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Hudební třída 4. C ZŠ a MŠ Pražská ve Znojmě soustřeďuje 19 dětí se zájmem o zpěv, hru
na hudební nástroje a hudební činnosti, kterým se děti věnují nejen v hodinách hudební
výchovy, ale i o přestávkách, volných chvílích a pro zájemce v odpoledním kroužku v
Dětské cimbálové muzice. Nyní navštěvuje dětskou cimbálovou muziku 40 členů.
Dva cimbály, kontrabas, violoncello, několik houslí, flétny a ostatní nástroje máme ve třídě
neustále k dispozici. Osm děvčat se učí hře na cimbál přímo ve třídě s paní učitelkou a
hudba se prolíná denně do všech vyučovacích předmětů i přestávek.
Ve 4. ročníku dokážeme sami zahrát a doprovodit se na různé hudební nástroje při zpěvu
všech písniček, které si vybereme a které se nám líbí. Ve třídě zahraje několik dětí na
housle, cimbál, kontrabas, violoncello, zobcovou flétnu, ukulele, klávesy, klavír, cajon,
metalofon, bongo. Mnoho dětí zvládne zahrát jednu písničku na několik hudebních nástrojů,
při hře nástroje střídají.
Děti projevují snahu a každodenně hrají. Je skvělé, že se děti podařilo motivovat tak, že
samy vyhledávají příležitost si zahrát, cvičí a zkouší nové a nové věci. Všechny písničky se
tak přirozeně přenáší do všech rodin dětí, zpívají je maminky i sourozenci a podpora rodičů
je neuvěřitelná. Mají velký zájem, aby jejich děti vyrůstaly v takovém prostředí a získaly
mimořádné dovednosti a třeba zájem na celý život. Finančně podporují naši třídu a ochotně
dopravují děti na akce a vystoupení. Hrajeme především lidové písničky, ale protože
Znojmo není folklorní region, tak i cokoliv jiného, co nás baví a co nás osloví. Když se něco
podaří, máme všichni velkou radost. Ve 3. třídě jsme natočili dvě písničky v nahrávacím
studiu, jednu jsme i doprovodili s dětmi na hudební nástroje, otextovali jsme, nazpívali a
doprovodili hymnu pro společnost vodního sportu Dračích lodí a máme na ni krásné ohlasy
z celé ČR. Příští týden celá naše třída s touto písničkou zahajuje se dvěma cimbály
Mezinárodní mistrovství dračích lodí ve Znojmě, kde se očekává velký počet diváků.
Nazpívali jsme a zpracovali videoklip k písničce Díky!, kterou jsme věnovali naší škole jako
poděkování za podporu.
Díky působení hudby a každodenní průpravě na hudební nástroje panuje ve třídě tvůrčí
atmosféra, děti jsou disciplinované, mají pracovní kázeň, spolupracují mezi sebou,

nesoupeří, radí si a pomáhají, komunikují a tvoří jeden radostný tým. Hudba je kultivuje a
zklidňuje, učí je se soustředit. S těmito šikovnými muzikanty a zpěváky vystupujeme často
na veřejnosti, pořádáme sami koncerty pro rodiče a veřejnost, nacvičujeme stále něco
nového, experimentujeme s nástroji, s hudbou a písničkami. Hudba nás baví!
Resume
Hudební třída dětí 4. ročníku 1. Stupně ZŠ soustřeďující děti, které každodenním cvičením
zručně hrají na hudební nástroje a hudba se prolíná do všech vyučovacích předmětů i
přestávek.
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