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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

45 minut

kdekoliv

kdykoliv

15

12–14 let

HUDBA
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|uêení, k|įešení problémŃ, komunikativní, sociální a|personální.

Konkrétní cíl:||| Rozvíjejí hudební sluch, hudební pamøĹ, rytmické cítøní, tvoįivost, muzikálnost, fantazii, odvahu, smysl pro humor.
Motivace:||| Pryê s|nudnou hudební výchovou ve|škole, pojìme se podívat na|„hudebku“ trochu jinak, pojìme si
zamilovat hudbu.
Potįeby:||| Hudba, tužky, papír.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list U19A, kam si døti napíší svoji oblíbenou píseĢ nebo tįeba táborovou
hymnu.
Provedení:||| Hrát si s|hudbou mŃžou všechny vøkové kategorie.
Døti mají hudbu rády, a|tak toho mŃžeme využít a|do|programu vmíchat i|hry hudební.
Perpetuum mobile
Jedna z|pøkných her je hra „sestavit stroj“. Každé z|døtí je souêástka, která v|pravidelném rytmu vykonává pohyb
a| zvuk. Jeden zaêne, ostatní musí navazovat. Hra nastartuje atmosféru spolupráce v| oddíle. Je dobré si domluvit,
kdo zaêne a|bude držet základní metrum. Møl by to být ten nejdravøjší vitální jedinec, protože musí udávat rytmus
po| celou dobu hry. Jako další souêástka se pįipojí ten, kdo již ví jak, bez pįedem urêeného poįadí. Ti ménø draví
dostávají šanci a|prostor zaįadit se podle svých pįedstav bez rad a|manipulace druhých. Když budete mít døtí více,
mŃžete vytvoįit dva i|tįi stroje.
Po|sestavení strojŃ necháme každé skupinø asi pøt minut na|to, aby si o|svém stroji povídala. Z|tøchto hovorŃ mimo
jiné vyplyne i|zájem o|stroj druhých skupin, takže si je skupiny ještø vzájemnø mohou ukázat.
Døti z|8. tįíd budou urêitø chtít zkusit stroj, kde poslední souêástka bude navazovat na|první. (Šimanovský, 2001) pod
názvem „Máslostroj“.
Hudební pįihoįívá
Hra navozuje radost ze hry a|uvolnøné zpívání, rozvíjí spolupráci jednotlivce a|skupiny, smysl pro souhru.
Skupina nejprve vybere nøjakou drobnou vøc (poklad), kterou bude schovávat. Vybraný jednotlivec jde za|dveįe, |skupina
„poklad“ schová. Jedinec se vrátí a| drobnou vøc hledá. Všichni jej navigují tak, že zpívají tím hlasitøji, êím víc se
„hledaê“ blíží k|„pokladu“, a|tím tišeji, êím víc se hledaê od|pokladu vzdaluje. Když hledaê najde poklad, zvolí nového
hledaêe (Šimanovský, 2001).
Varianty:
éím více se hledaê blíží k|pokladu, tím zpíváme tišeji, a|naopak.
éím je hledaê blíže k|pokladu, zpíváme rychleji, a|naopak.
Kombinujeme zpŃsoby, napį. když se hráê blíží, zpøv zrychluje a|slábne, a|naopak.
Na|dirigenta
Nejdįíve si žáci z| gest vedoucího pįi dirigování odvodí, co musí dølat, aby „sbor“ zrychlil nebo zpomalil, pįidal
na|dynamice nebo ztišil atd. Každý úêastník si vybere píseĢ, kterou by chtøl dirigovat, mŃže si promyslet, jak chce,
aby píseĢ „pod jeho taktovkou“ vypadala. Pįed pøvecký sbor pįedstoupí jen ten, kdo chce.
Dopįedu svŃj „umølecký“ zámør sboru nesdøluje, sbor musí tzv. „jít podle ruky“. Velmi êasto dochází k|humorným
situacím, zejména když se „sbor“ rozbøhne jinak než „dirigentovy“ ruce. Z|toho pįirozenø vyplývají debaty o|vlastních
pocitech pįi realizaci písnø (jak dirigentových, tak pøvcových), pįípadnø o|tom, jakou práci asi dá vynikající souhra
hodnø velkých hudebních tøles, o|obrovské zodpovødnosti dirigenta a|hráêŃ.
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Obmøna mŃže být napį. aby nám v|nøkteré další schŃzce døti „zadirigovaly“ reprodukovanou skladbu. To pak bývají
