Hudební výchova trošku jinak
Na hodinu hudební výchovy jsme si do 2. třídy pozvali studentku Plzeňské
konzervatoře Lucii Künzelovou. Lucie studuje příčnou flétnu a na tu nám také
nakonec zahrála.
Spolu jsme připravily program. Tedy já jsem si přála, aby dětem představila
hudební nástroje. Lucie sepsala osnovu a já jsem podle ní vytvořila na počítači
prezentaci, na níž dětem ukázala, podle čeho se nástroje dělí. Bylo to vtipné,
Lucie je rozená herečka, tak nám v několika pantomimických vystoupeních
předvedla, jak hudebníci hrají a co je při té hře bolí. Předvedla plátek z klarinetu
a elektronickou ladičku. Byla připravená. Viděli a slyšeli jsme z jednoho koncertu
Pražského jara Smetanovu báseň Vyšehrad. Lucie nám vysvětlila, že hudebníci
ladí dvakrát, nejprve ti druzí, pak ti první. Taky nám rozřešila, kdo je první a kdo
druhý. Seznámila nás s uspořádáním orchestru, a i k tomu jsme se dozvěděli pár
zajímavostí.
Druhákům jsem nezatajila, že Lucie byla do páté třídy žákyní naší školy, že
chodila do „lidušky“ na zobcovou flétnu, vyhrála krajskou soutěž a otevřela se jí
cesta na konzervatoř. Protože byla pilná a cílevědomá. A Lucie dětem přiznala, že
hru na flétnu denně cvičí 4 až 5 hodin. Je to dřina!
Byla to dobrá hodina nejen proto, že se děti něco dověděly; to je cílem každé
vyučovací hodiny, ale proto, že viděly někoho, kdo umí, a ten někdo seděl jako ony
před lety ve stejné lavici. Dětem bychom měli předkládat dobré příklady, neboť
všechny příklady „táhnout“, bohužel i ty špatné. Možná se zdá, že těch dobrých
je poskromnu, ale není to pravda. V loňském školním roce přijala stejné pozvání
Anežka Štěpánová, která je jednou z nejlepších hráček na dudy v naší republice,
ne-li úplně nejlepší. I ona si udělala čas a seznámila děti s málo vídaným a hlavně
slýchaným nástrojem. Oceňuji, že obě tak vytížené, radostně přijaly mé pozvání a
trpělivě strávily svůj volný čas, kterého mají jistě málo, s malými dětmi.
Obě děvčata byla skvělá. Když jsme jim za zážitek děkovali, obě tvrdily, že jim
to dělá radost.
A tak na závěr pozvání. Jak Lucie, tak Anežka zahrají v pátek 22. prosince (od 17
hod) v evangelickém kostele v Hranicích na adventním koncertě. Kromě nich
zazpívá kvarteto Kantor složené ve většině z kantorů hranické ZŠ – ředitelka
Hana Levá, Dáša Pulkertová a Vojtěch Štěpán a Stanislava Stašková (Aš), na
varhany zahraje pan Štěpán. Přijďte si je poslechnout a společně některé koledy
zazpívat. Užijme si vánoční čas s hranickými hvězdami.
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