
HUDEBNÍ KROUŽKY 

Název kroužku Intenzita Anotace kroužku 

Hudebně-

dramatický 

kroužek 

1,5 h/týdně 

 

Kroužek je vhodný pro všechny děti, které rády zpívají, hudba je pro ně 

příjemnou a zábavnou záležitostí a chtějí se v umělecké oblasti aktivně rozvíjet. 

Nejdůležitější je vždy chuť tvořit a zdokonalovat se ve svých dovednostech, 

není důležitá míra zkušeností. Budeme pracovat přiměřeným tempem celé 

skupině. Během pravidelných setkání budeme společně pracovat na pěvecké 

technice, naučíme se hrát na některé základní hudební nástroje a pokusíme  

se propojit výše uvedené s dramatickou složkou. 

 

 

Kytara 

začátečníci 
1 h/týdně 

 

Kroužek je určen kytarovým začátečníkům ve věku od 6 -11 let. V kytarovém 

kroužku žáci získají potřebné dovednosti ke hře na tento hudební nástroj. Naučí 

se zde ladění kytary, základní akordy a rytmy, které poté využijí při hře různých 

trampských a jiných písní. Kytaru by měli mít vlastní. 

 

Kytara 

začátečníci mírně 

pokročilí 

1 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro žáky od 10 let. V kytarovém kroužku žáci získají potřebné 

dovednosti ke hře na tento hudební nástroj. Naučí se zde ladění kytary, základní 

akordy a rytmy, které poté využijí při hře různých trampských a jiných písní. 

Kytaru má každý hráč svou vlastní. 

 

Kytara pokročilí 1 h/ týdně 

 

Kroužek je určen pro ty, kdo již navštěvoval kroužek začátečníků v minulých 

letech a nebo patří ve hře na kytaru mezi pokročilé. 

V kytarovém kroužku žáci zdokonalují dovednosti ve hře na tento hudební 

nástroj. Naučí se složitější písně, baré akordy, vybrnkávání atd. Kytaru má 

každý hráč svou vlastní. 

 

Ukulele  1 h/ týdně 

 

Kroužek je určen pro děti od 8 do 15 let. Chceš umět hrát na ukulele, ale nechceš 

absolvovat hudební teorii v nauce? V kroužku se nenaučíš koncertní 

vybrnkávání, ani jak zahrát Vivaldiho. Pokud se ale chceš naučit zahrát 

Kryštofy, Divokého Billa, Nedvědy, nebo obecně známou píseň Somewhere 

over the Rainbow a prostě jen tak hrát pro radost, tento kroužek bude pro tebe 

ten pravý. Po domluvě se mohou přihlásit zájemci i na kytaru. 

 

Zobcová flétna 1 h/týdně 

 

Kroužek je zaměřený pro všechny děti ve věku 5 až 8 let, které láká hra na 

flétnu. Děti získají potřebné dovednosti ke hře na tento hudební nástroj. Naučí 

se správný prstoklad, potřebné základy hudební nauky, lehké známe písně a také 

jak pracovat s dechem nejen při hře na flétnu. Snažíme se dětem věnovat co 

nejvíce individuálně i když se lekce účastní více dětí. 

 
 


