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Vzdělávací školský systém v 

Hessensku 

• Základní stupeň – 1. – 4. třída 

• Od 5. do 9. – 10. třídy – 2. vzdělávací 

stupeň – a) základní      b) reálná škola      

c) gymnázium  (+ několik dalších variant)                                                                    

• Vyšší a vysoké školy                   





Martin-Niemöller Schule 

• Velká městská škola, gymnázium, s větší 

koncentrací žáků s OMJ 

• Vyučuje se většinou ve dvouhodinových 

blocích s pětiminutovou přestávkou 

• Odpolední aktivity 

• Žáci s OMJ usilují o co nejvíce samostatné 

zvládání výuky v novém jazyce 



Zajímavosti ve výuce a vybavení 

školy 
• Škola je velmi dobře vybavena pomůckami – pracovna 

hudební výchovy nabízí velké množství nástrojů – 
klavíry, elektronická piána, orffovské nástroje, 
boomwhackery…, takže může celá třída tvořit na těchto 
nástrojích 

• Třídy jsou světlé a prostorné 

• Využívají se stále meotary 

• Důraz je kladen na samostatné vystupování žáků, 
prezentace vlastní činnosti a hodnocení spolužáků, 
naslouchání druhým 

• Spolupráce žáků různých národností a mateřských 
jazyků 



Využití poznatků pro vlastní práci 

• Hv: Zaměříme se na podnětnější variabilitu při vlastní 
tvořivosti dětí s  hudebními nástroji, využijeme i tradice 
domovských zemí dětí s OMJ 

• Zkusíme zvolit, pokud to dovolí tvorba rozvrhů, 
dvouhodinové hudební výchovy, jež by byly paralelní s 
výtvarnou výchovou. V delším čase je možnost 
mnohostranné formy aktivit v hodině, zapojí se více žáků 
a je možnost dát větší prostor pro samostatnou tvorbu. 

• Čj: Při prezentaci vlastní četby žáků zvolíme 
samostatnější, pestřejší a propracovanější formy. U žáků 
s OMJ využijeme jejich domovskou tvorbu, zejména 
současných autorů pro děti, a tím se obohatí vzájemné 
seznamování s různými kulturami 



• Při hodinách slohu budeme vycházet ze specifik 

jazyků žáků s OMJ, které rozšíří slovní zásobu 

dětí domácích i těch s OMJ. 

• Ve vyučování německého jazyka budeme 

metodicky využívat specifik žáků s OMJ a 

paralel jejich jazyků s německým.  

• Samozřejmostí je kontrola porozumění, 

spolupráce s domácími spolužáky, motivace k 

začlenění do našeho jazykového prostředí. 

 



Vybavení hudebny 

 



Nejen na nástěnkách, ale i na 

stěnách školy jsou citáty a práce 

žáků 



Žáci vytvářejí představení pro své 

spolužáky – stínové divadlo 



Děti pracují i s nářočnou partiturou. 

Podél oken a zdí celé pracovny 

jsou elektrická piana 

 



O přestávkách a odpoledních 

mohou studenti využívat místnosti 

s vybavením pro další studium 



Škola je prostorná a světlá 



Hodnocení stáže 

• Stáž byla velmi dobře zorganizovaná a 
spolupráce s hostitelskou školou výborná 

• Ukázky hodin byly inspirativní, mnohé dobře 
využitelné v naší práci. 
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