velmi osobitá vystoupení. Døti pįinesou skladby vážné hudby i|populární.
Melodram
O|melodramu se uêí žáci 7. tįíd v|rámci hudební výchovy.
MŃžeme si zahrát hru, na|které je nutné pracovat ve|skupinkách mimo schŃzku nebo je to ideální hra napį. na|tábory
nebo vícedenní akci.
Poslechneme si nøkterý z| melodramŃ (napį. Z. Fibich: Vodník, Štødrý den) a| døtem necháme za| úkol vytvoįit si
skupiny (maximálnø pøtiêlenné), vybrat si báseĢ a|k|ní hudbu. Skupiny pak pįedvedou „hotový“ melodram.
Pantomima
Døti se v|8. tįídø uêí o|starovøké pantomimø, a|proto také napį. na|táboįe mŃžeme s|osmáky zkusit tuto hru. Oddíl
se rozdølí na|skupiny po|êtyįech nebo pøti døtech. Pak skupiny tvoįí pantomimu, jejíž námøt vybírá skupina sama,
zároveĢ pįidává hudbu. Hudba mŃže být živá i| reprodukovaná. Døtem dáme urêitý êas a| pak skupiny pantomimu
pįedvádøjí ostatním.
(Napį. skupina jednou sehrála pantomimu o|dvojici, která se do|sebe zamilovala. Pantomima vrcholila tím, že si dvojice
hlavních protagonistŃ podávala pomyslná srdce a|zároveĢ zaznøl hlavní motiv z|Beethovenovy 5. symfonie – Osudové.)
Ke|známé melodii vytvoįte nová slova
Skupinám døtí dáme za|úkol vybrat si libovolnou píseĢ, kterou znají všichni êlenové skupiny. Na|papír napíší její název.
Potom vymýšlí nová slova tak, aby se úêastníci museli pravidelnø stįídat, každý musí napsat nejménø jedno slovo,
nejvíce jednu vøtu.
Obmøna: Není dáno žádné pravidlo, jak se mají úêastníci stįídat atd.
Indiánská
Jde o|jednu z|nejoblíbenøjších her mnoha indiánských kmenŃ, vêetnø slavných ApaêŃ: Dvø družstva (skupiny A|a|B)
sedí naproti sobø a|každé má na|poêátku hry dvacet hŃlek (kamínkŃ atp.). Tįetí družstvo C vytváįí rytmickou hudbu
bubny, škrabkami, klepáním dįevy a| kameny o| sebe atd. V| jejím rytmu si skupina B mezi sebou podává dįevønou
kuliêku. Nøkdo ji podá, nøkdo to jenom naznaêí.
Naproti sedící įada hráêŃ, skupina A, pozornø sleduje jejich pohyby. Když má nøkdo ze skupiny dojem, že bezpeênø
ví, kde kuliêka je, tleskne a|kįikne: dost! Hudba i|podávání se hned zastaví a|ten, na|koho hádající ukáže, musí otevįít
obø dlanø. Když kuliêku má, získává hádající pro svou skupinu bod, tedy jednu z|hŃlek družstva naproti. Když neuhádl,
musí jednu hŃlku dát druhé skupinø. Potom kuliêka zaêne putovat v|rukou družstva A|a|hádá družstvo B.
Obmøna: Hrají pouze dvø skupiny. Jedna bubnuje a| souêasnø sleduje druhou, která se pįed ní pohybuje v| rytmu
a| podává si kuliêku. Hra v| obou pįípadech konêí, když jedna ze skupin získá všechny hŃlky protihráêŃ. Lze hrát
i|vestoje.
Upozornit na|sebe
Hráêi improvizují v| prostoru pohybem na| hudbu a| po| chvíli pįitom nøkterý z| nich na| sebe upozorní libovolným
zpŃsobem – do|nøkoho strêí, klekne si, vyleze na|židli, dupne atp. Ti, kteįí si toho všimnou, hned nahlas oznámí jeho
jméno a|on si jde sednout.
Tanec pokraêuje a|po|chvíli na|sebe upozorní další. Ostatní (vêetnø pįihlížejících) opøt zavolají jeho jméno atd. Když
potom skonêí i| ten poslední, sedneme si v| kruhu a| povídáme si. O| tom, kdo a| jak na| sebe upozornil, kolikátý byl
v|poįadí, a|o|tom, zda to víceménø nesouvisí i|s|tím, jak je zvyklý na|sebe upozorĢovat v|životø. Jednoznaêným soudŃm
se však vyhneme, ponecháme vždy prostor pro rŃzné, i|protichŃdné výklady.
Na|vláêky
Trojice hráêŃ se drží v|pase v|įadø za|sebou. Pustíme svižnou rytmickou hudbu a|vláêky pįi ní zaênou jezdit, libovolnými
