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• nahrávka doprovodu + melodické linky ke stažení na 
https://ondrakozak.com/jaksehrajena

• klavír beze zpěvu: https://www.youtube.com/watch?v=8CjeA7_H78Y
• zpěv s kytarou 

• v G: https://www.youtube.com/watch?v=R3wCjeNh6vQ

• v D: https://www.youtube.com/watch?v=ahZncVeEcPs

Slunce za hory zmizelo v dáli

Zdroj: Nehybová, L. (2018). Fenomén dětské písně v hudební výchově. Diplomová práce. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, Pedagogická fakulta.

Ref.: Slunce za hory zmizelo v dáli
utichli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.

1. |:Nahoru dolů se kolíbáme
nahoru dolů se kolíbem. :|

Ref.: Slunce za hory…

2. |:Vpravo a vlevo se kolíbáme
vpravo a vlevo se kolíbem. :|

Ref.: Slunce za hory…

3. |:Dopředu nazad se kolíbáme
dopředu nazad se kolíbem. :|

Ref.: Slunce za hory…

4. |:Napravo vlevo dopředu nazad
nahoru dolů se kolíbem. :|
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Co víme o muzice…b.
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Co budeme delat…ˇ
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Vytiskněte a vystřihněte ikonky činností a nalepte si je do kalendáře na předchozí stránce.
Určitě ale nemusíte realizovat námi navržené aktivity.

Vymyslete si vlastní a napište si je do prázdných ikonek.

* tleskání, pleskání (plácání dlaní do stehen), podupy, ťukání dvou prstů jedné ruky do dlaně druhé ruky, hra sevřené pěsti jedné 
ruky do dlaně druhé ruky, plácání jedné ruky na hřbet ruky druhé.

d.



DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO

pravidla hry

2-5 hráčů

Rozdáme všechny karty. 

Cílem je posbírat kvarteta karet 

(4 karty označené stejným číslem). 

Pokud hráč získá kvarteto, odloží 

ho před sebe na stůl. 

Hráč požaduje po svém spoluhráči 

konkrétní kartu, která mu chybí, 

a kterou nezískal od dalších 

spoluhráčů, např. kytaru číslo 2. 

Pokud spoluhráč tuto kartu má, 

musí ji tazateli vydat. Pokud ji 

nemá, táže se další hráč. 

Ten hráč, který posbírá ve hře 

nejvíce kvartet, je vítězem.

Bluegrassové kvarteto

Stránky s kartami vytiskněte, podlepte kartonem a vystřihněte.
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MANDOLÍNA MANDOLÍNA MANDOLÍNA MANDOLÍNA

BANJO BANJO BANJO BANJO
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HOUSLE HOUSLE HOUSLE HOUSLE

KYTARA KYTARA KYTARA KYTARA
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CLOVECE, NEZLOB SE (A POJD HRÁT DO KAPELY)!
V hudební škole je šest tříd a v každé se učí na jiný nástroj. Žáci musí ujít dlouhou cestu, než se naučí
dobře hrát, a mohou začít hrát v nějaké kapele. Každá kapela v této hře musí mít kytaristu, houslistu,
basistu, banjistu, mandolinistu a dobristu. Hodně štěstí na vaší muzikantské cestě!

ˇ ˇˇ ˇf.



Vytiskněte, slepte a podlepte obě poloviny hracího pole. Ke hře použijte standardní figurky a kostku ze hryČlověče, nezlob se. Hraje
se obdobně jako tato hra, s tím rozdílem, že figurky nemají svůj vlastní „chlíveček“, ale je potřeba dostat každou figurku do jiného
chlívečku = kapely, na políčko stejné bravy. V „kapele“ se figurky navzájem nevyhazují, ale každý skočí rovnou na své místo.
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Stránku vytiskněte, podlepte kartonem a vystřihněte.
Ke hře použijte standardní figurky a kostku ze hryČlověče, nezlob se. Hraje se obdobně jako
tato hra, s tím rozdílem, že figurky nemají svůj vlastní „chlíveček“, ale je potřeba dostat
každou figurku do jiného chlívečku = kapely, na políčko stejné bravy. V „kapele“ se figurky
nevyhazují, ale každý skočí rovnou na své místo.

f.



MANDOLÍNA
Strunný drnkací nástroj. Struny jsou zdvojené. Hraje se na ni trsátkem. Má výraznýpronikavý zvuk
a hraje doprovody - údery na druhou dobu, seknutí. Používají se také ozdoby jako tremolo nebo
vybrnkání sóla. Malé děti na ní rády zkouší hrát, je jim rozměrově bližší, než kytara. Rovněž akordové
hmaty jsou o něco jednodušší, než kytarové. Může však představovat problém pro lidi s velkými
a silnými prsty, těm se může stát hra na uzoučký hmatník poněkud obtížnou.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandolína)

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=IOG6luOWbBY

Obrázek vytiskněte, vystřihněte, přilepte na karton a opět
vystřihněte. V místě červených teček udělejte malé dírky.
protáhněte jimi kulaté gumičky a na zadní straně
je zauzlujte – tím získáte struny.

g.



