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HUDBA

Pry  s nudnou hudební výchovou ve škole, poj me se podívat na „hudebku“ trochu jinak, poj me si 
zamilovat hudbu.

Motivace:

Hudba, tužky, papír.

K tomuto metodickému listu je pracovní list U19A, kam si d ti napíší svoji oblíbenou píse  nebo t eba táborovou 
hymnu.

Pot eby:

Hrát si s hudbou m žou všechny v kové kategorie.

D ti mají hudbu rády, a tak toho m žeme využít a do programu vmíchat i hry hudební.

Perpetuum mobile

Jedna z p kných her je hra „sestavit stroj“. Každé z d tí je sou ástka, která v pravidelném rytmu vykonává pohyb 
a zvuk. Jeden za ne, ostatní musí navazovat. Hra nastartuje atmosféru spolupráce v oddíle. Je dobré si domluvit, 
kdo za ne a bude držet základní metrum. M l by to být ten nejdrav jší vitální jedinec, protože musí udávat rytmus 
po celou dobu hry. Jako další sou ástka se p ipojí ten, kdo již ví jak, bez p edem ur eného po adí. Ti mén  draví 
dostávají šanci a prostor za adit se podle svých p edstav bez rad a manipulace druhých. Když budete mít d tí více, 
m žete vytvo it dva i t i stroje.

Po sestavení stroj  necháme každé skupin  asi p t minut na to, aby si o svém stroji povídala. Z t chto hovor  mimo 
jiné vyplyne i zájem o stroj druhých skupin, takže si je skupiny ješt  vzájemn  mohou ukázat.

D ti z 8. t íd budou ur it  chtít zkusit stroj, kde poslední sou ástka bude navazovat na první. (Šimanovský, 2001) pod 
názvem „Máslostroj“.

Hudební p iho ívá

Hra navozuje radost ze hry a uvoln né zpívání, rozvíjí spolupráci jednotlivce a skupiny, smysl pro souhru. 

Skupina nejprve vybere n jakou drobnou v c (poklad), kterou bude schovávat. Vybraný jednotlivec jde za dve e, skupina 
„poklad“ schová. Jedinec se vrátí a drobnou v c hledá. Všichni jej navigují tak, že zpívají tím hlasit ji, ím víc se 
„hleda “ blíží k „pokladu“, a tím tišeji, ím víc se hleda  od pokladu vzdaluje. Když hleda  najde poklad, zvolí nového 
hleda e (Šimanovský, 2001).

Varianty:

ím více se hleda  blíží k pokladu, tím zpíváme tišeji, a naopak. 

ím je hleda  blíže k pokladu, zpíváme rychleji, a naopak. 

Kombinujeme zp soby, nap . když se hrá  blíží, zp v zrychluje a slábne, a naopak.

Na dirigenta

Nejd íve si žáci z gest vedoucího p i dirigování odvodí, co musí d lat, aby „sbor“ zrychlil nebo zpomalil, p idal 
na dynamice nebo ztišil atd. Každý ú astník si vybere píse , kterou by cht l dirigovat, m že si promyslet, jak chce, 
aby píse  „pod jeho taktovkou“ vypadala. P ed p vecký sbor p edstoupí jen ten, kdo chce.

Dop edu sv j „um lecký“ zám r sboru nesd luje, sbor musí tzv. „jít podle ruky“. Velmi asto dochází k humorným 
situacím, zejména když se „sbor“ rozb hne jinak než „dirigentovy“ ruce. Z toho p irozen  vyplývají debaty o vlastních 
pocitech p i realizaci písn  (jak dirigentových, tak p vcových), p ípadn  o tom, jakou práci asi dá vynikající souhra 
hodn  velkých hudebních t les, o obrovské zodpov dnosti dirigenta a hrá .

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , komunikativní, sociální a personální.

Rozvíjejí hudební sluch, hudební pam , rytmické cít ní, tvo ivost, muzikálnost, fantazii, odva-
hu, smysl pro humor.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15

V ková kategorie

12–14 let
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Obm na m že být nap . aby nám v n které další sch zce d ti „zadirigovaly“ reprodukovanou skladbu. To pak bývají 
velmi osobitá vystoupení. D ti p inesou skladby vážné hudby i populární.

