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Hrátky s rožnovskými žáčky 2. ročník   

Název akce  

 

Popis akce 

 
Nahrání CD 

Zvonek zvoní 

19.11.2004 

Písně jako výsledek  z  hodin  hudební výchovy  v 1. třídách 

2003/2004 nahráli ti samí žáci o rok později ( třídy 2.A, 2.B, 

2.C) na školní CD.  Poznali,  jak moc je třeba se činit. Vše 

zvládli pro skvělé spolupracující chování.  

Vánoční 

zvonek  

1.12. – 15.12.  

2004 

Přihlášení zástupci 1. stupně se scházeli o velkých 

přestávkách  ke zpívání vánočních koled. Vyhodnocení 

proběhlo na Vánočních hrátkách. 

 

Vánoční hrátky 

16.12. 2004 

 

 

 

leden 2005 

Děti  oblečené barevně podle tříd přišly z 1. stupně s p. 

učitelkami  na program,  v kterém vystoupila  kapela Kartáč,  

p. ředitel  pokřtil školní  CD za účasti televize, vystoupili 

naši žáci,  zpívalo se, hrálo, byly odměny ze sponzorského  

daru. 

Uveřejněn článek o škole v Českobudějovických listech. 

Zahájení 

karnevalu ŠD 

únor 2005 

Děvčata  z kroužku hry na flétnu z 2. tříd zahájily Karneval 

družiny. Jejich hra provázela průvod masek z družiny do 

tělocvičny, navodila představu potulných muzikantů. 

Hrátky  

s Kubou 

26.5.2005 

Hrátky s Kubou byl program pro žáky 1. stupně a 

odpoledne pro rodiče,  účinkovala v něm třída 2.A s Liborem  

Stachem z 2. stupně,  zazněly  nahrávky školního CD, 

vystoupil kroužek flétny, také zahrály děti z 1. stupně na své 

hudební nástroje, byla vložena anglická písnička na závěr.  

 

Nahrání 2. CD 

Hrátkys Kubou 

22.6.2005 

Nazpívali žáci 2. tříd. Na CD jsou písně s vlastními texty, 

které  souvisejí s naším učením,  s životem nejmenších žáků 

na naší škole. Je to  památka na školní rok 2004-2005. 

 

Závěr: 

Cíl projektu 

Hrátky s žáčky 

v roce 2004/05  

byl splněn. 

Programy obou Hrátek byly sestaveny pro naši školu s cílem 

zapojit naše žáky jako účinkující a jako publikum. Vznikly 

propojením předmětu HV a hry kroužku na flétnu v 2. 

třídách, děti předvedly, jak si umí spolu hrát.   Projekt Hrátky 

měl  podporu p. ředitele ( financoval nahrání Cédéček v režii 

prof. Churáčka), p.  Suchanové a p. vychovatelky Líbalové. 

 