BANJO
Banjo (zřídka bendžoči benžo) je strunný drnkací nástroj, který máčtyři,
pět nebo šest strun. Hraje se na něm „prstýnky“.

Obrázek vytiskněte, vystřihněte, přilepte na karton a opět
vystřihněte. V místě červených teček udělejte malé dírky.
protáhněte jimi kulaté gumičky a na zadní straně
je zauzlujte – tím získáte struny.

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=M9tWQ7mamTc



DOBRO
Nástroj se šesti strunami, na který se hraje drnkáním prstýnky na struny
a klouzáním kovovým želízkem po strunách.

Obrázek vytiskněte, vystřihněte, přilepte na karton a opět
vystřihněte. V místě červených teček udělejte malé dírky.
protáhněte jimi kulaté gumičky a na zadní straně
je zauzlujte – tím získáte struny. Anebo si je nakreslete.

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=U7dTJ1-s02s



HOUSLE
Strunný nástroj sečtyřmi strunami, na který se hraje smyčcem.

Obrázek vytiskněte, vystřihněte, přilepte na karton a opět vystřihněte. V místě
červených teček udělejte malé dírky. protáhněte jimi kulaté gumičky a na zadní
straně je zauzlujte – tím získáte struny. Anebo si je nakreslete. Místo smyčce
použijte jakoukoli tyčku.

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=OKCJYC_IOK8



KYTARA
Strunný nástroj se šesti strunami, na který se hraje drnkáním prsty nebo trsátkem.

Obrázek vytiskněte, vystřihněte, přilepte na karton a opět
vystřihněte. V místě červených teček udělejte malé dírky.
protáhněte jimi kulaté gumičky a na zadní straně
je zauzlujte – tím získáte struny. Anebo si je nakreslete.

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=f90Nz4g0U24



Výtvarná aktivita: Co si kapela oblece?ˇ

S dětmi vymyslete, jak vyrobit kovbojské klobouky z papíru, a vyrobte je. 
Proč například nepoužít papírové tácky? Napadá vás ještě něco jiného?

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/741545894875895934/

h.



Dramatizace: „Hra na koncert“

• Role: muzikanti, diváci, uvaděč

• Scéna:
• Jeviště: jakýmkoli způsobem vyznačené (židličkami, dekou na zemi, apod.)
• Hlediště: židličky v řadách za sebou (jako v divadle)

• Scénář: „Jak se to dělá správně“
• Diváci přijdou „do sálu“, usadí se na židličkách, povídají si.
• Na scénu přijde uvaděč. Diváci přestanou mluvit a poslouchají, co uvaděč říká.
• Uvaděč pozve muzikanty na scénu a představí je.
• Diváci tleskají.
• Muzikanti pozdraví, uvítají diváky,řeknou, co budou hrát a hrají (zpívají nacvičené písně a/nebo „hrají“ na vyrobené

nástroje).
• Diváci nemluví. Reagují, jen pokud jsou k tomu vyzváni muzikanty. Tleskají po každé písničce.
• Na konci se muzikanti rozloučí a ukloní.
• Diváci tleskají. Pokud tleskají nahlas a dlouho, muzikanti se vrátí a zahrají „přídavek“.
• Muzikanti odcházejí.
• Diváci se zvednou ze židliček, podívají se, jestli po nich na místě nic nezůstalo a odcházejí.

• Scénář: „Jak se to nemá dělat“
• Vymyslete s dětmi, co všechno by se mohlo na koncertě nepovést (diváci jsou hluční, nesedí na židličkách, rozhazují kolem

sebe odpadky, muzikanti a uvaděč nepřijdou, nechovají se k divákům pěkně, nehrají tak dlouho, jak bylo domluveno apod.).

Varianty si s dětmi vyzkoušejte, a pak o nich alespoň chvíli debatujte (Proč je takové chování nesprávné? Komu to vadí
a proč? Jak bychom se měli chovat, aby si koncert krásně užili diváci i muzikanti? atd.). Děti si mohou role měnit a
vyzkoušet si tak, jak se cítí v hledišti i na jevišti.

i.
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Šablonu pro projektovou knihu vytiskněte. Do horních polí kreslete, malujte, lepte fotografie 
z průběhu projektu, zapisujte komentáře dětí. Do spodních polí napište alespoň pár slov 
o aktivitách. Nakonec stránky naskenujte a pošlete na adresumail@ondrakozak.com.



Nejdríve jsme…ˇ



a potom…



a pak jsme meli…ˇ



A nakonec jsme…



A nejlepší bylo…



ˇ
ˇPrejeme vám 

hodne radosti s muzikou!

Ondra Kozák, Petr Brandejs, Iva Brandejsová, 2020

https://ondrakozak.com/jaksehrajena