Melodram

O melodramu se u í žáci 7. t íd v rámci hudební výchovy. 

M žeme si zahrát hru, na které je nutné pracovat ve skupinkách mimo sch zku nebo je to ideální hra nap . na tábory 
nebo vícedenní akci. 

Poslechneme si n který z melodram  (nap . Z. Fibich: Vodník, Št drý den) a d tem necháme za úkol vytvo it si 
skupiny (maximáln  p ti lenné), vybrat si báse  a k ní hudbu. Skupiny pak p edvedou „hotový“ melodram.

Pantomima

D ti se v 8. t íd  u í o starov ké pantomim , a proto také nap . na tábo e m žeme s osmáky zkusit tuto hru. Oddíl 
se rozd lí na skupiny po ty ech nebo p ti d tech. Pak skupiny tvo í pantomimu, jejíž nám t vybírá skupina sama, 
zárove  p idává hudbu. Hudba m že být živá i reprodukovaná. D tem dáme ur itý as a pak skupiny pantomimu 
p edvád jí ostatním.

(Nap . skupina jednou sehrála pantomimu o dvojici, která se do sebe zamilovala. Pantomima vrcholila tím, že si dvojice 
hlavních protagonist  podávala pomyslná srdce a zárove  zazn l hlavní motiv z Beethovenovy 5. symfonie – Osudové.)

Ke známé melodii vytvo te nová slova

Skupinám d tí dáme za úkol vybrat si libovolnou píse , kterou znají všichni lenové skupiny. Na papír napíší její název. 
Potom vymýšlí nová slova tak, aby se ú astníci museli pravideln  st ídat, každý musí napsat nejmén  jedno slovo, 
nejvíce jednu v tu.

Obm na: Není dáno žádné pravidlo, jak se mají ú astníci st ídat atd. 

Indiánská

Jde o jednu z nejoblíben jších her mnoha indiánských kmen , v etn  slavných Apa : Dv  družstva (skupiny A a B) 
sedí naproti sob  a každé má na po átku hry dvacet h lek (kamínk  atp.). T etí družstvo C vytvá í rytmickou hudbu 
bubny, škrabkami, klepáním d evy a kameny o sebe atd. V jejím rytmu si skupina B mezi sebou podává d ev nou 
kuli ku. N kdo ji podá, n kdo to jenom nazna í. 

Naproti sedící ada hrá , skupina A, pozorn  sleduje jejich pohyby. Když má n kdo ze skupiny dojem, že bezpe n  
ví, kde kuli ka je, tleskne a k ikne: dost! Hudba i podávání se hned zastaví a ten, na koho hádající ukáže, musí otev ít 
ob  dlan . Když kuli ku má, získává hádající pro svou skupinu bod, tedy jednu z h lek družstva naproti. Když neuhádl, 
musí jednu h lku dát druhé skupin . Potom kuli ka za ne putovat v rukou družstva A a hádá družstvo B. 

Obm na: Hrají pouze dv  skupiny. Jedna bubnuje a sou asn  sleduje druhou, která se p ed ní pohybuje v rytmu 
a podává si kuli ku. Hra v obou p ípadech kon í, když jedna ze skupin získá všechny h lky protihrá . Lze hrát 
i vestoje.

Upozornit na sebe 

Hrá i improvizují v prostoru pohybem na hudbu a po chvíli p itom n který z nich na sebe upozorní libovolným 
zp sobem – do n koho str í, klekne si, vyleze na židli, dupne atp. Ti, kte í si toho všimnou, hned nahlas oznámí jeho 
jméno a on si jde sednout. 

Tanec pokra uje a po chvíli na sebe upozorní další. Ostatní (v etn  p ihlížejících) op t zavolají jeho jméno atd. Když 
potom skon í i ten poslední, sedneme si v kruhu a povídáme si. O tom, kdo a jak na sebe upozornil, kolikátý byl 
v po adí, a o tom, zda to vícemén  nesouvisí i s tím, jak je zvyklý na sebe upozor ovat v život . Jednozna ným soud m 
se však vyhneme, ponecháme vždy prostor pro r zné, i protich dné výklady. 

