loni byla maličká (dřep) 
Dloué větve protahuje (vzpaží) 
Do mraků se natahuje (výpon) 
V pokoji nám zavoní 
Když Vánoce zazvoní (potlesk) 

Anděl 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Schaut Kinder 
Wer fliegt zu uns  

Podívejte děti (ukazovat na sebe) 
Kdopak to sem letí? (ukazovat na sebe) 
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Weise flügel 
Gelbes Haar 
Einen Stern auf den Kopf 
Glänzt auf den Weg 
Er kam zu uns 
Der Engel allein. 

Bílá křídla (ruce jako křídla) 
Žluté vlasy (hladit vlasy) 
Na hlavě má hvězdičku (ukazovat na čelo) 
Svítí si na cestičku (chůze na místě, ruce 
v bok) 
A přilétl k nám (otáčení na místě, ruce jako 
křídla) 
Andělíček sám (do dřepu) 

Zimní čas  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Jedes Jahr im Winter 
Kommt der Nikolaus 
Den Kindern bringt er Geschnenke 
Zu denen die Böse sind,  kommt der Teufel  
Verbessen sie sich  
Oder werdet ihr die Hölle sehen. 

Každým rokem v zimní čas (vytleskáváme) 
Přichází k nám Mikuláš (chůze na místě) 
Hodným dětem dárky nese (děti ukazují na 
sebe) 
Na zlobilky čert se třese (napodobují zlého 
čerta) 
Slibte, že se polepšíte (ukazují ty, ty, ty) 
Nebo peklo uvidíte (ruce v bok s dupnutím) 

Pracovní činnost 
Výroba čertí hlavy (lepení očí, uší, rohů, jazyk) obr. č. 2 

Výroba mikuláše, andílka, vánočního přání 

Pečení a zdobení perníčků 

Společné setkání  
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Vánoční minitrhy na školní zahradě. Kleine Weihnachtsmarkt im 

Garten.“ 

 Děti pekly a zdobily perníčky 

 vybarvovaly omalovánky 

 společné zpívání Tiché noci česky i německy 

 příprava odpoledních vánočních trhů, na které dorazily i děti z Německa 

 možnost nakoupení ručních výrobků, guláše, cukroví a dalších 

  Použita slovní zásoba 

Přílohy 
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Modul 20 – Téma měsíce „Zima je tu“ 

Slovní zásoba na téma zima 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Die Vogelhochzeit Ptačí svatba 

Die Vögel Ptáci 

Das Kostüm Kostým 

Die Nase  Nos 

Die Feder Pero 

Die Kleidung Oblečení  

Die Handschuhe rukavice 

Die Mütze čepice 

Der Schal Šála 

Die Hose kalhoty 

Die Jake bunda 

Die Ski Lyže 

Skifahren Lyžovat 

Der Schlitten Saně 

Schlitten fahren sáňkovat 

Das Hockey Hokej 

Hockey spielen Hrát hokej 

Die Schlittschuhe Brusle 

Schlittschuh laufen bruslit 

Treiben / Sport machen sportovat 
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slovní zásoba přídavných jmen 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

schnell rychlý 

langsam pomalý 

der Erste první 

der Letzte poslední 

stark silný 

swach slabý 

dünn hubený 

dick tlustý 

 

Básničky a říkanky 
Zima 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Es ist wieder kalt und es zieht uns an,  
einen Schneemann zu bauen.  
Der Kerl ist stef von frost,  
einstelle seine Augen hat er Kohle  
in seinen Hand hält er eine Rute,  
statt seine Nase hat er eine Karote. 
 
Am Morgen friegt  
eine schwarze Folke über seine Kopf,  
es ist eine Herde Raben  
und machen krák krák. 
 

Zas je zima a nás láká,  
postavit si sněhuláka.  
Chlapík je v tom mraze ztuhlý,  
místo očí mívá uhlí.  
V ruce drží metličku,  
místo nosu mrkvičku.  
 
Nad hlavou mu po ránu  
lítá černý mrak,  
je to hejno havranů 
kráká „kráki krák!“  

Zima zima zimička 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Winter, Winter, kälte, 
wirft weiße Vedern. 
Kindern fande sie,  
und machen Böle daraus. 
 

Zima, zima, zimička,  
hází bílá peříčka.  
Děti si je chytají,  
koule si z nich dělají.  
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Sníh 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Weißer Schnee fällt und fällt,  
wir werden draußen springen,   
wir machen große schneebälle,  
und werden fünf Schneemänner daraus 
bauen. 
Sie werden in einer Reihe stehen. 
 

Padá, padá, snížek bílý, 
poskočte si venku chvíli.  
Velké koule ukoulíme  
a z těch koulí postavíme,  
sněhuláků třeba pět,  
rovná řada stojí hned. 
 

Sněhulák 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Ich habe keinen Sand, 
 keine Erde,  
Ich habe keine Knetmasse.  
Ich habe viel Schnee,  
hab keine Angst vor dem Zufall.  
Ich baue einen Schneemann,  
niemand wird mich versagen.  
Kohle in die Aguen, Knöpfe am Bauch – 
Ach ist er groß. 

Nemám písek,  
nemám hlínu,  
ani žádnou plastelínu.  
Mám jen sněhu zásoby,  
nebojím se náhody.  
Přesto stavím sněhuláka,  
už mě nikdo neodláká.  
Do očí uhlíky,  
na bříško knoflíky – ach ten je veliký. 

 

Sportovec 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Lass es kalt sein, lass es frostig sein,  
keiner von uns hat Angst.  
Lass es frieren, lass es kalt sein  
Wintersport ist prima. 
 
 

Ať je zima, ať je mráz,  
nebojí se žádný z nás.  
Ať si mrzne, ať je zima 
zimní sporty ty jsou prima. 

Zimní sporty 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Die kalten, dichten Federn fallen,  
Kinder endlich schneit es.  
Alles bedeckte der weße Schnee,  
wir werden auf den Schlitten fahren.  
Hurá Kinder wir gehen zur der Eisbahn, 
auch der Spielplatz war gefroren.  
Wer Ski hat, der fährt Ski,  
wer einen Schlitten hat, der fährt und renet 
auf den Schlitten. 
 

Padá chladné, husté peří,  
konečně už, děti sněží.  
Všechno pokryl bílý sníh,  
pojďme jezdit na saníh.  
Hurá děti na kluziště  
zamrzlo nám celé hřiště.  
Kdo má lyže, lyžuje,  
kdo má sáňky, sáňkuje. 
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Rukavice  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Wenn draußen Schnee und Eis ist,  
wenn draußen großer Wind ist wo 
versteckst du fünf Fingern?  
In einen pelzigen Handschuhe. 
 

Když je venku sníh a led,  
když je venku fujavice,  
kam se schová pět prtů?  
Do huňaté rukavice. 

Rukavičky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Ich habe  zwei warme Handschuhe, 
es ist ein Geschenk von meiner Oma. 
Ich habe zwei Häuser, 
was soll ich hineingeben? 
 
Ich werde meine Finger hinein stecken, 
kleine Brüder, 
ich läge meine Handflächen hinein, 
ich klatsche mit ihnen. 
Und dann schneller, 
es wird mir wärmer sein. 
 
 

Mám dvě teplé rukavičky,  
je to dárek od babičky.  
Mám dva domky, 
co do nich dám?  
 
Vložím do nich prstíčky,  
neposedné bratříčky,  
vložím do nich dlaně,  
zatleskám si na ně.  
Zatleskám si rychleji  
hned mi bude tepleji.  

Oblečeme se 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Handschuhe sind an den Händen, 
Schuhe sind an den Füßen, 
auf den Kopf ist eine Mütze, 
auf den Körper eine Jacke. 
 
Der Winter brachte uns den Schnee, 
alles ist weiß, 
der jenige, der gut gekleidet ist, 
genießt den Schnee. 
 
 

Na ruce jsou rukavice, 
na nohy jsou botičky, 
na hlavičky patří čapky, 
na telíčka bundičky. 
 
Zima nám sníh nadělila, 
všechno kolem bílé je, 
kdo je dobře oblečený, 
ze sněhu se raduje. 
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Meluzína 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Der Wind sucht, 
wo sich das Loch im Kamin befindet. 
Suche, suche Wind, 
wir haben hier viele Kamine. 
Du wirst durch den größten fliegen, 
du wirst sich auflösen. 
 

Hledá zmrzlá meluzína, 
kde je díra do komína. 
Hledej, hledej, meluzíno, 
komínů to máme plno. 
Až největším proletíš, 
teplem se v něm rozpustíš. 
 

Rampouch (píseň) 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
Eiszapfen klirrt und ich höre zu. 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
und ich höre zu. 
Wo die Eiszapfen wachsen, 
dort bin ich ganz leise. 
Der Bimmelei des Eiszapfen, 
ist wie ein Single. 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
und ich höre zu. 
 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
Eiszapfen klirrt und ich höre zu. 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
und ich höre zu. 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
cink, er hätte uns fast geschlagen. 
Eiszapfen hier, Eiszapfen dort, 
und ich renne weg. 

Rampouch sem, rampouch tam, 
cinká a já poslouchám. 
Rampouch sem, rampouch tam,  
a já poslouchá. 
Tam kde rostou rampouchy,  
ani nedutám. 
Cinkání rampouší, 
znělku na mě vyzkouší. 
Rampouch sem, rampouch tam, 
ani nedutám. 
 
Rampouch sem, rampouch tam, 
cinká a já poslouchám. 
Rampouch sem, rampouch tam,  
ani nedutám. 
Rampouch sem, rampouch tam, 
cink a už by do nás bouch. 
Rampouch sem, rampouch tam, 
a já utíkám. 

 

Pohyb a hry 
Meluzína - Děti se chytí za ruce. Dva probíhají pod spojenýma rukama. Podbíhají se. Kdo 

zaklapne bránu, vymění se s podbíhajícím. 

Mrazík – Jeden Mrazík utíká a chytá děti – koho se dotkne, zmrzne (děti stojí, ani se 

nepohnou). Poslední nezmrazený vyhrává. 
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Pracovní činnost 
Malování sněhuláka vodovými barvami. 

Výroba papírového domečku – stříhání, lepení. 

Výroba ptačí budky z papíru. 

Výroba papírového budíku. 

Společné setkání 
 návštěva školky AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Ptačí svatba. / Vogelhochzeit.“ 

 Děti zahráli divadlo na společné téma, na hlavách měly ptačí masky. 

 Zpívali písničku Vogelhochzeit. (obr. č. 1-2) 

 společné vymalovávání omalovánek (obr. č. 3) 

 výroba ptačích škrabošek: Na kartón od vajec, který tvořil nos a oči, lepily barevná 

peříčka. 

 Použita slovní zásoba na téma zima 

 

Přílohy 
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Modul 21 – Téma měsíce „Objevujeme svět 
kolem nás“ 

Slovní zásoba na téma roční období 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Frühling jaro 

r Sommer léto 

r Herbst podzim 

r Winter zima 

Slovní zásoba na téma práce a povolání 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Lehrerin učitelka 

r Friseur kadeřník 

r Bäcker pekař 

e Köchin kuchařka 

r Mauer zedník 

r Zahnartz zubař 

r Rettungsdienst záchranná služba 

e Krankenschwester zdravotní sestra 

r Installater instalatér 

r Rauchfangkehrer kominík 

r Aschenmann popelář 

r Polizist policista 

r Pilot pilot 

r Heger hajný 
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Slovní zásoba na téma den 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

ráno ráno 

Nachmittag odpoledne 

Mittagessen oběd 

Vormittag dopoledne 

Abend večer 

Slovní zásoba na téma ptáci v zimě 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Vogel pták 

e Meise sýkorka 

r Spatz vrabec 

e Amsel kos 

r Samen semena 

e Sonnenblume slunečnice 

s Vogelfutterhaus krmítko pro ptáky 

e Zapfen šiška 

e Nusse oříšek 

Básničky a říkanky 
Vrabec a sýkorka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Tip, tip, tip,  
der Spatz zwickte einen Spatz,  
sie haben gekämpft,  
sie rissen sich die Feder heraus,  
tip, tip, tip,  
der Spatz zwickte einen Spatz. 

 Típ, típ, típ,  
vrabec vrabce štíp,  
poprali se na keříkčku,  
vytrhli si po peříčku,  
típ, típ, típ,  
vrabec vrabce štíp. 
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Na saních 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Schnee schneit auf dem Hügel  
Kinder fahren auf dem Schlitten.  
Sie haben rote Gesichter,  
kalte Ohren und Nasen.  
Es macht ihnen nichts aus,  
sie bleiben weiter und spielen in dem 
Schnee. 

Na kopci se třpytí sníh,  
děti jezdí na saních  
tváře mají červené,  
nos i uši studené.  
Nkomu to nevadí,  
dál ve sněhu dovádí. 

 

Rampouch 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ein eiszapfen hängt vom Dach 
und er denkt darüber nach,  
was er tut. Hat gefrorene Füße,  
Hände und auch den Kopf  
er hängt einfach weiter,  
wer will es auch probieren. 

Rampouch visí ze střechy 
a vymýšlí neplechy,  
má však zamrzlé nožičky,  
hlavičky, ručičky.  
A tak jenom viset musí,  
kdo chce, ať to taky zkusí. 

 

Vrána 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Krähe kam an,  
sie saß in der Dorngesträch.  
Die zweite kam an,  
setzte sich neben sie.  
Die dritte setzte sich auf die Spotze,  
und sie sang ein Lied. 

Přiletěla vrána,  
sedla do trní.  
Přiletěla druhá,  
sedla vedle ní.  
A ta třetí na špičku,  
zazpívala písničku. 

 

Ježek  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wo sich der Igel im Winter versteckte?  
Er rutschte nicht, er Fuhr nicht mit seinen 
schliten.  
Er krabelte in die Blätter  
und seit dem schläft er.  
 
Wenn die Veilchen riechen werden,  
Pfeifen werden singen, dann wecke mich 
auf.  
 

Kam se ježek v zimě schoval.  
Neklouzal se, nesáňkoval?  
Zahrabal se do listí,  
od té chvíle spí a spí. 
 
Lidičky, vzbuďte mě,  
až zavoní fialky,  
zazpívají píšťalky. 
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Zdravotní sestra 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Die Krankenschwester sie hilft in der 
Ordination,  
gibt eine Spritze,  
und wenn ich nicht weine  
bekomme ich ein Bild. 

Zdravotní sestra v ordinaci pomáhá,  
injekci někdy dá,  
a když někdy nepláču  
obrázek si odnesu. 

 

Řezník 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Im Schaufenster hat er Salami,  
Wurst warmes Gehacktes,  
Mami kauft dort immer Fleisch,  
und die Kinder bekommen ein Würstchen. 

Salám mají ve výloze,  
buřty, teplou sekanou.  
Maminka tam maso koupí,  
děti párek dostanou. 

 

Kominík 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hat ein schwarzes Kleid,  
schwarze Bürste Trägt er zur Arbeit.  
Jeden Schornstein sauber machen,  
ist  kein spaß. 

Černé šaty, černou štětku, 
nosí s sebou do práce,  
však prolézat každý komín  
není žádná legrace.  

 

Zubař 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Er wird dich auf denn Stuhl setzen,  
dann wird er die Bohrmaschine nehmen, 
gibt dir eine Dichtung in den Zahn,  
und der Zahn tut nicht mehr weh. 

Na křeslo tě posadí,  
pak vrtačku nasadí,  
ještě plonbu vloží hbitě,  
ať už zoubek nebolí tě. 

 

Pilot 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wird vom Boden auf die Höhe Fliegen,  
am Himmel schreibt er eine weiße Linie. 
Wird in der Ferne verschwinden, 
wer kontroliert seinen Flug? 

Od země vzlétne do výše,  
bílou čarou v nebi píše.  
Kdesi v dálce zmizí hned,  
kdopak řídí jeho let? 
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Kuchařka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Verwaltet in jeder Schule,  
sie backt, kocht den Kindern,  
ist dafür verantwortlich,  
damit das Essen reicht. 

V každé škole hospodaří,  
peče, smaží, dětem vaří,  
však si vzala na starosti,  
aby bylo jídla dosti. 

 

Pekař 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Er ist nachts schon bereit,  
Brot, Brötschen backt er Morgen,  
dann ist das Frühstück,  
wenn danken wir dafür? 

V noci už má zaděláno,  
chleba, housky peče ráno,  
když je potom snídaně,  
komu za ně poděkuješ? 

 

Zedník 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Mörtel, Ziegel, Zement  
braucht er zur seiner Arbeit,  
er klettert auf das Gerüst,  
damit er bauen kann. 

Maltu, cihly, také cement,  
ku práci si naveze,  
aby mohl lépe stavět,  
na lešení vyleze. 

 

V kuchyni 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Koch bratet einen Pfannkuchen, auf 
einem Topf, zum Abendessen, Der jenige, 
der alles gegesen hat, kann die Hantel leicht 
anheben wie ein Federchen. 

Smaží kuchař palačinku  
na rendlíku k večeři,  
kdo ji sní, ten zvedne činku  
lehce jako pápěří. 

(viz obr. č. 1–8) 

Budík 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hören sie, wie der Wecker tickt,  
tick-tack, tick-tack sagt er laut. 
Jeden Morgen bringt  
er mich fröhlich aus dem Bett. 
Tick.tack, tick-tack. 

Poslouchej, jak budík tiká,  
tik-tak, tik-tak nalas říká.  
Každé ráno vesele, 
vyhání mě z postele,  
tik-tak, tik-tak. 
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Malovaná pohádka  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Von Montag bis Freitag werde ich ein 
Märchen zeichnen. Wenn soll ich darin 
malen, um das Märchen in ordnung zu 
sein? 
 
Eine Princesin und die Hexe baba Jaga? 
Einen Drachen mit den Drachenkrallen? 
Den Hans oder die Räuber? Mich selbst 
und meine Freunde? 
 
Von Montag bis Freitag werde ich ein 
Märchen zeichnen. Dann erzähle ich euch 
es im ganzen, ich kann es auch rückwärts. 

Od pondělka do pátku budu kreslit 
pohádku. Koho do ní namaluju, aby byla 
v pořádku? 
 
Princeznu a babu Jagu? Draka, co má dračí 
spáry? Honzu nebo loupežníky? Sebe a své 
kamarády? 
 
Od pondělka do pátku budu kreslit 
pohádku. Potom vám ji celou povím, umím 
ji i pozpátku 
 
 

(viz obr. č. 9–10) 

Dvanáct měsíčků 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Zwölf Monate  
und jeder trägt 
einen anderen Hut. 
Dr Winter bringt uns Schnee in die Hand 
und im sommer laufen wir barfuß. 
Der Januar ist voll von eis, 
der Februar ruft die Lerche. 
Der März wird uns den ersten Teelöffel 
Honig geben, 
im April wird den Brunnen reinigen. 
Der Mai hat die Hände voller Blumen, 
im Juni scheint die Sonne. 
Der Juli riecht überall nach Erdbeeren, 
der August wird den Blitz bringen. 
Im September treffen wir uns unter den 
Apfelbäumen, 
im Oktober kommt der Regen auf das dach. 
Der November wird die Kleidung von den 
Bäumen abziehen, 
im Dezenber werden goldene Sterne 
kommen. 

Dvanáct je měsíčků 
a každý z nich 
jinou čepici nosí. 
Zima nám do dlaní nasype sníh 
a v létě běháme bosý. 
Leden je plný ledu, 
únor zvolá skřivánka. 
Bžezen dá prní lžičku medu, 
v dubnu se čistí studánka. 
Květen má plnou náruč kvítí, 
červen si na svět sluncem svítí. 
Červenec po jahodách voní, 
srpen si bleskem zakřeše. 
V září se sejdem pod jabloní, 
v říjnu déšť pleská na střeše. 
Listopad svlékne stromům šaty, 
v prosinci zajdou hvězdy zlatý. 
 
 

(vit obr. č. 17–19) 
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Dobrou noc, dobrý den 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Guten Nacht, 
Guten Tag. 
Ich werde sofort schlafen, im meinen Bett, 
kurz nachdem das Licht ausgeht. 
Ich werde mich kauern und schließe die 
Augen, 
Die Sonne wird am Morgen auf mich 
warten. 
Sie kitzelt mich  
und ich renne zu meiner Mutter. 
Mama, der Tag ist wieder da, 
Die Sonne scheint durch die Fenster. 

Dobrou noc,  
dobrý den. 
Hned budu spát, postýlko,  
jen co zhasne světýlko. 
Skrčím se a zavřu očka, 
slunko na mě ráno počká. 
Zašimrá mě, zalechtá mě 
A já rozběhnu se k mámě. 
Mámo už je zase den,  
slunce svítí do oken. 
 
 
 

Jaro, léto, podzim, zima – písnička (viz obr. č. 18) 

Ptačí tanec – písnička (viz obr. č. 12) 

Pohyb a hry 
Do pohádky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Durch die magische Tür, 
beeile dich mit uns in das Märchen. 
Jeder fragt schon nach uns, 
also komm – das sie nicht warten. 
 

Kouzelnými vrátky,  
pospěš s námi do pohádky.  
Všichni už se na nás ptají,  
tak už pojď – ať nečekají!  

Děti stojí čelem proti sobě, ruce mají zvednuté do vzpažení (představují vrátka). Děti udělají 

hada a společně procházejí zpátky. 

Pracovní činnost 
Výroba papírového šaška – houpacího (lepení očí, čepice, nosu a srdíček)(viz obr. č. 20) 

Výroba papírové ptačí budky 
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Společné setkání 
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland  

 Společné téma „Ptáci v zimě. / Vogelwelt im Winter.“ 

 Děti společně na zahradě naplnily krmítka pro práčky. 

 Děti společně malovaly ptáčky a lepily je na velké krmítko namalované na karonovém 

papíře. 

 Společně vyráběly krmítka ze šišek, slunečnicových semínek, loje a obilí. 

 Společné malování omalovánek (obr. č. 13–16) 

 Použita slovní zásoba na téma Ptáci v zimě 

 Naučily se a zatančily ptačí tanec. (obr. č. 11–12) 

Přílohy 
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Modul 22 – Téma měsíce „Jak se rodí jaro“ 
Slovní zásoba na téma na louce, na zahradě, 

hmyz 
auf Deutch - německy auf Tschechisch - česky 

e Biene včelka 

r Schmetterling motýl 

e Mücke, e Gelse komár 

e Raupe housenka 

e Spinne pavouk 

r Regenwurm žížala 

e Marienkäfer beruška 

r Grashüpfer koník 

e Fliege moucha 

e Schnecke šnek 

e Ameise mravenec 

r/e Tausendfüßler stonožka 

r Krokus krokus 

e Schneeglöckchen bledule 

e Schneeglöckchen sněženka 

e Veilchen fialka 

r Goldregen zlatý déšť 

e Narzisse narcis 

e Tulpe tulipán 

e Hyazinthe hyacint 

e Traubenhyazinthe modřenec 

blaues Auge modré oko 

braun Bär hnědý méďa 
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rosa Tulpe růžový tulipán 

oranger Hut oranžová čepice 

gelbe Sonne žluté sluníčko 

graues Fluzeug šedé letadlo 

lila Trauben fealové hrozno 

roter Apfel červené jablíčko 

grünes Blatt zelený lísteček 

schwarze Wolke černý mrak 

lila Krake fialová chobotnice 

brauner Bleistiff hnědá tužka 

 

Slovní zásoba na téma Velikonoce 
s Osterei kraslice 

e Peitsche pomlázka 

e Henne slepička 

r Hase zajíc 

s Küken kuře 

r Korb košík 

s Lamm beránek 

e Schleife mašle 
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Básničky a říkanky 
Halo pane Karnevale 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 
Haló herr Karneval, 
komm rein, komm rein, elce, pelce 
zur hölle, jingle-glocken und 
purzelbäume. Alles ist auf Maß 
geschneidert, aus den Krepppapier. 
Abraka, dabra, Zauberer, Rotkäppchen, 
Spaßvogel, Tänzer, 
wir laden sie alle ein, hej, hej, hej, 
auf eine Maskerade. 

Haló pane Karnevale, 
račte dále, račte dále, 
elce pelce do pekelce. 
Máme všechno na míru, 
z krepového papíru. 
Abraka dabra kouzelnice, 
karkulka, šašek, tanečnice. 
Všichni vás zveme hej, hej, hej, 
na maškarní rej. 

 

Karneval 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir haben heute einen großen Ball, 
hurá, es ist Karneval. 
Die Mädchen sin dals Prinzesinen, 
sie Träumten davon. 
Die Jungen nahmen die Schwerter, 
sie sind wie die Prinzen. 
Es ist wunderbar zusammen sein 
auf dem Ball. 

Dneska máme veliký bál, 
hurá je tu karneval. 
Z holčiček jsou princezny, 
splní si své tajné sny. 
Kluce si dnes meče vzali, 
za prince se ustrojili. 
Na bále dnes společně, 
je nám všem moc báječně. 

 

Motýl 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Der Schmetterling fliegt in die Welt, 

er wählt eine schöne Blume. 

Es gibt viele besucher, 

die Blume ruft dan abendz: Schmetterling! 

Du hast das Bett bereit. 

Letí motýl v širý svět 

vybere si krásný květ. 

Květ pak stonkem kývá, 

návštěvníků mnoho bývá. 

Večer volá: Motýlku! 

Máš ustlanou postýlku. 
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Beruška 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Sieben punkte auf der Jacke 

jeder schwarz wie die Nacht. 

Marienkäfer trägt sie gerne 

und viel gerne!!! 

Sedm teček na kabátku 

každá černá jako noc. 

Beruška je na oplátku 

nosí ráda – a to moc!!! 

 

Přišlo jaro do vsi 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Der Frühling kam ins Dorf, 

wo bist du Einter, wo? 

Es war winter bei uns, 

und jetzt ist er schon hinter den bergen. 

hu, hu, hu, der Frühling ist hier. 

Přišlo jaro do vsi, 

kde jsi, zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma 

a teď už je za horama. 

hu, hu, hu, jaro už je to. 

 

Jaro 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Der Frühling nahm den Winter 

die macht, er gibt allem die Kraft. 

Er hat die Blumen und die Bienen 

auf gewacht. Und weckt auch 

den bär auf. 

Jaro zimě vládu vzalo, 

všemu kolem sílu dá, 

květy, včelky probudilo 

- probudí i medvěda. 

 

Sluníčko 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Ich rufe dich Sonnenschein 

komm wenigstens ein bisschen raus. 

Komm aus den wolken raus. 

Wärme den kalten Boden. 

Volám tě sluníčko, 

vyjdi aspoň maličko. 

Vyjdi z mraků ven, 

zahřej chladnou zem. 
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Čáp 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Im Frühling, im Frühling, fährt der Storch in 

einer Kutsche. 

Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

Der Storch kommt mit den Sonnenschein, 

er dreht sich ein wenig. 

Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře. 

Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop, 

čáp veze sluníčko, točí se maličko, 

hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

 

Jarní 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Ich klopfe, klopfe an das Tor, 

sagte der Frühling. Öffnete 

die knospen und kritzelte im 

Gras. Krützelte grün, rot, 

gelb … Alles ist schon 

angezogen, alles hat schon 

seine schuhe an. 

 

Ťuky ťuky na vrátka, 

řeklo jaro voňavé. 

Otvítalo poupátka, 

čmáralo si po trávě. 

Čmáry čmáry na zeleno, 

na červeno, na žluto … 

Všechno už je ustrojeno 

všechno už je obuto. 

 

Jaro 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Der Frühling, Frühling, 

steht früh auf, weckt das 

Gras auf, gibt wärne. 

Jaro, jaro, časně vstává 

budí trávu, teplo dává. 

 

Zahradník 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Der Gärtner ging mit seiner hacke in den 

Garten, 

Šel zahradník do zahrady s motykou, 

vykopal tam rozmarýnu velikou, 
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dort grub er einen großen Rosmarin, 

es war kein Rosmarin, es war Meerrettich. 

Der Gärtner warf ihn aus dem Fenster. 

nebyla to rozmarýna, byl to křen, 

vyhodil ho zahradníček z okna ven. 
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Déšť 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Regen hat viel Arbeit zu tun, 

der Garten gießen. 

Die Bäume, das Gras, die Blumen, 

dann versteckt er sech in der Erde. 

Déšť má plno práce 

kropí na zahrádce. 

Stromy, trávu, květiny, 

pak se schová do hlíny. 

 

Vývoj motýla 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Zverst das Ei, 

klein wie ein Korn 

und was ist aus den Ei? 

Eine Raupe-larve. 

Sie verwandelt sich in eine Larve, 

und dan in eine schöne Kreatur! 

Dann fliegt der Schmetterling im Wald, 

Larce dann erwachsen, 

das ist eine klare Sache. 

Na počátku vajíčko 

drobné jako zrníčko. 

Co se líhne z vajíčka? 

Housenková larvička, 

ta se v kuklu promění, 

z ní nádherné stvočení. 

Po prasknutí vyklube se, 

motýlek už lítá v lese. 

Larva, kukla, dospělec, 

pro motýla jasná věc. 

 

Na louce 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Wer hat einen gestreiften körrper, 

fliegt auf Wiesen und Hügeln. 

Wer macht uns den Honig? 

Richtig, es ist … die Biene. 

Kdomá tělo pruhované, 

oblétává louky, stráně? 

Kdo pro nás med dělá? 

Správně, je to… včela. 

 

Motýl 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Schöne Zeichnungen auf den Flügeln, Krásné kresby na křídlech, 
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der atem Schmilzt, 

wen habe ich gefangen? 

Wahrscheinlich – Schmetterling. 

až se z toho tají dech. 

Koho jsem to chytila? 

Asi nejspíš … motýla. 
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Pavouk 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Er mach Fäden, ist kein Schneider, 

strickt Netze, ist kein Fischer. 

Dann erkannten wir die Spinne 

Motá nitě, krejčí není! 

Plete sítě, rabář není! 

Až své sítě usouká, 

poznáte v něm … pavouka. 

 

Beruška 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Sie malte auf ihrem Rücken 

sieben Punkte, es ist eine 

Käfer – tochter, 

welche? Es ist der Marienkäfer. 

Na krovky i nad zadeček 

nakreslila sedm teček. 

Jedna broučí dceruška, 

která? Přece … beruška. 

 

Střevlík 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Er strahlt in der Sonne wie 

hunderte von Schmuck. 

Die Sonne zieht ihn an. 

Und wen? Den Laufkäfer. 

Na slunci se jeho krovky 

lesknou jako šperků stovky – 

slunce ho tak převlíká. 

Koho? Přece … střevlíka. 

 

Kobylky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Sie kennen alle Musiknoten auf der Wiesse. 

Sie spielen seit Morgen ein Konzert. 

In dass Bett im Gras, 

springen am Abend – Heuschrecken. 

Všechny luční noty znají, 

tak od rána koncert hrají. 

Do travnaté postýlky 

večer skáčou … kobylky. 
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Beruška (písnička) 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Saß ein Marienkäfer auf einem Blatt, 

roter Mantel mit viel Punkten, 

es kamen die Schmetterlinge, 

wir kennen dich, wir zählen deine Punkte. 

 

Der Marinäfer war erschocken, 

achich, achich. Und er fiel vor 

angst ins Wasser. 

Gut das es nich Hochwasser gab, 

es wäre den Marienkäfer Schade. 

Seděla beruška na lístečku, 

čeřvený kabátek samou tečku. 

Přišli k ní motýlci: My tě známe, 

my ti ty puntíky spočítáme! 

 

Lekla se beruška, achich, achich 

a spadla do vody, strachy, strachy. 

Ještě, že nebyla velká voda 

bylo by berušky, bylo škoda. 

 

Pohyb a hry 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

1) Jeden Morgen auf den Hüger 

2) Laüft eine kleine Ameise hinauf 

3) Komm raus du Sonne 

4) Kützle mich ein wenig 

5) Du kleiner wirrkopf 

6) Du musst auf den Sommer warten 

 

1) Každé ráno na kopeček 

(sedíme a prsty ruky lezeme) 

2) Běží malý mraceneček. 

(od palce nohy na skrčené koleno) 

3) Vyjdi, vyjdi, sluníčko 

(rukama uděláme veliký kruh) 

4) Pošimrej mě maličko. 

(pošimráme se po tváři) 

5) I ty malý popleto, 

(uděláme ty, ty, ty) 

6) Musíš počkat na léto. 

(rukama se plácáme do stehen) 
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Cvrčkové 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Grillen zwitschen, 

und Springen auf der Wiese. 

Springt, springt, aber seit vorsichtig 

von den Vogel. 

