
ORCHESTR nebo KAPELA? 

Cíl projektu: 

Cílem našeho projektu bylo sestavit hudební těleso (orchestr nebo kapelu), které připraví na 

závěrečný projektový den hudební představení. Každý účastník si vybral, zda bude účinkovat 

na hudební nástroj a na jaký, nebo zda bude zpívat. 

Seznam účastníků: 

K. Křížová – zpěv, D. Klouček – zobcová flétna, O. Pricl – klavír, N. Neubauerová – klavír, 

zpěv, D. Novák – zpěv, J. Šimonovský – kytary, F. Matička – flétny, O. Poc – kytara, M. 

Janků – trumpeta, cajon, N. Berdarová – kytara, Z. Phan – zpěv, K. Talianová – klavír, K. 

Rambousková – zpěv, S. Hamplová - flétna 

1. den:  
Tématem prvního dne byl pohled na hudbu vzhledem k různým oborům (biologie, chemie, 
fyzika, jazyk atd.). Žáci si připravili prezentace na následující témata: Hudba a zeměpis 
(hymny), Hudba a biologie, Historie české hudby, Vliv hudby na člověka, Videoklipy k písním, 
Hudba a psychologie, Hudba a malířství, Filmová hudba, W. A. Mozart, Hudba a filozofie, 
Hudba a budhismus, Hudební evoluce, Historie hudebních nástrojů. Každý měl pak za úkol 
připravit z uvedených témat otázku k diskusi. 
 
 

  

  
 
 



 
2. den:  
Na druhý projektový den si každý z účastníků připravil individuální sólové vystoupení (nástroj 
nebo zpěv), které si sám uvedl, a ostatní jeho výkon v závěru zhodnotili. Další aktivita byla 
ve skupinách, kde se žáci učili týmové spolupráci. Součástí dne byla také improvizační 
cvičení, kde se každý zapojil dle svých možností a schopností. 
 

  

 
3. den:  
Předposlední projektový den proběhl nácvik společného závěrečného vystoupení. Vzniky dvě 
skupiny a každá si připravila jednu píseň: společná píseň Kočka od Pokáče, Honky Tonky 
Blues od Jiřího Suchého (mladší žáci) a Chci zas v tobě spát od skupiny Lucie (starší žáci). 
Nejprve proběhlo rozdělení nástrojového obsazení, dále vznikalo aranžmá a secvičení 
jednotlivých nástrojů.  
 

 

 

 
 
 
4. den:  
Během závěrečného projektového dne proběhla nejprve ráno generálka. Naše prezentace 
proběhla v několika krátkých vystoupeních, kterých se zúčastnilo poměrně velké obecenstvo. 
Diváky jsme na závěr poprosili o krátké hodnocení, které jsme zahrnuli do hodnocení 
projektu. 
 



 
 
 

Hodnocení publika: 
Moc se mi líbil zpěv a hra na klavír, 1*, krásné ale zpěváci přeřvou nástroje, bylo to hezké 
ale někdy falešné, Včelka Mája byla nej, do Talentmanie s váma ale asi bez Kočky, super 
koncert, jste super, kvalitní výběr písní, Dída nejlíp zpívá, dost kvalitní i přes krátkou dobu na 

zkoušení, výborná interpretace Včelky Máji, ☺. 

 
Hodnocení účastníků: 
Projekt byl super, až na malé chybičky. Na to že jsme měli tak málo času na trénování, tak 
byl přednes docela dobrý. A počet návštěvníků byl větší, než jsem čekala. Komentáře byly 
také lepší, než jsem čekala. (Silvie Hamplová  G2) 
 
Z projektových dnů mám osobně dobrý pocit. Sešla se nás parta báječných, ale hlavně 
hudebně nadaných lidí. Zjistila jsem, že týmová práce je složitá věc. Výsledek, který z toho 
vyšel, za tu dřinu, trému a stres určitě stojí. Náš páteční koncert jsem si užila, publikum bylo 
skvělé a podporovalo nás. Jsem ráda, že jsem si mohla zazpívat před tolika lidmi. (K. Křížová 
G3A) 
 
Projekt se mi líbil. I když jsme na to měli docela málo času, tak to až na pár chybiček bylo 
skvělé. Myslím, že se projekt líbil i ostatním a hlavně divákům.  (N. Berdarová G1) 
 
Nedávno nám skončil poslední projektový den s výstupy. Naše vystoupení sklidilo velký 
úspěch a není se čemu divit. Naše spolupráce byla výborná, vybrali jsme super písničky, jako 
byla Kočka od Pokáče, Honky Tonky Blues od Jiřího Suchého (mladší žáci) a Chci zas v tobě 
spát od skupiny Lucie (starší žáci). A navíc výkony všech byly úžasné (hlavně zpěváci). Takže 
vše bylo dobré! (O. Pricl G1) 
 
Projektový den je pro mě nová záležitost, jelikož jsme na bývalé škole nic takového neměli. 
Zkoumali jsme teoreticky hudbu z různých úhlů, hráli jsme, zpívali a nakonec bylo 
představení pro ostatní, co jsme se naučili. Myslím, že se nám to povedlo, hlavně díky p. 
učitelce Jirchářové, která nám vždy správně poradila. Už se těším na další projektový den, 
byly to opravdu krásně strávené hodiny. (D. Klouček G1) 

 

 

Zuzana Jirchářová 