Na vlá ky 

Trojice hrá  se drží v pase v ad  za sebou. Pustíme svižnou rytmickou hudbu a vlá ky p i ní za nou jezdit, libovolnými 
sm ry prostorem ve svižném tempu a d lají p itom š-š-š-š. Vlá ky se hledí vyhýbat navzájem a postupn  zvyšují 
rychlost. 

První a druhý v trojici (lokomotiva a tendr) pak zav ou o i. Vidí jenom poslední – strojv dce. Jeho pohyby te  p edává 
st ední – tendr – lokomotiv , která má dlan  za jízdy p ed sebou jako nárazníky. Vlá ky jezdí op t r zn , ale pomaleji. 

Potom si to hrá i v trojicích vym ní: ud lají elem vzad a ze strojv dce je lokomotiva a naopak. 

Nakonec si povídáme o tom, kdo se jak cítil v roli strojvedoucího, který ídí, v roli tendru, jenž p íkazy p edává, a v roli 
mašiny, která povely vykonává a je ízena. 
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Šimanovský, 2001 – Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, Hry pro rozvoj zdravé osobnosti.
Moje poznámky:

Tyto aktivity nemají výrazn jší rizika pro d ti se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami. Je však t eba respektovat vývojové v kové 

zvláštnosti chlapc , kte í v tomto v kovém období necht jí zpívat hlasit . D ležité je, že je možné vybrat takové 
aktivity, které zp v p ímo nevyžadují.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Tajný dirigent 

P ipravíme si orchestrální nahrávku a pošleme jednoho hrá e za dve e. S ostatními si tiše domluvíme, kdo bude tajný 
dirigent, co má d lat, a pozveme hrá e. Pustíme hudbu a všichni dirigují. ídí však svoje pohyby a jejich zm ny podle 
tajného dirigenta, kterého stále nenápadn  sledují. P íchozí má b hem jedné (dvou) minuty uhádnout, kdo je tajný 
dirigent. Když se mu to poda í, jde odhalený hrá  za dve e a hra se opakuje. Když hada  neuhádl, jde znovu za dve e. 

Dva kruhy 

Hrá i ve dvojicích vytvo í dva kruhy. Jeden z každé dvojice je vždy sou ástí vn jšího a druhý vnit ního kruhu. Oba si 
dob e prohlédnou svého partnera a oto í se tak, že stojí vedle sebe pravým ramenem. Vedoucí hry za ne hrát nebo 
pustí rázný pochod a oba kruhy se v jeho rytmu dají do pohybu. Vn jší pochoduje po sm ru hodinových ru i ek, 
vnit ní v protism ru. Po zastavení hudby má každý co nejrychleji najít svého partnera z dvojice a chytit ho za ruce. 
První celá dvojice vyhrává. 

Pozn.: Pochod m žeme st ídat s polkou, val íkem a jinými rytmy, ve kterých se hrá i pohybují. 

Pionýrská stezka

Pokud bychom v rámci sch zek cht li s d tmi „trénovat“ v domosti na sout ž Pionýrská stezka oblast hudba, je 
d ležité za ít ukázkami skladeb postupn .

Kategorie S–O mají p ipravené hudební ukázky, a to z  lm , seriál  a nejznám jších sv tových a eských interpret . 
Písni ky jsou v asovém úryvku 30 sekund, jak je tomu i v kategoriích N–M. Troj lenné hlídky si vyberou karti ky 
s ísly a mají za úkol poznat nahrávku.

Dan Bárta – On My Head, Divokej Bill – melák, Elán – Voda o ma drži nad vodou, 
Enya – Adiemus, Janek Ledecký – Proklínám, Jaromír Nohavica – Darmod j 
Hop Trop – Píse  smola ských plavc , Karel Kryl – Karavana mrak
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 – A  je hudba tv j lék, Kabát – Burlaci, Prodigy – Tu Caffe, Nickelback – Rockstar,
Karel Gott – Být stále mlád.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství a P ekonání.
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Moje poznámky:


