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Název projektu: Hrátky s rožnovskými žáčky                                               

Autor projektu: Mgr. Jana Broukalová, učitelka 1. stupně ZŠ L. Kuby           

Cíl projektu:   vyzkoušet možnosti hudební výchovy na 1. stupni  ZŠ L. Kuby,   

hudebními  aktivitami zprostředkovávat našim žákům a p. učitelkám společné  

zážitky a  napomáhat  tak  pozitivním vztahům mezi jednotlivci  i třídami     

Zahájení projektu: školní rok 2003/2004                                                         

Doba trvání projektu:  2003 -  2014 

Popis  projektu: 

1. Projekt probíhal v letech 2003 – 2014. Jako učitelku 1. stupně 

s poloaprobací Hv mě zajímaly možnosti učitele s tímto zaměřením v rámci  

1. stupně.  Během uplynulých let jsem  nabízela žákům různé hudební 

aktivity. 

2. Výuka hudební výchovy    vyústila  ve školním roce 2004/05 v možnost  

nazpívat  s žáky 2. tříd  naše  písničky na  CD Zvonek zvoní a CD Hrátky 

s Kubou.   Ředitel školy Mgr. M. Kůs  nahrání CD podpořil, pozval na křest 

CD místní televizi. 

3. Na  akcích Hrátky s žáčky   vystupovali naši  žáci  s hrou   na své hudební 

nástroje. 

4. Zavedením  výuky anglického jazyka  od 1. třídy jsem dostala možnost  učit 

anglický jazyk a rozvíjet se po profesní stránce dále.  Do projektu  Hrátky  

se v roce  2008/09 dostaly anglické písničky,  staly  součástí mých hodin 

HV i AJ.  

5. V roce 2011 vystoupil pro  1.-3. třídy  Steve Watts,    ve škole otevřel 

kroužek  Wattsenglish s rodilým mluvčím. Lektor z kroužku  jedenkrát za 

měsíc  přichází do našich  tříd  3 hodiny angličtiny.  

6. V roce 2012 jsem složila zkoušku Pet   organizovanou  pro učitele ZŠ při 

Britském  Centru  a tímto jsem získala další podnět  pro používání 

angličtiny. Ve šk. roce 2013/14 jsem zrealizovala ve třídě 3. A  projekt 

Angličtina každý den. 

7. Prezentace Big red bus s  videoklipy  dokládá  moji tříletou práci 

s anglickými písničkami v 1.- 3. třídě v letech 2011 – 2014.  

 

 



Hodnocení projektu Hrátky:  

Projekt Hrátky zaměřený na možnosti hudební výchovy na 1. stupni    nabízel    

žákům aktivity,  při kterých  vzájemně  komunikovali,   poznávali, měli společné 

zážitky.    

Tímto svůj cíl splnily.  

 

                                                                     Mgr. Jana Broukalová, uč. 1. stupně  

ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice 