smøry prostorem ve| svižném tempu a| dølají pįitom š-š-š-š. Vláêky se hledí vyhýbat navzájem a| postupnø zvyšují
rychlost.
První a|druhý v|trojici (lokomotiva a|tendr) pak zavįou oêi. Vidí jenom poslední – strojvŃdce. Jeho pohyby teì pįedává
stįední – tendr – lokomotivø, která má dlanø za|jízdy pįed sebou jako nárazníky. Vláêky jezdí opøt rŃznø, ale pomaleji.
Potom si to hráêi v|trojicích vymøní: udølají êelem vzad a|ze strojvŃdce je lokomotiva a|naopak.
Nakonec si povídáme o|tom, kdo se jak cítil v|roli strojvedoucího, který įídí, v|roli tendru, jenž pįíkazy pįedává, a|v|roli
mašiny, která povely vykonává a|je įízena.
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Tajný dirigent
Pįipravíme si orchestrální nahrávku a|pošleme jednoho hráêe za|dveįe. S|ostatními si tiše domluvíme, kdo bude tajný
dirigent, co má dølat, a|pozveme hráêe. Pustíme hudbu a|všichni dirigují. Įídí však svoje pohyby a|jejich zmøny podle
tajného dirigenta, kterého stále nenápadnø sledují. Pįíchozí má bøhem jedné (dvou) minuty uhádnout, kdo je tajný
dirigent. Když se mu to podaįí, jde odhalený hráê za|dveįe a|hra se opakuje. Když hadaê neuhádl, jde znovu za|dveįe.
Dva kruhy
Hráêi ve|dvojicích vytvoįí dva kruhy. Jeden z|každé dvojice je vždy souêástí vnøjšího a|druhý vnitįního kruhu. Oba si
dobįe prohlédnou svého partnera a|otoêí se tak, že stojí vedle sebe pravým ramenem. Vedoucí hry zaêne hrát nebo
pustí rázný pochod a| oba kruhy se v| jeho rytmu dají do| pohybu. Vnøjší pochoduje po| smøru hodinových ruêiêek,
vnitįní v|protismøru. Po|zastavení hudby má každý co nejrychleji najít svého partnera z|dvojice a|chytit ho za|ruce.
První celá dvojice vyhrává.
Pozn.: Pochod mŃžeme stįídat s|polkou, valêíkem a|jinými rytmy, ve|kterých se hráêi pohybují.
Pionýrská stezka
Pokud bychom v| rámci schŃzek chtøli s| døtmi „trénovat“ vødomosti na| soutøž Pionýrská stezka oblast hudba, je
dŃležité zaêít ukázkami skladeb postupnø.
Kategorie S–O mají pįipravené hudební ukázky, a|to z|ˬlmŃ, seriálŃ a|nejznámøjších svøtových a|êeských interpretŃ.
Písniêky jsou v|êasovém úryvku 30 sekund, jak je tomu i|v|kategoriích N–M. Trojêlenné hlídky si vyberou kartiêky
s|êísly a|mají za|úkol poznat nahrávku.
Dan Bárta – On My Head, Divokej Bill – émelák, Elán – Voda êo ma drži nad vodou,
Enya – Adiemus, Janek Ledecký – Proklínám, Jaromír Nohavica – Darmodøj
Hop Trop – PíseĢ smolaįských plavcŃ, Karel Kryl – Karavana mrakŃ
Led Zeppelin – Stairway to heaven, Code Red – Kanikuly, Scooter – What Question Is what Is The Question
Benny Benassi – Satisfaction, System of a|down – ToxiCity, Rihanna – Don´t Stop the Music
Jaksi Taksi – Škola, Olympic – Slzy tvý mámy, Nightwish – Amarath, Ewa Farna – Zapadlej krám
Lunetic – AĹ je hudba tvŃj lék, Kabát – Burlaci, Prodigy – Tu Caffe, Nickelback – Rockstar,
Karel Gott – Být stále mlád.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįátelství a|Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tyto aktivity nemají výraznøjší rizika pro døti se speciˬckými
vzdølávacími potįebami. Je však tįeba respektovat vývojové vøkové
zvláštnosti chlapcŃ, kteįí v| tomto vøkovém období nechtøjí zpívat hlasitø. DŃležité je, že je možné vybrat takové
aktivity, které zpøv pįímo nevyžadují.
Moje poznámky:|||

Šimanovský, 2001 – Hry s|hudbou a|techniky muzikoterapie, Hry pro rozvoj zdravé osobnosti.
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Moje poznámky:|||
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