
     

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra hudební výchovy 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem dětí o lidovou píseň 

Folk groups in Horácko and their influence on the child´s interest in folk song 

Bc. Jana Myslivcová 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jana Veverková 

Studijní program: Učitelství pro základní školy 

Studijní obor:   I. ST 

 

 

2018 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této diplomové práce na téma Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem 

dětí o lidovou píseň potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucí práce 

samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce 

nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 5. 12. 2018 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala Mgr. et Mgr. Janě Veverkové za odborné vedení a pomoc při psaní 

této diplomové práce. 

Děkuji také Mgr. Evě Pejchalové za cenné rady a pomoc v oblasti horácké lidové 

slovesnosti. 



     

Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem dětí o 

lidovou píseň navazuje na moji bakalářskou práci Lidová píseň na Horácku a její využití 

ve školních a mimoškolních aktivitách dětí.  

Cílem práce je zjištění vlivu dětských souborů na zájem dětí o regionální lidovou píseň a 

vytvoření pracovních a metodických listů, které mohou učitelům napomoci ve výuce 

regionální kultury.  

V první části se práce zabývá zmapováním a stručnou charakteristikou dětských horáckých 

folklorních souborů, místem působnosti, počtem dětí v mladším školním věku, zaměřením 

souboru, charakteristikou hudební a textové stránky písní.  

Druhu část práce tvoří analýza dotazníkového šetření v základních školách horácké 

národopisné oblasti, konkrétně v kraji Vysočina, který je pro sledovanou národopisnou 

oblast dominantní.  Zaměřuje se na zkoumání, zda ve škole funguje folklorní soubor, zda 

děti mohou ve svém okolí navštěvovat soubor, a jaký vliv má uvedené na vnímání 

lidových a regionálních lidových písní, na jejich znalosti, oblibu, či toleranci.  

Poslední část práce obsahuje pracovní listy pro žáky a metodický list pro učitele tematicky 

zaměřené na jednotlivá roční období. Celkem obsahuje pět témat seřazených pro období 

jednoho školního roku: Podzim, Zima, Masopust, Jaro a Léto. Písně a hudebně pohybové 

aktivity jsou zpracované tak, aby mohly být využity v hodinách hudební výchovy ve 2. 

období 1. stupně, tj. ve čtvrtých a pátých třídách základní školy. Materiály byly vytvořeny 

v souladu s moderními vyučovacími metodami, obsahují i mezipředmětové přesahy.  

Klíčová slova 

Dětský folklorní soubor, Horácko, lidová píseň, pracovní a metodické listy, ročník období, 

školní vzdělávací program 

 

 

 



     

Abstract 

A thesis Folk groups in Horácko and their influence on the child´s interest in folk song 

follows my bachelor thesis Folk song in Horácko and its use in school and out of school 

activities of children. 

The aim of this thesis is to determine the effect of the folk groups on the children´s interest 

in regional folk song and to create a set of worksheets and teachers sheets, which may help 

teachers to teach about regional culture.  

The first part of the thesis deals with maping and a brief characteristic of child folk groups 

in Horácko, their location, number of children in primary school age and a chracteristic of 

music and textual side of folk songs. 

The second part is an analysis of questionnaire construction in elementary schools in 

region Horácko, specifically in region Vysočina, which is dominant for this ethnographic 

region. It focuses on the research whether there is a folk group, whether children can attend 

folk group in their surroundings and what effect that has on the perception of regional folk 

song, their knowledge, favor or tolerance. 

The last part includes worksheets for children and methodical sheets for teachers that are 

thematicaly focussed on individual parts of the year. In total, it includes five topics 

assorted in one school year: autumn, winter, carnival, spring and summer.  Songs and 

music and movement activities are processed in the way that can be used in music lessons 

in the elementary school. Worksheets were created in accordance with modern teaching 

methods, they also include interdisciplinarity.  

Key words 

Children folk group, Horácko, folk song, worksheet, methodical sheet, seazons, school 

education programme 
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Úvod 

V nápěvech některých lidových písní a v melodiích některých největších skladatelů se ozývá 

táž prostomyslnost a radost, která duši povznáší až k branám ráje. Otto František Babler  1 

Výběr tématu diplomové práce byl ovlivněn mým osobním vztahem k hudbě, k lidové 

hudbě a k horácké oblasti, ze které pocházím. Práce s názvem Dětské horácké soubory a 

jejich vliv na zájem dětí o lidovou píseň vychází z bakalářské práce Lidová píseň na 

Horácku a její využití ve školních a mimoškolních aktivitách dětí a logicky ji doplňuje. 

V závěru své bakalářské práce jsem dospěla ke konstatování, že často učitelé v základních, 

základních uměleckých školách, v domech dětí, klubech a družinách sami nemají dost 

znalostí a ani dostupného materiálu, se kterým by mohli s dětmi pracovat.2 

Proto jsem si stanovila jako hlavní cíl sestavit metodické listy pro učitele a pracovní listy 

pro žáky tak, aby práce s nimi nejen přinesla rozšíření znalostí o písních a lidových 

zvycích z regionu, ale aby zároveň byla pro děti zábavná, byla v souladu s moderními 

vyučovacími metodami a v neposlední řadě usnadnila práci pedagogům. 

Diplomová práce se formálně skládá ze tří částí. V první části se věnuji horáckým 

souborům. Přesné zmapování všech dětských horáckých folklorních souborů naráží na 

několik problémů. Prvním je přesné vymezení samotného pojmu folklorní soubor.  

