BRITSKÁ HUDEBNÍ SCÉNA
Zaměřili jsme se na britské hudební skupiny, ty nejslavnější, ale i ty méně známé. Výstupy proběhly formou prezentací. Účastníci
projektu: Natálie Venclová, Jana Šedová,Oldřich Pavlišta, Miloslav Adámek, Agáta Veselá, Veronika Furstová, Klára Zajíčková,
Leona Jelínková
Na projektový den jsme si měli připravit
prezentaci o dvou britských skupinách. Já
jsem měla The Prodigy a Oasis. Z těchto dvou
skupin se mi víc líbila skupina The Prodigy,
protože hrajou muziku, která se mi líbí. Oasis
Je ale také dobrá skupina a jen proto, že se mi
nelíbí, to neznamená, že se nemůže líbit
ostatním. Překvapilo mě, že mě to na
projektovém dnu bavilo, bylo to super.
Klára Zajíčková

Studenti si připravili různé skupiny Velké Británie
od YES přes Rolling Stones po One Direction. Ze
začátku jsme sice měli malý problém s projektorem,
který se naštěstí vyřešil po zásahu pana učitele
Pauluse. Žáci svoje skupiny představovali formou
Prezentace, která obsahovala informace o jejich
členech, seznamy koncertů, písniček nebo alb, také
fotografie a ukázky jejich nejúspěšnějších písní.
Projektový den se vydařil, všichni jsme se dozvěděli
o spoustě hudebních skupin, o kterých většina ani
netušila, že existují. Bylo to zajímavé a poučné.
Natálie Venclová
Na tomto projektu jsem se
dozvěděl hodně věcí, které
jsem nikdy neslyšel. Nejvíc se
mi od ostatních líbila prezentace
Rolling Stones. Projekt byl
zajímavý a byla legrace.
Oldřich Pavlišta

Tento projekt mě seznámil s hudebními
kapelami z Anglie. Hodně se mi líbila
kapela Spice Girls. Každý z nás měl dvě
skupiny, o kterých musel udělat prezentaci.
A myslím si, že to každý zvládl dobře.
Jsem rád, že jsem byl na tomto projektu,
Bylo to dost dobré a vím teď něco z historie
hudby.
Miloslav Adámek

Na tomto projektovém dni jsem se
dozvěděla spoustu zajímavých věcí
o skupinách ve Velké Británii.
Nejvíce se mi líbila skupina THE VERVE.
Jsem ráda, že jsem se o nich dozvěděla
něco nového a připomněla si skupiny,
které se buď rozpadly nebo už nejsou
tak známé. Určitě to byly užitečné
informace.
Jana Šedová