Cvrčkové si skákají 

po paloučku si skákají, 

skákejte si, skákejte na 

ptáčka pozor dávejte. 

 

Lano nazažené – start, položené kruhy, při vyslovení druhu ptáka utíkají do kruhu, odebírají 

se kruhy, kdo zůstane , vyhrál. 

 

Housenka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Die Raupe liegt im Grass 

Sie liegt auch wen sie läuft 

Sie hat einen Pelzmantel an seinen Körper 

Klettert auf eine Blume 

 

Housenka si v trávě leží 

(lezeme a plazíme se po břiše) 

Ona leží, i když běží 

(převalujeme se do stran) 

Nožičky má na tělíčku 

(leh na zádech, zvedáme a ukazujeme nohy) 

Leze, leze na kytičku 

(na břiše se plazíme) 

 

Pracovní činnost 
Malování – sluníčko, šneček, beruška, kluziště 

Výroba přáníčka – lepení sněženky a lístečků 

Výroba motýlky – křídla ze čtvrtky, tělo rulička od toaletního papíru, nalepení tykadel, 

nalepení barevných čtverečků na křídla 

Setkání – návštěva vodících psů ve školce 
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Společné setkání 
 navštívili jsme školku AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Velikonoce 

 Ve školce hraní pexesa se slovní zásobou k Velikonocím, malování omalovánek, 

hledání na zahradě Velikonoční nadílky 

 Použitá slovní zásoba na téma Velikonoce 

 

Přílohy 
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Modul 23 – téma měsíce „Objevujeme svět 
kolem nás“ 

Slovní zásoba na téma zahrada 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

der Maulwurf krtek 

der Frühling jaro 

der Gärtner zahradník 

der Garten zhrada 

die Sonne slunce 

die Blume květina 

der Spaten rýč 

die Gießkanne konev 

der Rechen hrábě 

die Erdbeere jahoda 

die Himbeere malina 

die Johannisbeere rybíz 

die Blaubeere borůvka 

die Brombeere ostružina 

die Stachelbeere angrešt 

das Wasser voda 

Slovní zásoba na téma základy 
auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 

das Rechteck obdélník 

das Dreieck trojúhelník 

das Quadrat čtverec 
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der Ring kruh 

rot červený 

weiß bílý 

schwarz čený 

blau modrý 

gelb žlutý 

grün zelený 

die Figur postava 

der Kopf hlava 

die Hand ruka 

das Bein noha 

der Hals krk 

der Fuß chodidlo 

die Finger prsty 

hinauf nahoru 

hinunter dolu 

rechts doprava 

links doleva 

Slovní zásoba na téma zvířata 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

der Hund – die Hündchen pes – štěně 

die Katze – die Kätzchen kočka – kotě 

das Pferd – das Fohlen kůň – hříbě 

die Ziege – das Zicklein koza – kůzle 

die Kuh – das Kalb kráva – tele 

das Schwein – das Ferkel prase – sele 

das Schaft – das Lamm ovce - jehně 

die Henne – die Küken slepice – kuře 
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die Gans – die Gänslein husa - housata 

die Ente – die Entchen kachna - káčátko 

 

 

Básničky a říkanky 
Zajíček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Hase springt ins Gras,  

trägt einen haufen Eier,  

sie sind gelb, blau, rot,  

alle sind schön gefäbt. 

V trávě hopsá zajíček,  

nese kopu vajíček,  

žluté, modré, červené,  

všechny jasně zbarvené. 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Janeček ging den Hügel hinauf  

er hatte fünf Schafe vor sich 

der sechste war ein Schafbock  

mit goldenen hörnern. 

Šel Janeček na kopeček  

hnal před sebou pět ovček .  

A šestého berana  

se zlatýma rohama. 

 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Haló, Haló,  

geben sie mir bemalte Eier, 

wenn sie mich bemalte geben, 

geben sie mindestens weiß, 

die Henne wird euch ein anderes geben. 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný,  

dejte aspoň bílý,  

slepička vám snese jiný. 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Haló, Haló 

ich bin der kleine Hase, 

ich bin ums Wasser gelaufen, 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody,  
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und tragte einen haufen Eier. 

 

Ein Rebhuhn traf mich, 

und wollte das rote, 

sie wollte mir Klee geben  

und ich sagte - nein nein nein. 

 

Hinter dem Bach im Hinterhof,  

habe ich meinen Onkel Hase  

ich trage jedes Jahr  

gefärste Eier zu ihm. 

nesl kopu vajíček. 

 

potkala mě koroptvička,  

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já řekl - ne ne ne. 

 

Nadvorečku za potokem, 

mám strýce králíka, 

tomu nosím každým rokem 

malovaná vajíčka. 

 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wer weiß, wer weiß – wofür der 

weidenzweig ist?  

Was ist das für eine Frage?  

Sie sind auf die Peitsche, auf die Peitsche. 

Was ist das, was ist das? – es piept, hat einen 

kleinen schnabel? 

Es lauft bei der Henne herum es ist ein 

kleines lebendiges vergnügen. 

Kdopak ví, kdopak ví – nač je proutek 

vrbový?  

Co je tohle za otázku? 

Proutky, ty jsou na pomlázku, na pomlázku. 

Co je to, co je to? – pípá to a zobe to? 

Kolem kvočny batolení malé živé nadělení, 

nadělení 

 

Tancovala žížala  

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Im Garten tanzte ein Regenwurm polka, das 

Hummel spielte dazu. Sie gab ihn ein Stück 

Muffin dafür. Schnecke komm doch auch 

zum tanz. Das Hummel hat einen 

Pfannkuchen bekommen, das es dazu spielte 

dann tanzte mit ihr der Käfer das Hummel 

bekam ein Stück Schokolade. Der 

Tancovala žížala na zahrádce polku 

čmelákovi, že ji hrál, dala půlku vdolku. 

Pojďte, pane slimáčku, taky na taneček! 

čmelák dostal, že jim hrál, sladký lívaneček. 

Potom si vzal do kola hrobaříček mladý, 

čmelák dostal za tanec kousek čokolády 

tancovala žížala, od večera k ránu  
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Regenwurm tanzte von Abend bos Morgen. 

das Frühstück ein Stück Marzipan beim 

letzten Lied dreht das Hummel mit der 

Bassgeige und lacht fröhlich am Ende des 

tanzes versteckte es die notizen sie trewten 

sich gut gelaunt und jeder ging zur der 

Arbeit. 

čmelák dostal k snídani kousek marcipánu. 

Při poslední písničce čmelák točí basou, 

radostně se usmívá nad veselou chasou. 

Když byl tanec u konce, zabalil své noty. 

Rozešli se v náladě všichni do roboty. 

 

Půjdu k zápisu  

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Ich gehe zur der Einschreibung in die Schule, 

was si dort von mir wollen? 

Ich kenne ein Paar Buchstaben gut, vielleicht 

wer die ihnen auch singen 

Farben, Formen damit kann ich leicht 

imgehen,  

was ist links, wo ist rechts  

ich zähle auch einbisschen  

ich kann mich selbst unterchreiben.  

Ich nehme lieber den Papa und die Mama mit 

- ich habe ein bisschen Angst. 

K zápisu já musím jít,  

co tam asi budou chtít? 

Už pár písmen dobře znám,  

klidně jim i zazpívám  

barvy, tvary, zvládnu hravě, 

co je levé a co pravé 

taky trochu počítám  

podepsat se  

to taky zvládnu sám  

radši s sebou vezmu  

mámu tátu  

– trochu trému přece mám. 

 

Velký předškolák 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ein großer Junge (großes Mädchen) bin ich 

bald, wenn ich mit meinen Vater (meine 

Mutter) in die Schule gehe.  

Ich werde anfangen zu singen und zu 

erzählen, sie werden mich sofort in die 

Schule nehmen. 

Velkým klukem (holkou) brzy budu, 

až k zápisu s títou (mámou) půjdu.  

Začnu zpívat, vyprávět,  

do školy mě vezmou hned! 
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Kuřátko 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir zeichen ein Ei,  

gelb wie die Sonne  

dazu zwei Beine,  

kleine Finger  

eine gelbe kleine Kugel  

wie ien Vogelkopf  

Auge kleiner schnabel  

dann streuen wir ihn Mohn. 

Nakreslíme vajíčko  

žluté jako sluníčko  

přidáme dvě nožičky  

a knim malé prstíčky  

ještě žlutou kuličku  

jako ptačí hlavičku očko,  

malý zobáček  

pak nasypeme máček 

 

Velikonoční 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Den Winter  

mit großer Nase tragen wir 

wir werfen ihn  ins Wasser 

und wir werden den Frühling begrüßen. 

 

Der Winter ist weg 

wir brachten einen neuen Sommer 

willkommen schöner Sommer 

grünes Korn. 

Mořenu nesem,  

s velikým nosem  

do vody ji dáme  

jaro přivítáme. 

 

Zimu jsme odnesli  

nové léto přinesli  

vítej léto líbezné  

obilíčko zelené. 

 

Abeceda 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Das Alphabet, das ist doch nichts, 

wer würde sich davon fürchten? 

Ich werde euch zum lernen bringen: 

Á, Bé, Cé, Dé und so weiter  

aus Buchstaben besteht das Wort, 

Abeceda, to nic není, 

kdo by se jí děti bál? 

Já vás vemu do učení: 

Á, Bé, Cé, Dé a tak dál 

z písmenek se složí slovo, 
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aus Sätzen ist die Ganze Welt 

zusammengesegtzt,  

wer das Alphabet kennt  

wird alles verstehen. 

z vět se složí celý svět. 

Ten, kdo umí abecedu, 

bude všemu rozumět. 

 

Školáci 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Warum sollten wir Angst vor der Schule 

haben? wir sind keine Faulenzer.  

Wir haben einen klugen Kopf zum lernen 

und zum Spaß  

den Papa, die Mama überwachsen wir  

zählen sie deshalb bald mit uns. 

Proč bychom se školy báli? 

nejsme žádní peciváli 

máme přece bystrou hlavu 

k učení i pro zábavu  

přerosteme táty mámy  

počítejte brzy s námi. 

 

Pracovní činnost 
Výroba kraslic na výstavu do soutěže 

 z kartonu veliké vejce 

 vybarvené barvou 

 polepené a ozdobené 

kočička – ze čtvrtky vystřižená hlava, tělíčko, ocásek – vše slepit a namalovat ouška, oči a nos 

Výroba košíčku – barevné proužky papíru (slepení) a sázení obilí do hlíny (květináče) 
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Pohyb a hry 
Děti utvoří kruh, jedno dítě je uprostřed a říká: 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Ich gehe, ich suche, 

was ich wissen soll. 

Komm schon, Martin, … mithelfen. 

Gehe in alle Ecken,  

finde alles was weiß … ist. 

Chodím, hledám, 

co mám znát. 

Pojď, Martine, (Aničko, Terezko, …) 

pomáhat. 

Do všech koutů zajdi, 

co je bílé (červené, žluté, …) najdi. 

 

Děti sedí nebo stojí v kruhu. Uprostřed jsou rubem nahoru položené kartičky s obrázky 

ovocných keřů. Jedno dítě – zahradník – obchází kruh a říká: 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 

Ich habe einen großen Garten. 

Ich kenne jede Ecke. 

Komm zu mir … (der Name des Kinds), 

du kannst dir etwas abreisen! 

Mám já velkou zahradu. 

Znám v ní každý kout. 

Pojď ke mně … (jméno dítěte), 

něco utrhnout! 

Dítě, které bylo vyzváno, si obrátí jednu kartičku a řekne, co si u zahradníka utrhlo. 

Společné setkání  
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Jsme malí zahradníci / Wir sind kleine Gärtner 

 Po přivítání se děti rozdělily do tří skupin, jedna skupina sázela ovocné keře (rybíz, 

ostružiny, …) druhá skupina pohybovou hru (slovíčka - krtek, jaro, zahradník, …) třetí 

skupina se účastnila překážkové dráhy – každé dítě se postupně protočilo ve všech 

skupinách 

 vyrábění čepice, občerstvení 

 Použitá slovní zásoba  

Přílohy 
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Modul 24 – Téma měsíce „Když všechno 
kvete“ 

Slovní zásoba na téma Den matek 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Mutti maminka 

r Vati tatínek 

e Familie rodina 

s Herz srdce 

s Geschenk dárek 

e Blumen kytky 

r Junge chlapec 

s Mädchen dívka 

Slovní zásoba na téma hudba 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Klavier klavír 

e Gitarre kytara 

e Klarinette klarinet 

s Akordeon harmonika 

s Xylophon xylofón 

e Geige housle 

r Bass basa 

r Flöte flétna 

r Trompete trubka 

Schlagzeug bicí 

e Triangel triangl 
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Basničky a říkanky 
Mazlíček 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ich bin das Lieblingskind meiner Mutti, 
Papas gold. 
Wenn du jemals zu uns kommst, 
frag danach. 

Maminčin jsem mazlíček, 
tátovo jsem zlato. 
Až k nám někdy půjdete, 
zeptejte se na to. 

 

Sladká pusa 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Einen Kuss so süß wie Honig, 
werde ich dir jetzt meine Mami schicken. 
Kuss fliegt, fliegt, 
bis zur meiner Mama. 

Sladkou pusu jako med, 
pošlu ti ji mámo hned. 
Letí, letí pusinka, 
dostane ji maminka. 
 

Maminka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Mama, Mama, Mami, 
wir lieben dich sehr. 
Wir wünschen dir Gesundheit, 
lass das Lieben mit uns dir Genießen. 
Viel Liebe, keine Falten, 
viel Glück, 
damit endet das Gedicht. 

Mámo, mámo, mami, 
máme tě moc rádi. 
Přejem ti hodně zdraví, 
ať tě život s námi baví. 
Také hodně lásky, 
hlavně žádné vrásky. 
ještě hodně štěstíčka, 
tím končí má básnička. 

Moje máma 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Maine mama, Mütterchen, 
ist eine seltene Blume. 
Es gibt niemanden auf der Welt, 
den ich mehr lieben würde. 

Moje máma, matička, 
je jak vzácká kytička. 
Na světě už není nic, 
koho miloval bych ještě víc. 
 

Korálky pro aminku 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Kästen öffnen sich, 
welchen Schatz verstecken sie? 
Hop, perlen! Ich gebe sie auf den Faden! 
Ich habe ein Geschank für Mama. 

Krabičky se otvírají, 
jaký poklad ukrývají? 
Hop, korálky! Na nit vás dám! 
Pro maminku dárek mám. 
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Moje zlatá maminka 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Du hast mich in deinen Bauch getranken, 
du hast mich in einen Kinderwagen 
gefahren. 
Erinnerst du dich an den ersten Zahn? 
Auf ein kaputes Knie? 
Du warst immer mit mir, 
meine goldene Mama. 
Für jeden Moment, 
trage ich dich in meinem Herzen. 
 

V bříšku jsi mě nosila, 
v kočárku mě vozila. 
Pamatuješ první zoubek? 
Natlučené kolínko? 
U všeho jsi vždycky byla, 
moje zlatá maminko. 
Za každou tu cviličku, 
nosím si tě v srdíčku, 

Maminky oči 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Mutti, deine lieben Augen 
streicheln mich so sacht. 
Sie sind klug und sehen alles, 
geben auf mich acht! 
Wissen, dass ich lieb sein möchte 
heut und jeden Tag, 
weil ich trotz und tränen 
selber gar nicht mag! 
 

Mami, toje milé oči 
mě hladí tak jemně. 
Jsou chytré a vidí vše, 
dávají na mě pozor! 
Vědí, že bych chtěl být, 
nejen dneska, ale každý den hodný, 
protože vzdor a pláč 
nemám vůber rád. 

Koťata 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Bum, bum, bum, 
volles Haus von Kätzchen. 
Wo sie herkamen? 
Hier erschienen sie, 
sie fielehaus dem Korb. 
 

Bum, bum, bum, 
koťat plný dům. 
Kde se vzala, 
tu se vzala, 
z košíčku se vysypala. 

Kočička 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Unsere weiße Katze, 
sie wusch sich die Augen. 
Sie wusch sich den Kopf, 
die Nase und die Pfoten. 
 

Naše bíla kočička, 
čistila si očička. 
Čistila si hlavičku, 
nosíček a pacičku. 

Mlsná kráva 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
„Stračena“ inst eine verwöhnte Kuh, 
das Gras schmeckt ihr nicht mehr. 
Sie aß alle Blumen herum, 

Stračena je mlsná kráva, 
přeslala jí chutnat tráva. 
Všechny kytky kolem spásla, 
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vielleicht reichen sie uns dann in der Butter. snad nám budou voňet másla. 

Klokan 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Schau auf den Herr Känguru, 
er mag Fußball. 
Tritt nach links, tritt nach rechts, 
er kann auch mit seinen Kopf spielen. 
Er weiß mit der Hand spielt man nicht, 
wenn er mit den Jungs spielen will. 
 

Vida pana klokana, 
jak ho baví kopaná. 
Kopne levou, kopne pravou, 
umí také přihrát hlavou. 
Ví, že nesmí rukama, 
když chce hráti s klukama. 

Hádanky ze zoo – Rätsen aus dem Zoo 

Slon 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Ist groß, schwer, 
sie müssen überall hin laufen. 
Nur er hat eine lange Nase. 
Du fragst wer? Immerhin… 
 

Velký je, navíc těžký, 
všude musí chodit pěšky. 
Dlouhý nos, má jenom on.  
Ptáte se kdo? Přece… 

Zebra 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Sie hat gestreifte Mutter, 
trägt streifen auf ihrem Pyjama. 
Schwarz-weiß hat sie die Rippen, 
Du weißt schon? Es ist… 
 

Pruhovanou má svou mámu, 
pruhy nosí na pyžamu. 
Černobílá má i žebra. 
Poznali jste? Je to… 

Opice 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Sie schwingt gern auf Bäumen, 
sie schält sich Bananen. 
Sie wohnt in Afrika. 
Wer ist das? … 
 

Na stromech se ráda houpe, 
banány si sama koupe. 
Dovádí si v Africe. 
Kdopak je to? … 

Hroch 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Er hat eine starke Haut, viel Speck, 
er mag Schlamm, Pfützen, Flusse. 
Er ist ein dicker Junge. 
Du fragst wer? Immerhin… 
 

Silná kůže, samé špeky, 
má rád bahno, louže, řeky. 
Je to tuze tlustý hoch. 
Ptáte se kdo? Přece… 
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Klokan 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wenn das Baby immer weint, 
steckt es in die Tasche und springt. 
Der australische Springger, 
heißt… 
 

Když miminko stále pláče, 
do kapsy ho dá a skáče. 
Ten australský skokan, 
jmenuje se… 

Žirafa 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Langer Hals, lange Beine, 
auf dem keinen Kopf sind Hörner. 
Trinkt Wasser aus dem Bach, 
auf den Welt schaut sie aus der Höhe. 
 

Dlouhý krk a dlouhé nohy, 
malá hlava, na ní rohy. 
Pije vodu z potoka, 
hledí na svět z vysoka. 

Zvířata 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir lieben Tiere, 
wiel sie pelzig sind und ein weiches Fell 
haben. 
Im Zoogarten 
nich den löwen an den Kinn streicheln, 
sonst beißt er dir in den Finger. 
Der jenige, der durch das Gitter dem Löwen 
eine Hand schiebt, der mecht einen Fehler. 
Selbst wenn wir zehn Finger haben, ist 
schade um jeden Finger. 
Wir lieben Tiere, 
wiel sie pelzig sind und ein weiches Fell 
haben. 
 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 
protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, 
srst, srst. 
V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, 
nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst, 
prst, prst. 
Chybuje ten, kdo lvu skrz mříž tu svou ruku 
podá, 
ikdyž máme deset prstů, každýho je škoda. 
Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 
protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, 
srst, srst. 
 

Lev 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Er hat eine Mähne, also ist er ein König, 
alle hatten Angst vor ihm. 
Lautes und schreckliches Brüllen 
und das kann nur ein Löwe. 
 

Pro svou hřívu stal se král, 
každý se ho totiž bál. 
Tak hlasitý, strašný řev, 
umí totiž jenom lev. 

Žirafa 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Lange Wimpern, schwarze augen, 
auf der Stirn zwei Hörne. 
Es ist kein Teifel oder eine Katze, 
es ist eine Girafe. 

Dlouhé řasy, černá očka 
a na čele růžky dva. 
Čert to není, ani kočka, 
to je přece žirafa. 
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Pohyb a hry 
Výlet do zoo 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 
Wir werden einen Ausflug machen, 
Morgens hin, zurück am Abend. 
Wir werden etwas zum Essen haben,  
Zoo besuchen wir heute. 
Es wohnt dort Kängurus, 
Löwen, Tiger und Seelöwen, 
Bären und Affen, 
die mag ich am meisten. 
Hurá, wir machen ainen Ausflug, 
Morgens hin, zurück am Abend. 

Pojdeme na výlet, 
(chůze po třídě, „volant v ruce“) 
ráno tam a večer zpět. 
(chůze vpřed a vzad) 
Svačinou se vybavíme, 
(stojí a ukazují na záda) 
Zoo dneska navštívíme. 
(stojí a hláskují) 
V zoo bydlí klokani, 
(poskoky snožmo) 
lvi, tygři a lachtani, 
(vytlaskávání) 
medvědí a opice, 
(vytleskávání) 
líbí se mi nejvíce. 
(vytleskávání) 
A tak hurá na výlet, 
(chůze po třídě, „volent v ruce“) 
ráno tam a večer zpět. 
(chůze vpřed a vzad) 
 

Pracovní činnost 
Vystřihovaní tygříka (tělo, hlava), dokreslení očí a nosu 

 

Návšteva Tiergarten v Žitavě 
Navštívili jsme s dětmi Tiergarten v Žitavě. Děti měli možnost poznat zvířata, nejen exotická 

ale i z okolí. Některé výběhy měly volný vstup, takže byly děti v přímém kontaktu se zvířaty.  
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Společné setkání 
 navštívili jsme školku AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Svátek Den matek 

 Děti vyráběli dárek pro maminku, klíčenka ve tvaru srdce s fotkou, malovali 

omalovánky 

 Použitá slovní zásoba na téma Den matek 

Přílohy 
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Modul 25 – Téma měsíce „Jak vnímáme 
svět“ 

Slovní zásoba na téma Kdo žije u rybníka 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

s Taich rybník 

e Schilf rákos 

r Fisch ryba 

r Storch čáp 

r Kerbs rak 

r Frosch žába 

s Käfer brouk 

r Libelle vážka 

Slovní zásoba na téma Včelí úl 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Biene včela 

e Biene häuser včelí úl 

r Honig med 

r Imker včelař 

e Kerze svíčka 

e Hummel čmelák 

s Bienenwachs včelí vosk 

Slovní zásoba na téma Olympijské hry 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

olympische Preise oplympijské kruhy 

blauer Kreis modrý kruh 
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roter Kreis červený kruh 

schwarzer Kreis černý kruh 

grüner Kreis zelený kruh 

gelber Kreis žlutý kruh 

Gewinner vítěz 

2. platz 2. místo 

3. platz 3. místo 

Laufen běh 

Springen skok 

Werfen hod 

Klettern šplh 

Slalom slalom 

Básničky a říkanky 
Brouček 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Kleiner Käfer schlieft ein, 

er ist heute im Gras aufgewacht. 

Er streckte seine Beine, 

den Kopf und seine Hände aus. 

Er zog seine Hausschuhe an 

und rannte zum Kindergarten. 

Malý brouček usnul v trávě, 

probudil se dneska právě. 

Protáhnul si nožičky, 

hlavičku i nožičky. 

Pak si obul bačkůrky 

a utíkal do školky.  

Sportovec 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Jetzt ist es eine klare Sache, 

ich werde ein Sporler sein. 

Meine Muskeln werden bald wachsen, 

geschickte Kinder haben alle gerne. 

Für die Schönheit und Gesundheit, 

Übung haben wir sehr gern. 

Teď už to je jasná věc, 

bude ze mě sportovec. 

Narostou mi brzy svaly, 

zdatně děti všichni chválí. 

Pro krásu i pro zdraví, 

cvičení nás pobaví. 
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Kdo žije u vody 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Hüpfen und pringen, 

üpfen und pringen, 

springt Frosch über einen Bach. 

Vier Sprünge, 

ein Schritt, 

über Steine, durch den Bach. 

Hop a skok, 

hop a skok, 

skáče žába přes potok. 

Čtyři skoky, 

jeden krůček, 

přes kameny, přes potůček. 

Škola volá 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Als wir klein waren, 

konnten wir essen und schlafen. 

Wir sind Erwachsener geworden, 

wir werden secht und siehst du dass? 

In unserem Kindergarten  

können wir spielen was wir wollen. 

Nach den Ferien ruft uns die Schule 

und lehre uns lesen und schreiben. 

 

Wir kennen uns lernen, 

wir eilen zur großen Schule. 

Wir wissen, das es nichts ist. 

Wir lernen lesen und schreiben. 

Warum solten wir Angst vor der Schule 

haben? 

Wir sind nich faul. 

Á, Bé, Cé, Dé und so wwiter, 

der jenige, der es kann, 

Když jsme byli takhle malí, 

uměli jsme jíst a spát. 

Vyrostli jsme, podívejte, 

nude nám šest, je to znát. 

V naší školce můžeme si 

na co chceme spolu hrát. 

Po prázdninách škola volá, 

naučí nás číst a psát. 

 

Korálky poznání navlékáme, 

do velké školy pospícháme. 

Nic to není, to my víme, 

čísta psát se naučíme. 

Proč bychom se školy báli, 

nejsme žádní peciváli. 

Á, Bé, Cé, Dé a tak dál, 

kdo to umí, 

ten je král. 
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ist er König. 

 

  



 

 

 

Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324 

 
357 

 

Konec školy 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Jede Schule hat ihr Ende, 

jede Schule hat ihr Ende, 

wie sie einen Anfang hatte. 

Was einmal endet, kann niemals 

zurückkehren. 

 

Es ist Wahr! Es ist Wahr! 

Es ist Wahr – hepčí! 

Wir lieben die Schule, 

aber die Ferien sind besser. 

 

Jede Schule hat ihr Ende, 

sogar bei uns – also hier ist es: 

Ajoh, Schule! 

Auf wiedersehen! 

Hallo! 

Adie! 

Každá škol má svůj konec, 

každá škola má svůj konec, 

jako měla začátek. 

A co končí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek. 

 

Je to pravda, je to pravda, 

je to pravde – hepčí! 

Ikdyž máme školu rádi, 

prázdniny jsou lepší. 

 

Každá škola má svůj konec, 

i ta naše – tady je: 

Ahoj školo! 

Na shledanou! 

Nazdar! 

Těpic! 

Adie! 

ZOO 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

 

Ich habe seit Weihnachtan ein Tierbuch zu 

Hause, jetzte kenne ich es schon ganz von 

Anfang bis zum Ende. Ich spring wie 

Känguru, ich base wie ein Elephant 

und ich möchte in den Zoo gehen. 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

 

Od Vánoc mám doma knihu zvířátek, 

teď už ji znám komplet celou tam i nazpátek. 

Skáču jako klokan, troubím jako slon, 

a pořád jen prosím, já chci do zoo. 
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Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

 

Dort springen die Afen, Nilpferd freut sich, 

dass es im Schlamm rollen kann. 

Krokodil lacht, klikt mit den Zähnen, 

das werde einer Rummel mit Brüdern sien. 
 

Ref.: 
 

Der Gorilla tippt sich auf die Stirn, 

warum zieht sich die Schlange aus. 

Wissen sie was passiert wenn ein Känguru 

wütend ist? Mama steckt ihn in die Tasche. 
 

Ref.: 
 

Die Schild kröte die Karotten anbaute, 

hat Angst vor den Löwen. 

Auf den Panzer hat sie viele Rille. 

Also geht sie weg. 
 

Ref.: 
 

Seelöwen mögen kleine fische, 

wenn du sie auf sie wirfst, stehen sie auf den 

Zehenspitzen. Er winkt mit den Flossen 

und sieht wie ein König aus. 
 

Ref.: 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

 

Opičky tam skáčou, hoch se raduje, 

že se může v blátě válet, od toho tu je. 

Krokodýl se směje, cvaká zubama, 

to zas bude doma mela s bráchama. 
 

Ref.: 
 

Gorila si vážně ťuká na čelo, 

proč se ten had svlíká, že by se to nemělo. 

Víte, co se stane, když zlobí klokánek? 

Maminka ho zamkne v kapse na zámek. 
 

Ref.: 
 

Povídala želva, co mrkev pěstuje, 

že má prý strach za lva, a tak se stěhuje. 

Krunýř samou rýchu od jeho drápků má, 

nezůstane, není přeci šílená. 
 

Ref.: 
 

Lachtani mají rádi malé rybičky, 

když jim jednu hodíš, postaví se na špičky. 

Zamává ti ploutví, pořád by si hrál, 

tváří se však důležitě jako král. 
 

Ref.: 
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auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Der Sommer klopft an das Tor  

öffnet mir, meine Kinder. 

Wir gehen zusammen ans Waser, 

dort wird es Schiffe geben. 

 

Wir kaufen uns ein Eis, 

wir setzen uns auf eine Decke. 

Die Sonne wird uns wärmen, 

wir werden bräunen von der Sonne. 

Léto ťuká na vrátka,  

otevřete mi děťátka. 

Vyrazíme k vodě, 

na ní budou samé lodě. 

 

Zmrzlinu si zakoupíme,  

na deku se posadíme. 

Bude nás hřát sluníčko, 

opálí nás maličko. 

 

Moje země česká 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Ich lebe gerne in einem Land,  

in dem mich jeder versteht. 

Wo meine Mama, Vati  

und meine Familie wohnt. 

Von bergen in meiner heimat  

sprechen wir Tschechisch .  

Wir haben ein mildes Klima,  

Frühling, Sommer, Herbst, Winter. 

Andere orte sind nicht so schön,  

als das tschechische Land 

Nejraději bydlím v zemi,  

kde mi všichni rozumějí. 

Kde mám mámu, tatínka, 

bydlí tu i rodinka. 

Od hor k horám v mojí vlast, 

mluvíme tu rádi česky. 

Střídá se nám mírně klima, 

jaro, léto, podzim, zima. 

Nejsou jiná místa hezká, 

nežli je ta země česká. 

 

Pohyb a hry 
Cvičení 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
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Hopky, hopky, Beine, (hüpft ruckartig) 

beide joggen wie zwei Frösche, 

(hüpft ruckartig) 

wir legen die Beine zusammen, 

(gerade stehen) 

beide Hände üben, (Hände hoch) 

große Kreise, (wir rollen unsere Hände) 

kleine Kreise, (wir rollen in den Unterarm) 

Beine laufen schnell, (rennen) 

einer dort, der andere hier, (rennen) 

wir sitzen direkt auf dem Boden. 

(setze dich hin) 

 

Hopky, hopky, nožičky, (poskoky snožmo) 

skáčou jak dvě žabičky, (poskoky snožmo) 

dáme nožky k sobě, (stoj spatný) 

cvičí ručky obě, (ruce nahoru) 

velké kruhy, (točíme rukama) 

malé kroužky, (točíme předlokím) 

ubíhají rychle nožky, (běh) 

jedna tam a druhá sem, (běh) 

sedneme si na zem. (sed na zem) 

Píseň 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Guten tag 

wir sind ein Sonderfall 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

píp, píp, píp 

píp, píp, píp 

wie ist es hier 

wir halten unser kinn 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

was ist in der Nähe 

was trinkt man hier 

wie lebt man hie 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

Dobrý den (předklánět) 

my jsme zvláštní případ (ptáčci) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – pobíhat) 

píp, píp, píp (dlaně na tváře) 

píp, píp, píp (tleskat) 

jaké je to tady (dlaně vzhůru) 

držíme si brady (držet hlavu) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – pobíhat) 

jaké je okolí (ruka na čele) 

co se tady pije (skákat) 

jak se tady žije (skákat) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – kolečko s dětmi) 
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Guten tag 

wir sind ein Sonderfall 

píp, píp, píp 

 

dobrý den (houfem ovečky) 

my jsme zvláštní případ (ptáčci) 

píp, píp, píp (tleskání) 

Pět minut v Africe 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch - česky 
Abraka, dabraka, wir fliegen nach Afrika. 

Halten ihre Mützen…hop und wir ind in 

Afrika. 

 

Löwen und Löwinnen unter den Palmen 

öffnen den Mund, 

sie jagen Mäuse in der Oase, 

und nehmnen an Gewicht zu. 

 

Abraka, dabraka, wir fliegen nach Afrika. 

Halten ihre Mützen…hop und wir ind in 

Afrika. 

 

Elefanten blasen elefanten Lieder 

in unseren ohren klingelt es, 

sie sind fröhlich 

wie eine Band 
 

Ref.: 
 

Flusspferde heben flusspferdhaut, 

sie faulenzen gern, 

dann gehen sie schwimmen 

dann schlafen sie ein. 

 

Ref.: 

Čáry, máry, ententyky, poletíme do Afriky. 

(rukama čarujeme, děláme letadlo) 

Přidržte si čepice…Hop a už jsme v Africe. 

(držíme si čepici na hlavě, poskočíme) 

 

Lvi a lvice pod palmami 

(uděláme kolo kolem hlavy jako hřívu) 

hrozitánsky špulí tlamy, 

(ukážeme si na pusu) 

loví myši v oáze, 

(naznačíme myší uši) 

přibívají na váze. 

(ukazováčky ukazujeme na bříško) 

 

Čáry, máry, ententyky, poletíme do Afriky. 

(rukama čarujeme, děláme letadlo) 

Přidržte si čepice…Hop a už jsme v Africe. 

(držíme si čepici na hlavě, poskočíme) 

 

Sloni troubí písně sloní 

(od nosu uděláme sloní chobot) 

až nám z toho v uších zvoní, 

(zacpeme i uši) 

vytrubují zvesela 
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Strauße haben schöne Federn, 

sie sind stolz darauf, 

wenn du aber nah an ihnen niest 

stecken sie ihre Köpfe in dn Sand. 
 

Ref.: 

 

(„hrajeme“ na trubku) 

jako správná kapela. 

(ukážeme palcem 1) 
 

Ref.: 
 

Hroši mají kůži hroší, 

(pohladíme se po rukou) 

ti si rádi zlenoší, 

(hlavou kýváme na stranu) 

pak si trochu zaplavou 

(rukama naznačíme plavání) 

a hned usnou únavou. 

(naznačíme spánek) 
 

Ref.: 
 

Pštrosi mají krásné peří, 

(uděláme křidélka rukama na ramínka) 

pyšně si ho nakadeří, 

(uděláme „pyšná křidélka“) 

kýchneš-li však nablízku 

(naznačíme kýchání) 

strčí hlavu do písku. 

(zakryjeme si oči) 
 

Ref.: 

 

 

 Děti ve školce navštívil zajímavý projekt s kupulí a 3D efektem uvnitř 

 Před vstupem byly děti seznámeny s pravidly 
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 V kupuly děti seděly na karimatkách a mohly si užít podívanou pod hvězdami nebo na 

dně oceánu 

Obrázek 1  
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Společné setkání  
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Jak vnímáme svět 

 Děti dostaly společnou přednášku o včelách a medu, mohly si prohlédnout oblek 

včelaře 

 Děti vyráběly svíčku ze včelího vosku a společně si hrály na zahradě s různými 

dopravními prostředky nebo na pískovišti 

 Použitá slovní zásoba Včelí úl 

 

Přílohy 
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Modul 26 – Téma měsíce „Podzimní 
variace“ 

Slovní zásoba na téma ekologie 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Sand písek 

s Papier papír 

e Plastik plast 

s Glas sklo 

Elektroschrott elektroodpad 

e Mülltone popelnice 

e Erde zeměkoule 

Blau modrá 

Grün zelená 

Braun hnědá 

Rot červená 

 

Slovní zásoba na téma základy 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Steine kameny 

e Federn peří 

r Baumrinde kůra 

s Heu seno 

e Zapfen šišky 

r Freund kamarád 
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r Morgen ráno 

r Vormittag dopoledne 

s Mittagessen oběd 

r Nachmittag odpoledne 

r Abend večer 

s Mädchen  dívka 

r Jung chlapec 

Slovní zásoba na téma rodina 
auf Deutsch - 

německy 

auf Tschechisch - 

česky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Familie rodina Meine Familie ist groß. Má rodina je velká. 

ich já Ich lerne Deutsch. Učím se němčinu. 

e Mutter matka Meine Mutter kommt aus 

Prag. 

Moje matka pochází 

z Prahy. 

r Vater otec Mein Vater arbeitet gern 

im Garten. 

Můj otec rád pracuje na 

zahradě. 

e Schwester sestra Ich habe eine Schwester. Mám sestru. 

r Bruder bratr Mein Bruder fotografiert 

ein Haus. 

Můj bratr fotografuje 

dům. 

e Geschwister sourozenci Meine Schwester und 

mein Bruder sind meine 

Geschwister. 

Moje sestra a můj bratr 

jsou moji sourozenci. 

s Baby miminko Das Baby liegt im Bett. Miminko leží v posteli. 

s Kind dítě Das Kind schläft ruhig. Dítě spí klidně. 

e Kinder děti Unsere Kinder gehr zur 

Schule. 

Naše dítě jde do školy. 

e Eltern rodiče Meine Eltern srbeiten als 

Ärzte. 

Moji rodiče pracují jako 

doktoři. 

r Großvater dědeček Mein Großvater erzählt Můj dědeček vypráví 
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lustige Geschichten veselé příběhy. 

e Großmutter babička Ich mag meine 

Großmutter. 

Mám rád mojí babičku. 

e Großeltern prarodiče Meine Großeltern leben in 

einem kleinen Dorf. 

Moji prarodiče žijí 

v malé vesnici. 

e Tante teta Meine Tante geht tanzen. Moje teta chodí tancovat. 

r Onkel  strýc Mein Onkel ist Arzt. Můj strýc je lékař. 

e Cousine sestřenice Meine Cousine besucht 

mih oft. 

Má sestřenice mě často 

navštěvuje. 

 

Básničky a říkanky 
Hra na krále 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der König sitzt auf dem Thron 

er hat eine Papierkrone auf dem Kopf, 

wer die Krone vom Kopf nimmt 

der sitzt auf dem königlichenn Thron. 

Král sedí na trůně  

v papírové koruně, 

kdo korunu z hlavy vezme 

 na rálovský trůn si sedne.  

Ráno 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Jeden morgen, 

jeden Tag 

eilen wir in unseren 

Kindergarten. 

 

Ich suche, suche 

Kinder 

nette 

Jung sund Mädels. 

Každé ráno, 

každý den 

spěcháme do naší  

školky jen. 

 

Hledám, hledám 

dětičky 

hodné 

chlapce, holčičky.  

Kostky 
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auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wir haben genug, genug Würfel, 

wir bauen eine große Brücke. 

Olda baut einen Bahnhof 

Jirka autos mit Garage. 

 

Jana baut ein Puppenhaus 

mit einen Fenstervorhang. 

Wir haben Würfel genug, genug, 

wir bauen für unsere Freude. 

Máme kostek dost a dost, 

postavíme velký most. 

Olda staví nádraží 

Jirka auta s garáží. 

 

Jana domek pro panenku 

se záclonkou na okénku. 

Máme kostek dost a dost, 

stavíme si pro radost. 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Primä Mädchen, primä Jungs 

lächeln passt immer zu uns. 

Wir spielen, wir reden, 

im Kindergarten geht es uns gut. 

Was ist diese bunte Welt? 

Es ist der Kindergarten Kleeblatt. 

Prima holky, prima kluci 

úsměvy nám vždycky sluší. 

Hrajeme si, povídáme, 

ve školce se dobře máme. 

Co je to za pestrý svět? 

To je školka čtyřlístek. 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das ist Vater, 

das ist Mama, 

das ist Opa, 

das ist Oma, 

das ist ein Enkelkind 

kleiner Kerl. 

To je táta, 

to je máma, 

to je děda, 

to je bába, 

to je vnouček 

malý klouček. 
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auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ob du ein Mädchen oder ein Junge bist 

Mach einen Kreis mit mir, 

ich werde dir beibringen, 

zu gehen, zu stehen. 

Komm mit mir, komm spielen mit mir 

Klatch bitte, du kannst Trampeln 

gib deine Hand deinen Freunden. 

Ať si holka nebo kluk 

udělej si se mnou kruh, 

nučím tě chodit stát, 

pojď si se mnou, pojď si se mnou hrát, 

zatleskej, zadupej, 

kamarádům ruku dej 

 

Ručičky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Jede Hand hat Finger, 

wir fassen sie zur Faust. 

bum, bum an der Tür, 

das ist eine kurze Geschichte. 

 

Hände spielen zusammen, 

und helfen den Freunden. 

bum, bum an der Tür, 

das ist eine kurze Geschichte. 

Každá ručka má prstíčky, 

sevřeme je do pěstičky, 

bum, bum, na vrátka, 

to je krátká pohádka. 

 

ručičky si spolu hrají, 

kamarádům pomáhají 

bum, bum na vrátka, 

to je krátká pohádka 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Bumtarata an der Tür, 

Wir haben vier Kätzchen. 

Das erste Miaut, das zweite kann schnurren, 

das dritte kann nicht schlafen 

das vierte stottert über uns  

und wedelt mit dem Schwanz. 

Bumtarata na vrata, 

máme čtyři koťata. 

první mňouká, druhé přede, 

třetí hajat nedovede 

a to čtrvtí prská 

ocáskem si mrská. 
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Naše školky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Unser Kindergarten, das ist ein Kindegarten! 

Wir mögen es, dorthin zu gehen. 

Wir spielen dort 

und lernen neues. 

Wir tanzen, singen, gehen in den Garten. 

Wir fahren einen Roller und dann laufen wir 

zum Mittagessen. 

Immer haben wir ein gutes Essen. 

Wachsen uns den Mund, 

dann ziehen wir unseren pyjama an. 

Nach den Märchen schlafen wir eine kurze 

Zeit. 

Nach dem Vesperbrot geben wir gerne der 

Mama einen Kuss. 

Die Sonne scheint schön in unserem 

Kindergarten, sie lächelt, und schaut unsere 

Kinder an. 

Naše školka, to je školka! 

Rádi do ní chodíme. 

Pěkně si v ní pohrajeme, 

novému se učíme. 

Tancujeme, zpíváme si, na zahradu trefíme. 

Půjčujeme si kloběžky a na oběd běžíme. 

Dobré jídlo vždycky máme. 

Umejem si pusinku, 

oblečem se do pyžamka, 

trví to jen chvilinku. 

Po pohádce si vždycky krátce 

odpočinem v peřince. 

Po svačině rádi dáme pusu naší mamince. 

Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky, 

usmívá se, pokukuje na ty naše dětičky. 

Kočička 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Kätzchen dehnt sich aus, 

es übt jede Pfote. 

Links, rechts, links, rechts, 

bis sich davon der Kopf dreht. 

Kočička se protahuje, 

každou packu procvičuje. 

Levá, pravá, levé, pravá, 

až se z toho motá hlava. 
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Kotě a sluníčko 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Kätzchen spielte im Gras und 

Griff nach der Sonne, 

Sonne hat ein Gold-Band gestrickt, 

um das Kätzchen am  Schwanz zu packen. 

 

Heute werde ich dich micht gehen 

lassen, kleiner Lacher!  

Ich werde Gold in dein Fell streuen. 

Du lässt mich nicht gehen? 

Du wirst meine Pfloten sehen, die verstecken 

scharfe Krallen. 

 

Die Sonne war erschrocken, 

läuft hinter eine Wolke, 

Das Kätzchen hat gewonen, und lächelt unter 

dem Bart.  

Rühmt sich bei den Gänsehen: „kleiner 

Bruder, die Sonne flieht vor Angst vor mir. 

Hrálo si koťátko na trávníčku, 

sahalo pacičkou po sluníčku. 

Sluníčko upletlo zlatý pásek, 

chytilo sluníčko za ocásek. 

 

Dnes už tě nepustím malý síšku, 

zlato ti nasypu do kožíšku. 

Že už mě nepustíš? Moje tlapky, 

uvidíš, skrývají ostré drápky. 

 

Leklo se sluníčko, za mrak běží. 

Kotátko vítězně kníry ježí, 

chlubí se houseti „milý brachu“ 

sluníčko přede mnou prchá v strachu. 

Mytí rukou 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Den ganzen Tag über, spielen sich die Hände. 

Alles mögliche haben wir in Händen. 

Spielzeug, Sand, Schuhe, 

schmutzig sind die Hände. 

 

Was hilft den Händen? 

 

Wasser, Seife, Waschbecken, 

das ist der richtige Zaubrspruch. 

Celý den si ruce hrají, 

všechno možné osahají. 

Hračky, písek, botičky, 

špinavé jsou ručičky. 

 

Copak ručkám pomůže? 

 

Voda, mýdlo, umyvadlo, 

to je správné zaklínadlo. 
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Domy 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ein Haus steht hier, 

Zweits dort drüben im Garten, 

Drites, viertes am Teich, 

das fünfte, sechste am Wald. 

Da sind die meinsten, 

fast das ganze Dort. 

Jeden domek stojí tady, 

druhý támhle u zahrady, 

třetí, čtvrtý u rybníka, 

patý, šestý u lesíha. 

Tady jich je nejvíce, 

skoro celá vesnice. 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Meine Hände sind verschuwunden, ich habe 

keine hande mehr 

ei, da sind die Hände wieder, tralalalalala 

meine Nase hat verschwunden, ich habe 

keine Nase mehr 

ei, da ist die Nase wieder, tralalalalala 

meine Augen sind verschwunden, ich habe 

keine Augen mehr 

ei, da sind die Augen wieder, tralalalalala 

meine Öhre sind verschwunden, ich habe 

keine Öhre mehr 

ei, da sind die Öhre wieder, tralalalalala 

meine Finger sind verschwunden, ich habe 

keine Finger mehr 

ei, da sind die Finger wieder, tralalalalala 

meine Mund ist verschwunden, ich habe 

keinen Mund  mehr 

ei, da ist der Mund wieder, tralalalalala 

Moje ruce zmizely, nemám je více 

jejda už jsou zase tady, tralalalalala 

můj nos zmizel, nemám ho více 

jejda už je zase tady, tralalalalala 

moje oči zmizely, nemám je více 

jejda už jsou zase tady, tralalalalala 

moje uši zmizely, nemám je více 

jejda už jsou zase tady, tralalalalala 

moje prsty zmizely, nemám je více 

jejda už jsou zase tady, tralalalalala 

moje pusa zmizela, nemám ji více 

jejda už je zase tady, tralalalalala 
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Čištění zubů 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich putze meine Zähne ritz, ratz. 

Sie werden weiß wie eine Birke sein. 

Links, rechts, vorne, hinten, 

dann sind sie weiß wie schnee. 

Jeder freut sich. 

Čistím zoubky, řízy, řízy, 

ať jsou bílé jako břízy. 

Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, 

ať jsou bílé jako sníh. 

Ať má kažký radost z nich. 

Zoubky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wer täglich seine Zähne putzt, 

denn tut kein Zahn weh. 

We Äpfel und Möhren isst, 

hat keine Sterne in den Zähnen. 

Kdo si čistí denně chrup, 

nebolí ho žádný zub! 

Kdo jí jablka, mrkvičky, 

nemá v zoubku hvězdičky. 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Enyk, benyky, 

Jungs, Mädchen, 

wir freuen uns auf unseren Kindergarten. 

Láry, fáry, knall, 

es wird uns schön zusammen sein. 

Enyky, benyky, 

kluci, holky, 

těšíme se do naší školky. 

Láry, fáry, třesky, plesky, 

ať je nám tu spolu hezky. 

 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wir haben ein Baby. 

Die Mama und Papa brachten es mit dem 

Auto aus dem Entbindungsheim. 

Wir warteten schon alle. 

Wir legten es ins Bett. 

Oma und Opa sind auch angekommen. 

Sie sahen das Baby an und sagten: 

„Es hat eine Nase wie der Papa, Augen vor 

der Mama und den Mund von dir.“ 

Narodilo se nám miminko. 

Maminka s tatínkem ho dovezli 

z porodnice autem. 

Všichni jsme už na něho čekali. 

Položili jsme ho do postýlky. 

Přijeli se podívat i babička s dědečkem. 

Prohlédli si miminko a říkali: 

„Nos má po tatínkovi, 

oči po mamince a pusinku po tobě.“ 
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Das Baby weinte und seine Oma steckte ihm 

einen Schnuller in den Mund. 

Dann schlief es im Bett ein. 

Po chvilce se naše miminko rozplakalo 

a babička mu dala dudlík do pusinky. 

Potom v postýlce usnulo. 

Pohyb a hry 
Střecha 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Dach ist der Hut des Hauses 

Noch der Schorstein gehört dazu 

weil ein Haus ohne Dach 

kann unheil anrichten 

Střecha to je klobouk domu 

(stoj rozkročný + ruce spojit nad hlavu) 

ještě komín patří k tomu 

(stoj, ruce přitažené) 

protože dům bez střechy 

(stoj rozkročný + spoj ruce nad hlavu) 

mohl by dělat neplechy 

(poskoky) 

Pracovní činnost 
Pohádka o řepě – rozstříháme obrázky, děti seřádí a nalepí, podle pohádky 

Skládání domečku a procvičování barev 

 

Společné setkání 
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Učíme se na zahradě / Wir lernen im Garten 

 Děti se učily jak správně třídit a zbavit se ekologicky odpadu, co patří a nepatří do 

přírody 

 použita slovní zásoba 

 Pro děti bylo připravené občerstvení  

 Děti procházely stanovišti a byla u toho použita konverzace  

 Konverzace 

1. Sestav puzzle zeměkoule / Du sollst Puzzle „Die Erde“ zusammenstellen 
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2. Kdo je mistr v třídění odpadu? / Wer ist der Meister der Müllsortierung? 

3. Bosou nohou vpřed a vzad / Barfuß vor und zurück 

4. Čeho se dotýkáš? / Was berührst du? 

5. Hra na krále / Spiel des Königs 

6. Hoď míčem a poraž kuželky / Wirf den Ball und lass die Kegelfallen 

7. Hoď kostkou a jdi podle barvy / Wirf die Würfel und gehe nach der Farbe 

8. Co patří do přírody a co do popelnice / Was gehört zur Natur un was zum Müll 

9. Roztřiď podle barvy / Sortiere nach Farben 

10. Choď jen po zelených stopách / Folgen sie einfach den grünen spuren 

11. Co nepatří do přírody? / Was nicht zur Natur 

 

Přílohy 
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Modul 27 – Téma měsíce „Plody podzimu“ 
Slovní zásoba na téma ovoce  
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

r Apfel jablko 

e Banane banán 

e Erdbeere jahoda 

e Ananas ananas 

e Kiwi kiwi 

e Birne hruška 

e Melone meloun 

e Kirsche třešně 

s Orange pomeranč 

e Pflaume švestka 

e Trauben hroznové víno 

 

Slovní zásoba na téma zelenina 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

Erbsen hrášek 

Tomaten rajče 

Blumenkohl květák 

Sellerie celer 

Radischen ředkvička 

Kürbis dýně 

Knoblauch česnek 

Salat salát 

Zwiebel cibule 

Karotte mrkev 
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Gurke okurka 

Kohlrabi kedlubna 

Paprika paprika 

Lauch pórek 

Kartoffeln brambory 

 

Slovní zásoba na téma Halloween 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

r Kürbis dýně 

e Hexe čarodějnice 

s Kostüm kostým 

e Kerze svíčka 

s Licht světlo 

e Dunkelheit tma 

r Geist duch 

 

Básničky a říkanky 
Princeznička na bále 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Prinzessin am Ball, 

verlor Perlen. 

Ihr Vater der mächtige König, 

hat den Honzik gerufen. 

 

„Honzik bring uns die Perlen.“ 

Honzik laufte auf den Berg, 

Kartoffeln ausgraben. 

 

Princeznička na bále, 

postrácela korále. 

Její táta, mocný král, 

Honzíka si zavolal.  

 

„Honzíku, máš na mále, 

přines nám ty korále.“ 

Honzík běžel za horu, 

nakopal tam bramboru. 
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Er legte sie vor dem König, 

„Hier sind die Perlen.“ 

sie hatten keine größeren, 

sie aben sie am Sonntag. 

 

Vysypal je před krále, 

„Nesu vám ty korále, 

větší už tam neměli, 

snědli je už v neděli.“ 

 

Očka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Was sehen diese Augen? 

Sie sehen Leute. 

Papa, Mama, Mädchen, 

Junge, Opa, Oma, 

sie leben zusammen in einem Haus,  

auf einem grünen Hügel. 

Co ta očka vidí? 

vidí, vidí lidi. 

Tátu, mámu, holčičku, 

kluka, dědu, babičku, 

spolu bydlí v domečku, 

na zeleném kopečku. 

 

Ovoce a zelenina 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das ist das leben, es ist die Stärke, 

der jenige, der Karotten und Radieschen ist, 

der ist ganz gesund. 

To je život, to je síla, 

kdo jí mrkev, ředkvičky, 

ten je zdravý celičký. 

 

Větříček 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wehe, wehe Wind, 

lass mir eine Birne nach unten fallen, 

eine oder zwei, 

beide werden süß sein. 

Foukej, foukej větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě,  

budou sladké obě dvě. 

 

Maluje Sluníčko 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
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Sonnenschein malt, 

ein roten Apfel,  

rot und rund, 

der Apfel ist süß. 

Hop, hop‚ Äpfel 

hop, hop ich springe. 

Maluje sluníčko, 

červené jablíčko, 

červené kulaté, 

jablíčko je sladké. 

Hop, hop jablíčka, 

hop, hop vyskočím. 

 

Hruška 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Nimm einen gelben Stift 

und male eine Birne. 

Ueinen Teller, 

hurá du bos tein Maller. 

Vezmi žlutou tužku 

namaluj hrušku. 

A pod hrušku talíř, 

sláva ty jsi malíř. 

 

Sladký banán 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Süße Bannane in Afrika, 

das kennt jeder Affe, 

Aber einen keifen Apfel, 

gebe ich dir Oma. 

In unserem tschechischen Garten, 

eine gelbe Birne,  

für meine kleine Schwester 

und was habe ich am liebsten? 

Pflauen, in Mamas Kuchen! 

Sladký banán v africe, 

to zná každá opice, 

ale zralé jablíčko, 

utrhnu ti babičko. 

V naší české zahrádce 

vedle žlutou hruštičku, 

pro mou malou sestřičku 

a co já si dávám nejradši? 

Švestky v mámině koláči! 

 

Hříbek 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Pilz wächst in Fichte, 

versteckt in Tannennadeln. 

Pilzsucher spaziert im Wald 

Hříbek roste ve smrčí, 

jehličí ho skrývá. 

Houbař chodí po lese 
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und schaut hin. 

 

 

Pilzsucher, Pilzsucher kocht die Pilze. 

Pilzsucher, Pilzsucher kocht die Pilze. 

 

Fliegenpilz den erkent jeder , 

in dem Wald, 

Niemand bringt 

ihm nach Hause. 

 

Pilzsucher, Pilzsucher kocht die Pilze. 

Pilzsucher, Pilzsucher kocht die Pilze. 

 

a pozorně se dívá. 

 

 

Houbař, houbař, hříbečky si usmaží. 

houbař, houbař, hříbečky si usmaží. 

 

Muchoůrku červenou, 

každý pozná v lese,  

tu si ale nikdo z nás, 

domů neponese. 

 

Houbař, houbař, hříbečky si usmaží. 

houbař, houbař, hříbečky si usmaží. 

Odvážný houbař 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Janek suchte Pilze im Wald, 

nach Hause trägt er einen leeren Korb, 

Pilze scherzen, 

Im Wald hatte er Angst 

und Pilze hatte er nicht gesucht. 

Hledal Janek houby v lese, 

prázdný košík domů nese, 

hříbky, lišky, kozáci, 

dělají si legraci. 

Prý se v lese strašně bál, 

houby vůbec nehledal. 

 

Kdo tu s námi dneska je? 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wer ist heute hier? 

Wie ist sein Name? 

wer ist hier, wer ist hier, 

sagt er, wie sein Name ist? 

Kdo pak tu s námi dneska je? 

Jak pak se jmenuje? 

Kdo tu je, kdo tu je, 

řekne, jak se jmenuje? 
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Děti 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Hola, Kinder, hola 

Vierblättriges kleeblätter ruft euch! 

Kommt schnel her, 

wir werden uns hinsetzen. 

Hola, děti, hola 

čtyřlístek nás volá! 

Pjďte rychle honem sem, 

do kruhu si sesednem. 

 

Na myšku 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Mäuse, Mäuse lauft, 

lassteuch nicht erwischen. 

Die Maus war nicht zu schnell, 

sie wurde gefangen. 

Myšky, myšky běhejte, 

pochytat se nedejte! 

Myška málo běhala, 

do pasti se dostala. 

 

Strašidlo 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich bin ein kleiner Geist, 

bu, bu, bu, bu, bu, 

Ich kam von irgendwo her, 

hu, hu, hu, hu, hu, 

Kinderhaben keine Angst vor mir, 

bu, bu, bu, bu, bu, 

sie spielen mit mir, 

hu, hu, hu, hu, hu. 

Já jsem malé strašidlo, 

bu, bu, bu, bu, bu, 

odněkud jsem přilétlo, 

hu, hu, hu, hu, hu, 

mě se děti nebojí, 

bu, bu, bu, bu, bu, 

a se mnou si pohrají, 

hu, hu, hu, hu, hu. 

 

Halloween 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Kürbis da, Kürbis dort, 

sie haben Köpfe ausgehölt. 

Es ist der berühmte Feiertag, 

Hallloween und jeder feiert. 

Dýně támhle, dýně tady, 

vydlabané mají hlavy. 

Je totiž ten svátek známý, 

Halloween teď každý slaví. 
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Wir haben keine Angst vor Geistern, 

wir machen das Lücht in den Kürbis an. 

Sie bekommen Angst 

und wir essen dan. 

 

My se duchů nebojíme,  

dýně pěkně rozsvítíme. 

Ty se leknou, jasná věc, 

my si dáme dlabanec. 

 

Ježibaby 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Hexe mit der Hexe auf, 

einem Berg bei Jihlava, sie bereiten sich,  

wie sie am besten toben würden. 

 

Abraka dabra, basta fidli 

ein Besen wird uns tragen 

wir fliegen wie der Wind, 

habt Angst, habt Angst. 

 

Der Scheuche stand von seinem Stuhl auf, 

er wollte fliegen, er nahm eine Heugabel, 

Aber die fliegt nicht, 

daher – herrlichkeit dem Besen. 

 

Abraka dabra, basta fidli 

ein Besen wird uns tragen 

wir fliegen wie der Wind, 

habt Angst, habt Angst. 

 

Ježibaba s Ježibabou na kopečku, 

za Jihlavou radily se, radily, 

jak by nejlíp řádily. 

 

Čáry máry, basta fidli 

košťátko nás ponese 

poletíme jako vítr, 

bojte se, bojte se. 

 

Ježidědek vstal ze židle, 

že poletí, vzal si vidle, 

jenže vidle neletí, 

proto sláva koštěti. 

 

Čáry máry, basta fidli 

košťátko nás ponese 

poletíme jako vítr, 

bojte se, bojte se. 
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Píseň 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Morgen klopft an die Tür 

der Kindergarten öfnet sich 

es kommen alle Kinder 

und werden zusammen Freunde 

und haben sich gern. 

Ráno klepe na dveře 

školka zase otevře 

přijde do ní mnoho dětí  

bude jich tu jako smetí.  

Stanou se z nich kamarádi,  

co se mají spolu rádi. 

Příšerky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wir haben ein monster zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

es kam zum Mittagessen, 

ich weiß, wie wissen, 

jetzt hat es den Mund von Honig, 

ich weiß, wie wissen, 

es ist mit dem Moped gefahren 

es geschah am Mittwoch. 

 

Wir haben einen Vampir zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

er ist auf dem Dachboden versetcket, 

ich weiß, wie wissen, 

er schnüffelte Knoblauch und Zwiebel, 

ich weiß, wie wissen, 

sein Zahn chmerzt,  

es geschah am Montag. 

 

Wir haben ein Gespenst zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

es kam am Abend, 

Máme doma obludu, 

já vím, my víme, 

přihnala se k obědu, 

já vím, my víme, 

teď má pusu od medu, 

já vím, my víme, 

odjela na mopedu, 

stalo se to ve středu. 

 

Máme doma upíra, 

já vím, my víme, 

na půdě se zavírá, 

já vím, my víme, 

čuchal česnek s cibulí, 

já vím, my víme, 

zub mu vypad, teď bulí, 

stalo se to v pondělí. 

 

Máme doma příšeru, 

já vím, my víme, 

přiletěla k večeru, 
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ich weiß, wie wissen, 

es gibt etwas gutes, 

ich weiß, wie wissen, 

es hat gegen Zaun gekracht, 

es geschah am Samstag. 

 

Wir haben einen Scheuche zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

er fiel in Pflaumenmarmelade, 

ich weiß, wie wissen, 

er schläft unter dem weisen Papir, 

ich weiß, wie wissen, 

er flog mit einem Vampir davon, 

es geschah vorgestern. 

 

já vím, my víme, 

zavětřila dobrotu, 

já vím, my víme, 

narazila do plotu, 

stalo se to v sobotu. 

 

Máme doma strašidlo, 

já vím, my víme, 

do povidel upadlo, 

já vím, my víme, 

spí pod bílým papírem, 

já vím, my víme, 

uletělo s upírem, 

stalo se to předevčírem. 

 

Pohyb a hry 
Boudo budko – děti mají na hlavách čepice zvířátek a hrají divadlo 

Děti na svátek Halloween se vydaly strašit v maskách do jídelny, ve školce potom měly 

připravené zábavné soutěže a odměny, společně se mohly vyfotit ve fotokoutku. 

Pracovní činnost 
Malování – malování vodovými barvami jablíčko tisknout bramborou lístek štopku a bubáka, 

Drak – vystřihování a lepení  

Pohádka o řepě – rozstříhané obrázky, děti seřadí a nalepí podle pohádky 

Skládání domečku a procvičování barev   

Malování ducha – na papír se nalepí listy javoru, obtisknou se tuží (houbičkou), dlepí se list, 

domalujou očička a pusinka  

Lesní zvířátko – vystřižení lesního zvířátka, nalepení na papír a okolo nalepit barevné listy 
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Společné setkání 
 navštívili jsme školku AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Halloween / Halloween 

 společné přivítání v maskách na nádraží 

 použita slovní zásoba Halloween 

 vyrábění strašidla ze špejle a kapesníčku – domalování obličeje 

 zpívání halloweenské písničky 

 malování omalovánek 

Přílohy 
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Modul 28 – Téma měsíce „Když padá listí“ 
Slovní zásoba na téma domácí zvířata 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

e Katze kočka 

r Hund pes 

e Ziege koza 

e Kuh kráva 

s Pferd kůň 

s Schaf ovce 

s Schwein prase 

r Esel osel 

r Pfau páv 

r Hahn kohout 

e Henne slepice 

e Taube holub 

e Ente kachna 

s Kaninchen králík 

e Ganz husa 

  

Slovní zásoba na téma počasí 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

s Wetter počasí 

sonnig slunečno 

Wind vítr 

bewölkt zataženo 

Schnee sníh 
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Regen déšť 

Sturm, Gewitter bouřka 

Regenboge duha 

 

Slovní zásoba na téma části těla 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

r Kopf hlava 

e Augen oči 

s Haare vlasy 

r Mund ústa 

r Hals krk 

e Hand ruka 

s Knie koleno 

r Finger prst 

r Fuß chodidlo 

s Bein noha 

 

Slovní zásoba na téma smysly 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

e Sprache řeč 

s Gehör sluch 

s Bewebung pohyb 

r Tastsinn hmat 

s Augenlicht zrak 

e Denken myšlení 
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Slovní zásoba na téma roční období 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

r Frühling jaro 

r Sommer léto 

r Herbst podzim 

r Winter zima 

e Uhr hodiny 

 

Básničky a říkanky 
Povídání o sovičce 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
In unserem kleinen Wald, 

sah ich eine kleine Eule. 

Sie schlieft ruhig auf einem Ast, 

manchmal blinzelte sie mit dem Augen, 

und als der Mond herauskam,  

unser Wald ist lebendig geworden. 

 

Die Eule wachte auf, 

sie verdrehte die Augen,  

sie pfiff den Wald, 

das diese Nacht gerade angefangen hat. 

V našem malém lesíčku 

viděla jsem sovičku. 

Na větvi tam tiše spala, 

občas očky zamžourala, 

a když vyšel měsíček, 

ožil i náš lesíček.  

 

Sovička se probudila, 

zakoulela očima, 

na celý les zahoukala, 

že noc právě začíná. 
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Vítr 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Es kam der Wind? 

Alle Blätter fallen, 

fliegt, fliegt zwischen den Bäumen, 

er fliegt zwischen Häusern. 

Die Bäume rasen untereinander, 

wer sie so weit wie möglich Weg wirft. 

Dünn, dick, rund 

Straßen sind bedeckt. 

Vítr přišel? 

Všechno listí padá 

létá, létá mezi stromy, 

poletuje mezi domy.  

Stromy spolu závodí, 

kdo je nejdál odhodí. 

Tenké, tlusté, kulaté 

cesty jsou zaváté. 

 

Roční období 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter. 

Dieses Jahr, und nächtes Jahr auch. 

 

Nachdem Frrühling ist immer Sommer, 

Herbst nach dem Sommer und auch der 

Winter ist bald da. 

 

Wenn es schöner Frühling ist, alles ist grün. 

Jungs spielen auf den Ŕasen mi teinem 

Fußball. 

 

Nachdem Frrühling ist immer Sommer, 

Herbst nach dem Sommer und auch der 

Winter ist bald da. 

 

Wenn es im Sommer heißt isit, wachsen 

Erdbeeren. Wir werden uns alle einmal am 

Wasser treffen. 

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok. 

Stejně letos jako loni, tak, napřesrok. 

 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

 

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou. 

Na trávníku kluci hrají kopanou. 

 

 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

 

Když se hlásí horké léto, rosotu jahody. 

Sejdeme se jednou spolu někde u vody. 
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Nachdem Frrühling ist immer Sommer, 

Herbst nach dem Sommer und auch der 

Winter ist bald da. 

 

In Herbst, wenn Linden und Ahornblätter 

fallen, schauen die Heren Drauchen zu den 

Menschen in die Höfe.  

 

Nachdem Frrühling ist immer Sommer, 

Herbst nach dem Sommer und auch der 

Winter ist bald da. 

 

Und wenn der weiße Winter da sit, sind wir 

am Ende. Und wenn dann Auf wiedersehen 

irgendwo auf dem Hügel. 

 

Nachdem Frrühling ist immer Sommer, 

Herbst nach dem Sommer und auch der 

Winter ist bald da. 

 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

 

Na podzim, když padá listí z lip a javorů, 

Páni draci koukají se lidem do dvorů. 

 

 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

 

A když je tu bílá zima, už jsme na konci, 

chcete-li tak nashledanou někde na kopci. 

 

 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

 

 

Podzim 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Was ist lost im Herbst 

Bäume lassen Blätter fallen, 

der Wind pfeift herum, 

die Vögel fliegen nach Süden. 

nester sind schon Leer 

Co se děje na podzim, 

Stromy listí shazují, 

vítr kolem hvízdá, 

ptáci na jih odlétají, 

už jsou prázdná hnízda. 
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Pták 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Er fliegt wie die Vogel, 

er flog in die Wolke.  

Er sieht die ganze Welt von oben, 

Fünf Kinder rufen von Unten. 

„Flieg lieber schnell zu uns  

unsere Spiele sind vorbei.“ 

Der Dache winkt Kinder zu, 

dann landet er schnell zu ihnen. 

Lítá tiše jako pták, 

vyletěl až do oblak, 

z výšky vidí celý svět, 

Dole volá dětí pět. 

„Poleť rychle radši k nám,  

už je konec našim hrám.“ 

Dráček dětem zamává, 

pak k nim rychle přistává. 

Tělo 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Mein Körper steuert das gehirn, 

die Augen können es gut sehen. 

Unter dem Kopf ist ein kleinen Hals,  

Unter Hände haben große Muskeln. 

Es gibt fünf Finger an der Hand. 

Wir werden sie sofort Zählen. 

Wir haben ein Herz im Brustkorb, 

wir geben Essen in unseren Bauch. 

Beide beine werden trainiert, 

draußen ist es lustig 

Moje tělo mozek řídí, 

oči ty to dobře vidí. 

Pod hlavou je krček malý, 

na rukách jsou veliké svaly. 

Na nich máme prstů pět, 

spočítáme si je hned. 

V hrudním koši srdce máme, 

do bříška si jídlo dáme.  

Nohy obě procvičí se, 

venku dobře skotačí se. 

 

Tělíčko 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das sind Hände, kleine Hände, 

sie haben kleine Finger, 

haben kleine Handflächen, 

wir klatschen mit ihnen. 

 

Das sind Beine, kleine Beine, 

To jsou ruce, ručičky, 

mají malé prstíčky, 

mají malé dlaně, 

zatleskáme na ně. 

 

To jsou nohy, nožičky, 
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von den Knöcheln bis zu den zehen 

sie schwingen, sie steigen,  

springen, stampfen, laufen. 

od kotníků po špičky 

houpají se, zvedají, 

dupou, skáčou, běhají. 

 

Říkadlo o tělu 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich habe zwei Ohren zum hören,  

zwei Augen zum sehen, 

zwei Hände zum klatschen 

zwei Beine zum stampfen. 

Mám dvě uši k poslouchání,  

mám dvě oči ke koukání. 

mám dvě ruce na tleskání 

mám dvě nohy na dupání. 

 

Smysly 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Warum hat der Mensch fünf  Sinn? 

Damit kann er die Welt kennenlernen. 

Berühren – er weiß was glatt ist 

Geschmack – sagt mir, was süß ist 

Gerich – sagt mir, das reich nicht gut 

Auge – deint mir zu beobachten 

Gehör – habe ich zum hören 

Nač má člověk smyslů pět? 

Aby mohl poznat svět. 

hmatem – pozná co je hladové 

chuť – mi poví co je sladké 

čich – ten vždycky vyzvoní, když mi něco 

nevoní 

zrak – mi lsouží ke koukání 

a sluch – zase k poslouchání 
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Pohyb a hry 
Pásla ovečky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Weidende Schafe in einem grünen Hain, 

weidende Schafe in schwarzen Wald. 

(Ein Kreis machen) 

 

 

Ich mache dupy, dupy, dup, 

(stampfen) 

Und sie macht cupy, cupy, cup. 

(zu treiten) 

Versammel euch Schafe in einer Herde. 

Pásla ovečky v zeleném háječku, 

pásla ovečky v černém lese. 

(Držíme se v krhu za ruce, jdeme jeden krok 

dopředu a jeden krk dozadu) 

 

Já na ní dupy, dupy, dup, 

(na dupy – zadupeme) 

Ona zac cupy, cupy, cup. 

(na cupy – našlapujeme po špičkách) 

Houfem ovečky seberte se 

(opakuje se krok dopředu a dozadu) 

 

Kouzeník 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Abraka, dabra 

es sollten keine Mädchen, keine Jungs hier 

sein. 

Es sollen nur … 

Čáry, máry, fuk 

ať to není holka ani kluk, 

ať tu máme samá zvířátka … 

(Děti napodobují volně pohyb a zvuky jednotlivých domácích zvířat) 

Farma 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich habe eine große Farm. 

Wen kann ich hier finden? 

Mám já velkou farmu. 

Koho já si tu najdu? 

Děti sedí v kroužku, vybere se jedno dítě, dá se mu klobouk na hlavu, chodí dokola a říká 

říkanku. Uprostřed jsou obrázky, jeden si vybere, ukáže dětem a všichni napodobují zvuky 

zvířátka 
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 Pracovní činnost 
Vystřihování kostry a nalepení na barevný papír 

Společné setkání 
 navštívila nás školka AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Jedeme za zvířátky / Tierwelt in der Nähe. 

 Děti společně jely vlakem do Pivovaru Kocour 

 děti si mohly projít malou farmičku, která se nachází v pivovaru, mohly si i krmit 

zvířata 

 společný oběd 

 děti měly v místnosti připravené malování, vystřihování (obr. 5) 

 použita slovní zásoba – Domácí zvířata 

Přílohy 
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Modul 29 ‒ Téma měsíce „Vánoční čas“ 
Slovní zásoba na téma zimní sporty a přídavná 

jména 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

e Ski lyže 

Ski fahren lyžovat 

r Schlitten saně 

s Hockey hokej 

Hockey spielen hrát hokej 

e Schlitteschuhe brusle 

schlittschuh laufen bruslit 

Sport machen/treiben  sportovat 

schnell rychlý 

langsam pomalý 

r Erste první 

r Letzte poslední 

stark silný 

schwach slabý 

dünn hubený 

dick tlustý 
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Slovní zásoba na téma Vánoce 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

s Weihnachten Vánoce 

e Kerze svíčka 

r Stern hvězda 

r Geschenk dárek 

s Glöckchen zvoneček 

r Weihnachtsbaum vánoční stromeček 

r Pfefferkuchen perník 

 

Básničky a říkanky  
Ententýky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ententýky, zwei Stöckel, 

der Teufel fing zwei Bengel 

und sie waren groß zur ihren Mama, 

sie werden gleich in der Hölle sein. 

Ententýky, dva špalíky, 

čert chytil dva uličníky 

co maminku zlobili, 

v pekle budou za chvíli. 

Čert 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Gehör, Pelze, Hufe, Schwanz, 

Hufe, Schwanz, Hufe, Schwanz, 

Gehör, Pelze, Hufe, Schwanz, 

Zunge, Kinn, Ohren, Nase. 

Rohy, kožichy, kopyta, ocas, 

kopyta, ocas, kopyta, ocas. 

Rohy, kožichy, kopyta, ocas, 

jazyk, brada, uši, nos. 
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Jedlička 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Es wächst, wächst der Tannenbaum, 

Er ist so klein, 

lange Äste ersrecken sich, 

ersteckt sich in die Wolken. 

Reicht in Zimmer 

wenn es Weihnachten läutet. 

Roste, roste jedlička, 

asi takhle maličká, 

dlouhé větve potahuje, 

do mraků se natahuje. 

V pokoji vám zavoní 

až Vánoce zazvoní. 

 

Čertice 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Teufelin wurde ein schönes 

baby geboren, 

sie zeigte es den Teufel 

und er sagte: „Hurá, Mama!“ 

Mit Freude tat er Dinge, 

und alle lachten. 

Er verdrehte seine schwarze Augen, 

und er drehte seinen Schwanz zur Heugabel. 

Čertici se narodilo 

tuze krásné mimino, 

když ho čertu ukázala 

křikl: „Hurá, mamino!“ 

Z té radostiděll věci, 

že se tomu každý smál. 

Kulil svoje oči černé oči, 

ocas k vidlím přimotal. 

 

Anděl seděl na obláčku 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Engel sitzt auf einer Wolke 

abraka dabra zauberte er, 

Den Nikolaus, 

un er hat freude davon gehabt. 

Pass auf! Liebe Kinder,  

zauberei ist kein Scherz 

Etwas ist Schief gelaufen,  

un der Teufel war da. 

Anděl seděl na obláčku 

čáry máry čaroval, 

vyčaroval mikuláše, 

moc se z toho radoval. 

Pozor na to milé děti  

čarování není žert  

něco se mu nepovedlo  

a tak přibyl ještě čert. 
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Tiše děti něco cinká 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Leise Kinder, etwas klirrt, 

schaut ins Fenster,  

schauthin und her,  

vielleicht kommt er zu uns. 

Ein Engel fliegt hinter ihm, 

trägt einen Geschewkschlüssel, 

er trägt einen Schlüssel, einen Schlüssel 

leise Kinder, er würde weggehen. 

  

Tiše děti něco cinká, 

nakukuje do okýnka, 

nakukuje sem a tam, 

možná že on, přijde k nám. 

Za ním letí andělíček 

od párečků nese klíček, 

nese klíč, nese klíč –  

tiše děti šel by pryč. 

Vánoce 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Frohe Weihnachten 

Engel fliegen am Abend 

in den Himmel, 

Die ganze erde schläft  

unter der weißen Bettdecke 

Die ganze Erde schläft 

Frohe Weihnachten, an euch alle. 

 

Šťastné a veselé 

na nebi létají 

v podvečer andělé, 

pod bílou peřinou 

spí celá zem 

šťastné a veselé  

Vánoce všem. 

Andělé 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wenn Engel nach der Arbeit sind 

lüften sie die Himmlische Matratze 

Federn fliegen von ihren flügeln  

und es schneit auf der Erde. 

Když mají andělé po práci 

větrají nebeskou matraci 

z křídel jim lítá peří 

a na zemi nám sněží. 
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Kapr ve vaně 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Ich schaue auf den Karpfen 

er schwimmt und sagt nichts 

trinkt wasser, wasser  

und zeigt den Mund. 

 

Pozoruju kapříka 

plave a nic neříká 

pije vodu, vodičku 

špulí přitom hubičku. 

Vzácný host 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Sie sind weider gekomen  

Wer? 

Die Weihnachten! 

Wie die Nadeln grün  

und Süß gebacken. 

Mit den Karpfen in der Badewanne 

habt ihr euch gefrut? 

Přišly zase po roce 

Kdo? 

No přece Vánoce! 

Po jehličí zelené 

po cukroví pečené. 

S kmotre kaprem ve vaně  

těšili jste se na ně? 

Těšení 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wir treuen un auf Weihnachten, 

die schönsten Feiertage des Jahres. 

Wir wollen, dass sie hier sind, 

damit sie nicht verspätet sind. 

Těšíme se na Vánoce, 

nejkrásnější svátky v roce. 

Už už aby tady byly, 

aby se nám nezpozdily. 
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Pohyb a hry 
Vločka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Fliegt die Schneeflocke vom Himmel 

ihre Nase gefriert sehr 

alles ist anders 

wenn sie den Boden erreicht hat. 

 

Dort legt sie sich hin 

und wird sich nicht bewegen 

und wenn die Flocken mehr sind 

sie wird nicht mehr frieren. 

Letí vločka z nebe (běh po špičkách) 

nos jí hrozně zebe (běh a držíme se za nos) 

vše se změní rázem (zastavit hlava – ano) 

až dopadne na zem. (rychle do dřepu) 

 

Tam si pěkně lehne (lehneme si na zem) 

a ani se nehne (stoj) 

a až vloček přibude (ukázat hromadu) 

zima už jí nebude (poskoky s tleskem) 

 

Tancovali dva andílci 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Zwei Engel tanzten 

Sie hilten sich han Händen, klatschen,  

winkten, und dann sind sie wieder weg. 

 

Tancovali dva andílci 

za ruce se drželi – zatleskali, zamávali, 

pak se zase rozeběhli 

(Hra začíná ve dvojicích – drží se za ruce – 

zatleskat, zamávat – rozutečou se a chytí se 

za ruce s jiným andílkem) 

 

Čert  

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Teufel kriecht aus der Hölle, 

und es ist kein Scherz 

er schaut in der Welt herum 

auf der Suche nach ungezogenen Kindern. 

Leze z pekla, leze čert 

(nápodoba lezení čerta – růžky prsty) 

a to není žádný čert 

(otáčení rukama – nenene) 

po světě se rozhlíží (ruka k čelu – rozhlížení) 

a zlobidla vyhlíží (rozpočítávání prstem) 
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Mikuláš 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Jedes Jahr im Winter 

kommt der Nikolaus 

trägt Geschenke an gute Kinder 

ungezogene will der Teufel 

versprecht mir sich zu verbessen 

sonst kommt die Hölle. 

Každým rokem v zimní čas (vytleskáváme) 

přichází k nám Mikuláš (chůze na místě) 

hodným dětem dárky nese  

(děti ukazují na sebe) 

na zlobílky čert se třese 

(napodobení zlého čerta) 

slibte, že se polepšíte (ukazují tytyty) 

nebo peklo uvodíte. 

Pracovní činnost 
výroba ozdob na stromek – plastové víčko, knoflíky, papírky, látka, nakreslené tvary (ryba, 

zvonek, kometa, stromek) – namazat herkulesem a polepit 

hlava Mikuláše – vystřižení hlavy nalepení vousů, očí a čepice 

výroba vánočního přání – otisk bublinové fólie (zdobení fixou vánoční odobu) 

Společné setkání  
 navštívili jsme školku AWO Oberlausitz c. V/ Kita Kinderland 

 společné téma – Vánoční tradice v Sasku a Čechách /Weihnachtsbräuche in Sachsen 

und Böhmen. 

 Děti zdobily velké perníčky, které si odvezly domů 

 Děti vyráběly hvězdu, společně si hrály a malovaly 

 společné zpívání Tiché noci 

 použita slovní zásoba – Vánoce, zimní sporty 

Přílohy 
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Modul 30 ‒ Téma měsíce „Opakujeme“ 
Opakovací slovní zásoba 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

Lachen Smát se, mít radost 

Singen Zpívat 

Zufrieden sein Být spokojený 

Müde sein Být unavený 

Einschlafen Usínat 

Ärgern sich  Zlobit se 

Traurig sein Být smutný 

Weinen Plakat 

Machen Dělat  

Suchen  Hledat  

Lesen Číst si  

Kochen Vařit 

Helfen Pomáhat 

Schmecken Chutnat 

Trinken Pít  

Essen Jíst  

 
auf Deutsch - 

německy 

auf Tschechisch – 

česky 

auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

e Familie rodina Meine Familie ist groß. Má rodina je velká. 

ich já Ich lerne Deutsch. Učím se němčinu. 

e Mutter matka Meine Mutter kommt aus 

Prag. 

Moje matka pochází 

z Prahy. 

r Vater otec Mein Vater arbeitet gern Můj otec rád pracuje na 
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im Garten. zahradě. 

e Schwester sestra Ich habe eine Schwester. Mám sestru. 

r Bruder bratr Mein Bruder fotografiert 

ein Haus. 

Můj bratr fotografuje 

dům. 

e Geschwister sourozenci Meine Schwester und 

mein Bruder sind meine 

Geschwister. 

Moje sestra a můj bratr 

jsou moji sourozenci. 

s Baby miminko Das Baby liegt im Bett. Miminko leží v posteli. 

s Kind dítě Das Kind schläft ruhig. Dítě spí klidně. 

e Kinder děti Unsere Kinder gehr zur 

Schule. 

Naše dítě jde do školy. 

e Eltern rodiče Meine Eltern srbeiten als 

Ärzte. 

Moji rodiče pracují jako 

doktoři. 

r Großvater dědeček Mein Großvater erzählt 

lustige Geschichten 

Můj dědeček vypráví 

veselé příběhy. 

e Großmutter babička Ich mag meine 

Großmutter. 

Mám rád mojí babičku. 

e Großeltern prarodiče Meine Großeltern leben in 

einem kleinen Dorf. 

Moji prarodiče žijí 

v malé vesnici. 

e Tante teta Meine Tante geht tanzen. Moje teta chodí tancovat. 

r Onkel  strýc Mein Onkel ist Arzt. Můj strýc je lékař. 

e Cousine sestřenice Meine Cousine besucht 

mih oft. 

Má sestřenice mě často 

navštěvuje. 
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auf Deutsch - německy auf Tschechisch - česky 

schnell rychlý 

langsam pomalý 

der Erste první 

der Letzte poslední 

stark silný 

swach slabý 

dünn hubený 

dick tlustý 

 
auf Deutsch - německy auf Tschechisch – česky 

s Klavier klavír 

e Gitarre kytara 

e Klarinette klarinet 

s Akordeon harmonika 

s Xylophon xylofón 

e Geige housle 

r Bass basa 

r Flöte flétna 

r Trompete trubka 

Schlagzeug bicí 

e Triangel triangl 
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Básničky a říkanky 
ZOO 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

 

Ich habe seit Weihnachtan ein Tierbuch zu 

Hause, jetzte kenne ich es schon ganz von 

Anfang bis zum Ende. Ich spring wie 

Känguru, ich base wie ein Elephant 

und ich möchte in den Zoo gehen. 

Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

Mama, Mama bring mich in den Zoo, 

ich werde nicht mehr böse sein jo ho ho. 

 

Dort springen die Afen, Nilpferd freut sich, 

dass es im Schlamm rollen kann. 

Krokodil lacht, klikt mit den Zähnen, 

das werde einer Rummel mit Brüdern sien. 
 

Ref.: 
 

Der Gorilla tippt sich auf die Stirn, 

warum zieht sich die Schlange aus. 

Wissen sie was passiert wenn ein Känguru 

wütend ist? Mama steckt ihn in die Tasche. 
 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

 

Od Vánoc mám doma knihu zvířátek, 

teď už ji znám komplet celou tam i nazpátek. 

Skáču jako klokan, troubím jako slon, 

a pořád jen prosím, já chci do zoo. 

 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

Mami, mami vem mě do zoo, 

nebudu už nikdy zlobit jo ho ho. 

 

Opičky tam skáčou, hoch se raduje, 

že se může v blátě válet, od toho tu je. 

Krokodýl se směje, cvaká zubama, 

to zas bude doma mela s bráchama. 
 

Ref.: 
 

Gorila si vážně ťuká na čelo, 

proč se ten had svlíká, že by se to nemělo. 

Víte, co se stane, když zlobí klokánek? 

Maminka ho zamkne v kapse na zámek. 
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Ref.: 
 

Die Schild kröte die Karotten anbaute, 

hat Angst vor den Löwen. 

Auf den Panzer hat sie viele Rille. 

Also geht sie weg. 
 

Ref.: 
 

Seelöwen mögen kleine fische, 

wenn du sie auf sie wirfst, stehen sie auf den 

Zehenspitzen. Er winkt mit den Flossen 

und sieht wie ein König aus. 
 

Ref.: 

Ref.: 
 

Povídala želva, co mrkev pěstuje, 

že má prý strach za lva, a tak se stěhuje. 

Krunýř samou rýchu od jeho drápků má, 

nezůstane, není přeci šílená. 
 

Ref.: 
 

Lachtani mají rádi malé rybičky, 

když jim jednu hodíš, postaví se na špičky. 

Zamává ti ploutví, pořád by si hrál, 

tváří se však důležitě jako král. 
 

Ref.: 

 

Sportovec 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Jetzt ist es eine klare Sache, 

ich werde ein Sporler sein. 

Meine Muskeln werden bald wachsen, 

geschickte Kinder haben alle gerne. 

Für die Schönheit und Gesundheit, 

Übung haben wir sehr gern. 

Teď už to je jasná věc, 

bude ze mě sportovec. 

Narostou mi brzy svaly, 

zdatně děti všichni chválí. 

Pro krásu i pro zdraví, 

cvičení nás pobaví. 

 

Abeceda 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Das Alphabet, das ist doch nichts, 

wer würde sich davon fürchten? 

Ich werde euch zum lernen bringen: 

Á, Bé, Cé, Dé und so weiter  

aus Buchstaben besteht das Wort, 

Abeceda, to nic není, 

kdo by se jí děti bál? 

Já vás vemu do učení: 

Á, Bé, Cé, Dé a tak dál 

z písmenek se složí slovo, 
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aus Sätzen ist die Ganze Welt 

zusammengesegtzt,  

wer das Alphabet kennt  

wird alles verstehen. 

z vět se složí celý svět. 

Ten, kdo umí abecedu, 

bude všemu rozumět. 

 

Školáci 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Warum sollten wir Angst vor der Schule 

haben? wir sind keine Faulenzer.  

Wir haben einen klugen Kopf zum lernen 

und zum Spaß  

den Papa, die Mama überwachsen wir  

zählen sie deshalb bald mit uns. 

Proč bychom se školy báli? 

nejsme žádní peciváli 

máme přece bystrou hlavu 

k učení i pro zábavu  

přerosteme táty mámy  

počítejte brzy s námi. 

 

Příšerky 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Wir haben ein monster zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

es kam zum Mittagessen, 

ich weiß, wie wissen, 

jetzt hat es den Mund von Honig, 

ich weiß, wie wissen, 

es ist mit dem Moped gefahren 

es geschah am Mittwoch. 

 

Wir haben einen Vampir zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

er ist auf dem Dachboden versetcket, 

ich weiß, wie wissen, 

er schnüffelte Knoblauch und Zwiebel, 

ich weiß, wie wissen, 

Máme doma obludu, 

já vím, my víme, 

přihnala se k obědu, 

já vím, my víme, 

teď má pusu od medu, 

já vím, my víme, 

odjela na mopedu, 

stalo se to ve středu. 

 

Máme doma upíra, 

já vím, my víme, 

na půdě se zavírá, 

já vím, my víme, 

čuchal česnek s cibulí, 

já vím, my víme, 
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sein Zahn chmerzt,  

es geschah am Montag. 

 

Wir haben ein Gespenst zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

es kam am Abend, 

ich weiß, wie wissen, 

es gibt etwas gutes, 

ich weiß, wie wissen, 

es hat gegen Zaun gekracht, 

es geschah am Samstag. 

 

Wir haben einen Scheuche zu Hause, 

ich weiß, wie wissen, 

er fiel in Pflaumenmarmelade, 

ich weiß, wie wissen, 

er schläft unter dem weisen Papir, 

ich weiß, wie wissen, 

er flog mit einem Vampir davon, 

es geschah vorgestern. 

 

zub mu vypad, teď bulí, 

stalo se to v pondělí. 

 

Máme doma příšeru, 

já vím, my víme, 

přiletěla k večeru, 

já vím, my víme, 

zavětřila dobrotu, 

já vím, my víme, 

narazila do plotu, 

stalo se to v sobotu. 

 

Máme doma strašidlo, 

já vím, my víme, 

do povidel upadlo, 

já vím, my víme, 

spí pod bílým papírem, 

já vím, my víme, 

uletělo s upírem, 

stalo se to předevčírem. 

Holky kluci 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Primä Mädchen, primä Jungs 

lächeln passt immer zu uns. 

Wir spielen, wir reden, 

im Kindergarten geht es uns gut. 

Was ist diese bunte Welt? 

Es ist der Kindergarten Kleeblatt. 

Prima holky, prima kluci 

úsměvy nám vždycky sluší. 

Hrajeme si, povídáme, 

ve školce se dobře máme. 

Co je to za pestrý svět? 

To je školka čtyřlístek. 
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Léto 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Sommer klopft an das Tor  

öffnet mir, meine Kinder. 

Wir gehen zusammen ans Waser, 

dort wird es Schiffe geben. 

 

Wir kaufen uns ein Eis, 

wir setzen uns auf eine Decke. 

Die Sonne wird uns wärmen, 

wir werden bräunen von der Sonne. 

Léto ťuká na vrátka,  

otevřete mi děťátka. 

Vyrazíme k vodě, 

na ní budou samé lodě. 

 

Zmrzlinu si zakoupíme,  

na deku se posadíme. 

Bude nás hřát sluníčko, 

opálí nás maličko. 

 

Pohyb a hry 
Děti sedí nebo stojí v kruhu. Uprostřed jsou rubem nahoru položené kartičky s obrázky 

ovocných keřů. Jedno dítě – zahradník – obchází kruh a říká: 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 

Ich habe einen großen Garten. 

Ich kenne jede Ecke. 

Komm zu mir … (der Name des Kinds), 

du kannst dir etwas abreisen! 

Mám já velkou zahradu. 

Znám v ní každý kout. 

Pojď ke mně … (jméno dítěte), 

něco utrhnout! 

Dítě, které bylo vyzváno, si obrátí jednu kartičku a řekne, co si u zahradníka utrhlo. 

Medvěd 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
 Der alte Bär seufzt  
etwas stichelt ihn in den Hund.  
Das Loch in den Zahn tut ihm weh. 
Er stirbt Bald vor Schmerzen,  
und so bettet er den Fuchs,  
bitte gib mir eine salbe. 

Starý medvěd vzdychá,  
že ho v puse píchá.  
Že ho bolí v zubu díra,  
od bolesti už už zmírá  
a že prosí lištičku  
ať mu půjčí mastičku. 

 

Kačátka 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
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Entlein Marschieren zusammen,  
sie gehen Wahrscheinlich zur Schule. 
Káč, káč, káč, 
Es ist nicht anders. 

Kačátka se batolí,  
to jdou asi do školky.  
Káč, káč, káč,  
do školky jdou, ne jináč. 

 

Píseň 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Guten tag 

wir sind ein Sonderfall 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

píp, píp, píp 

píp, píp, píp 

wie ist es hier 

wir halten unser kinn 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

was ist in der Nähe 

was trinkt man hier 

wie lebt man hie 

píp, píp, píp 

(Musik ohne Gesang) 

Guten tag 

wir sind ein Sonderfall 

píp, píp, píp 

 

Dobrý den (předklánět) 

my jsme zvláštní případ (ptáčci) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – pobíhat) 

píp, píp, píp (dlaně na tváře) 

píp, píp, píp (tleskat) 

jaké je to tady (dlaně vzhůru) 

držíme si brady (držet hlavu) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – pobíhat) 

jaké je okolí (ruka na čele) 

co se tady pije (skákat) 

jak se tady žije (skákat) 

píp, píp, píp (tleskat) 

(hudba bez zpěvu – kolečko s dětmi) 

dobrý den (houfem ovečky) 

my jsme zvláštní případ (ptáčci) 

píp, píp, píp (tleskání) 

Pět minut v Africe 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Abraka, dabraka, wir fliegen nach Afrika. 

Halten ihre Mützen…hop und wir ind in 

Afrika. 

 

Čáry, máry, ententyky, poletíme do Afriky. 

(rukama čarujeme, děláme letadlo) 

Přidržte si čepice…Hop a už jsme v Africe. 

(držíme si čepici na hlavě, poskočíme) 
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Löwen und Löwinnen unter den Palmen 

öffnen den Mund, 

sie jagen Mäuse in der Oase, 

und nehmnen an Gewicht zu. 

 

Abraka, dabraka, wir fliegen nach Afrika. 

Halten ihre Mützen…hop und wir ind in 

Afrika. 

 

Elefanten blasen elefanten Lieder 

in unseren ohren klingelt es, 

sie sind fröhlich 

wie eine Band 
 

Ref.: 
 

Flusspferde heben flusspferdhaut, 

sie faulenzen gern, 

dann gehen sie schwimmen 

dann schlafen sie ein. 

 

Ref.: 
 

Strauße haben schöne Federn, 

sie sind stolz darauf, 

wenn du aber nah an ihnen niest 

stecken sie ihre Köpfe in dn Sand. 
 

Ref.: 

 

 

Lvi a lvice pod palmami 

(uděláme kolo kolem hlavy jako hřívu) 

hrozitánsky špulí tlamy, 

(ukážeme si na pusu) 

loví myši v oáze, 

(naznačíme myší uši) 

přibívají na váze. 

(ukazováčky ukazujeme na bříško) 

 

Čáry, máry, ententyky, poletíme do Afriky. 

(rukama čarujeme, děláme letadlo) 

Přidržte si čepice…Hop a už jsme v Africe. 

(držíme si čepici na hlavě, poskočíme) 

 

Sloni troubí písně sloní 

(od nosu uděláme sloní chobot) 

až nám z toho v uších zvoní, 

(zacpeme i uši) 

vytrubují zvesela 

(„hrajeme“ na trubku) 

jako správná kapela. 

(ukážeme palcem 1) 
 

Ref.: 
 

Hroši mají kůži hroší, 

(pohladíme se po rukou) 

ti si rádi zlenoší, 

(hlavou kýváme na stranu) 

pak si trochu zaplavou 
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(rukama naznačíme plavání) 

a hned usnou únavou. 

(naznačíme spánek) 
 

Ref.: 
 

Pštrosi mají krásné peří, 

(uděláme křidélka rukama na ramínka) 

pyšně si ho nakadeří, 

(uděláme „pyšná křidélka“) 

kýchneš-li však nablízku 

(naznačíme kýchání) 

strčí hlavu do písku. 

(zakryjeme si oči) 
 

Ref.: 
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Čáp 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
 Storch ist ein großer Vogel,  
er macht klap … 
er kann auf einen Bein stehen  
und er kann in den Himmel fliegen.  

Čáp je velký pták,  
dělá klapy, klap,  
umí stát na jedné noze,  
umí létat po obloze. 

 

Ráček 

auf Deutsch – německy auf Tschechisch – česky 
Der Krebs klettert in den Bach,  
der Krebs klettert in den Fluss,  
er klettert zurück, die Beine sind kurz, 
Trotzdem wird er uns entkommen. 

Leze dráček po potoce, 
leze ráček po řece,  
leze zpátky, nohy krátký  
a přece nám uteče. 

 

Meluzína - Děti se chytí za ruce. Dva probíhají pod spojenýma rukama. Podbíhají se. Kdo 

zaklapne bránu, vymění se s podbíhajícím. 

Mrazík – Jeden Mrazík utíká a chytá děti – koho se dotkne, zmrzne (děti stojí, ani se 

nepohnou). Poslední nezmrazený vyhrává. 

Pracovní činnost 
Výroba papírového domečku – stříhání, lepení. 

Výroba ptačí budky z papíru. 

Pohádka o řepě – rozstříháme obrázky, děti seřádí a nalepí, podle pohádky 

Skládání domečku a procvičování barev 

Přílohy 
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