HUDEBNÍ KROUŽEK na DDŠ Veselíčko
Školní rok 2013 / 14
Vedoucí: vych. Březina Pavel
Členové - Német Leon, Křenek Mário, Banyász Marián, Sikora Jan.
Zájmový kroužek vedený vychovatelem Pavlem Březinou je zaměřený na výuku hry na
kytaru a rozvoj hudebního nadání. Chlapci se učí akordy na kytaru a k tomu následně
písničky dle vlastního výběru. Hudební kroužek probíhá 2x v měsíci. Výuka hry na kytaru
se však uskutečňuje i mimo kroužek a to při zájmové činnosti ve volnočasových aktivitách
na klubovně skupiny. Z přihlášených chlapců se většina učí akordy dlouhodobě a
těžkopádně, ale mají o hru na kytaru zájem a časem dosáhnou dobrých výsledků. Na
druhé straně se však podaří objevit doslova talenty, kteří výuku hry zvládají rychle a
dokonale.
Činnost: Nácvik základních akordů, nácvik rytmů, poznávání notového záznamu, nácvik
písní podle akordového záznamu.
Ve škol. roce 2013/14 nejlepších výsledků dosáhli Banyász Marián a Sikora Jan, další
velmi talentovaný chlapec je Křenek Mário a méně talentovaný, ale snaživý Német Leon.
Chlapci nacvičují hru na kytaru se zájmem i ve svém volnu na skupinách, chtějí co
nejdříve dosáhnout dokonalé zvládnutí hry na tento nástroj. Návštěva hudebního kroužku
se odvíjí podle hodnocení za chování, což někteří chlapci občas nesplňují, protože jsou
třeba na útěku mimo DDŠ. Vychovatel také testuje chlapce, kteří se chtějí do kroužku
přihlásit, ale jejich jména neeviduje, protože tito brzy ztratí zájem o výuku, když zjistí, jak je
náročná. Protože zájem o hru na kytaru projevili ještě další chlapci, bylo jim umožněno
zatím jen kroužek navštěvovat jako diváci a v příštím školním roce, až odejdou starší
chlapci, se můžou stát řádnými členy hudebního kroužku. Chlapci z hudebního kroužku se
letos angažovali také veřejně a to při akci Skřítkování v parku DDŠ. Vystupovali s
písničkami „Okoř“, „Hvězdičky“ a od Terezy Kerndlové písničku „Schody do nebe“.
V budoucnu, pokud se objeví další hudebně talentovaní žáci, bude snaha vybavit kroužek
aparaturou pro karaoke.

