Koncert vážné hudby
v 6. třídě
Ve středu dopoledne se základní školou rozezněly tóny klavíru, houslí a kytary,
ozývaly se půvabné hlásky zpěváků a zazněly rytmické zvuky bicích. Žáci 6. třídy, kteří
navštěvují uměleckou školu, si připravili pro své spolužáky koncert vážné hudby.
Celý nápad vznikl v hodině angličtiny, když jsme probírali volný čas a naše zájmy.
Zjistili jsme, že ve třídě je téměř polovina žáků, kteří hrají na nějaký hudební nástroj nebo
pěkně zpívají. Dohodli jsme se, že by nám mohli předvést, co se v umělecké škole naučili, že
bychom si o tom mohli popovídat a procvičit si přitom angličtinu. Nápady jak koncert
vylepšit nebraly konce a vznikl z toho velmi pěkný i poučný projekt. Děti, které navštěvují
uměleckou školu, si připravily svá vystoupení a ti ostatní si k tomu v anglickém jazyce
přichystali průvodní slovo. Pozvali jsme mladší spolužáky a paní učitelky, děti si přinesly
nástroje, pěkně jsme se oblékli a koncert mohl začít. S těmi nástroji to ale nebylo tak
jednoduché, protože souprava bicích se musela nejprve doma rozložit, převézt autem do školy
a tam se zase složit, celá operace zabrala téměř hodinu. Ale nebyla to marná snaha!
Děvčata Natálie Šebestová a Vendula Haberlandová přivítala obecenstvo a připomněla,
jak se na koncertě správně chovat. Abychom názorně předvedli zásady vhodného chování,
zahráli jsme si k tomu v anglickém jazyce jednoduché scénky.
1. Pěkně se oblékneme, nenosíme rifle ani mikiny.
2. Přijdeme včas.
3. Když se opozdíme a jdeme na místo uprostřed řady, požádáme sedící návštěvníky
o dovolení projít, otočíme se vždy tváří směrem k nim (nikoli zády) a poděkujeme, že
nás pustili.
4. Vypneme mobily.
5. Během koncertu nemluvíme ani se nevrtíme.
6. Nejíme, nepijeme, nerozbalujeme si bonbóny ani nešustíme papírky.
Pak už následovaly zajímavé skladby jedna za druhou. Se zájmem jsme vyslechli skladby,
které nám na klavír zahráli Lenka Nimrichterová, Lukáš Suchý a Denisa Nováková.
Obdivovali jsme hru na kytaru Jana Sojáka, Vojty Hampla a Petra Smrčky. Klára Prucková
líbezně zazpívala lidové písně, k ní se přidaly také žákyně 4. třídy, housle melodicky
rozezvučel Radek Málek a strhující hrou na bicí se představil Martin Plhák.
A k tomu si pěkné průvodní slovo připravili Erik Habich, Tomáš Kochwasser, Pavla
Poláchová, Dominik Kunert, Milan Hojgr, Tereza Langerová, Tereza Kochwasserová, Helena
Šafářová a Anna Korvinyová.
Děvčata a chlapci předvedli, že jsou šikovní a že dokážou zorganizovat zajímavé
představení. Svým elánem strhli také publikum, které bylo vystoupením všech dětí nadšeno.
Děkujeme žákům 6. třídy za to, že nám připravili tak příjemný zážitek,
a těšíme se zase někdy na dalším koncertě na shledanou.
Ivana Křížková
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