Dalším, závažnějším problémem, je jejich proměnlivost. Zatímco některé soubory existují 

v téměř nezměněné podobě desítky let, jiné svou činnost přerušují a znovu obnovují, stále 

vznikají nové soubory, jejichž činnost je mnohdy omezena na úzký region školy či vesnice 

a dopátrat se jejich činnosti není snadné. Jako příklad může posloužit soubor Kalamajka v 

Havlíčkově Brodě. Soubor se poprvé představil veřejnosti v roce 1971 jako dětský 

folklorní soubor při Základní škole Štáflova. Po roce 1989 vznikla Kalamajka dospělých, 

dětský soubor zanikl.  Od roku 2008 pracuje opět i dětská sekce souboru.3 

                                                             
1 https://citaty.net/temata/pisen/ 
2 Bakalářská práce Lidová píseň na Horácku a její využití ve školních a mimoškolních aktivitách dětí, 

originál ve vlastnictví autorky 
3 http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/ziva_kultura-54/folklor-59/?id=2090 
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Dále se proměňuje i repertoár souborů. Zatímco některé se striktně drží horácké lidové 

tvorby, jiné zřejmě pro zpestření a zvýšení zájmu dětí zařazují i jiné prvky, např. soubor 

Borověnka zařazuje tradiční tance z jiných částí světa (irské tance, chacha, paso doble 

apod.),4 soubor Bajdyšek se kromě horáckého folkloru věnuje i lidovým tancům a písním 

ze Slovenska apod. 

Postupně se také může stát, že některé soubory, původně představující horáckou lidovou 

oblast, se změní v nevyhraněné taneční kroužky či pěvecké sbory.  

Na tomto místě také musím konstatovat, že prezentace jednotlivých souborů má velmi 

rozdílnou úroveň. Některé deklarované webové stránky nefungují, jiné mají neaktuální 

údaje. Lidé, kteří pracují se soubory, tak činí ve svém volném čase a na tvorbu webových 

stránek nemají dost času. Protože se jedná o soubory amatérské, jejichž rozpočty jsou 

omezené, nemohou využívat profesionální servis. Jako příklad webových stránek, které mi 

poskytly velké množství informací, je žďárský soubor Kamínek. Je aktuální a poskytuje 

například i informace o písních a pásmech, které děti nacvičují.  

Nejcennější informace jsem získávala díky kontaktům s vedoucími souborů, ať už osobně 

nebo prostřednictvím elektronické komunikace, ale i zde bylo těžké získat potřebné 

informace především pro velkou zaneprázdněnost jednotlivých vedoucí. 

Největší pomoc pro mě představovala spolupráce s paní Mgr. Evou Pejchalovou, 

dlouholetou vedoucí dětského souboru Škubánek, bývalou předsedkyní Horáckého 

folklorního sdružení a mojí učitelkou.  

Pro velký počet souborů, jejich různorodost a mnohdy nedostatečnost aktuálních informací 

jsem zpracovala přehled stručně a věcně tak, aby přispěl k základní orientaci ve 

sledovaném regionu.  

Úmyslně jsem v této části vynechala informace o soutěžích a přehlídkách, kterých se 

soubory účastní, protože těm nejvýznamnějším jsem se již věnovala v uvedené bakalářské 

práci. 

Druhou část práce tvoří dotazníkové šetření mezi učiteli hudební výchovy na 1. stupni 

základních škol. Bohužel (viz další kapitola) Horácko se nenachází pouze v jednom kraji. 

                                                             
4 https://borovenka.webnode.cz/ 
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Zjistit, které školy vnímají Horácko jako svůj region a které už se přiklánějí spíše 

k Podhorácku či například k regionu Polabí, by bylo samo o sobě námětem pro jinou práci. 

Proto jsem zvolila pro výzkum školy pouze v kraji Vysočina, která je pro Horácko 

dominantní. Dotazník jsem rozeslala elektronicky, adresy jsem získala z portálu 

http://extranet.kr-vysocina.cz, kde je možnost filtrovat základní školy na Seznamu škol a 

školských zařízení v Kraji Vysočina. 

Třetí stěžejní část práce obsahuje především metodické listy pro učitele a pracovní listy pro 

žáky.  Dospěla jsem k názoru, že materiály nesmí být obsáhlé, aby je učitelé mohli zařadit 

do výuky i tehdy, pokud lidové písni není v jejich školním vzdělávacím programu 

vytvořeno dostatečné množství prostoru. Tematicky jsem se zaměřila na jednotlivá roční 

období. Tento materiál lze využít jednotlivě i jako sadu. Samozřejmě je možné využít i 

jednotlivé části z každého listu, aby tak byl výsledek pro učitele co nejvyužitelnější i 

v případě, že se sami horácké lidové písni s dětmi věnují a mají již své vlastní materiály. 

Věřím, že moje práce napomůže učitelům v jejich práci, a pomůže, aby naše krásné 

horácké písničky nejenom nezanikly, ale aby si v nich i současné děti našly opět oblibu. 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/
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1 Dětské horácké soubory 

Jednoduše popsat, v čem tkví podstata folklorního fenoménu, nejde. Lidová píseň a tanec 

jsou ustálené hodnoty, které nepodléhají módním vlivům. Lidé k nim přirozeně tíhnou, 

stejně jako ke spolkovému životu. 

„Samozřejmě ne všichni folkloristé jsou vlastenci, kteří nesou v srdci lidovou písničku. 

Hodně silný je tady sociální aspekt, podobně jako třeba u mysliveckých sdružení nebo 

rybářů. Prostě se schází lidé se stejným zájmem,“ řekl valašskomeziříčský etnograf a 

pedagog Jaroslav Kneisl.5 

 

Pro zpracování kapitoly je třeba stručně definovat tři pojmy, a to etnografická oblast 

Horácko, pojem dětský lidový soubor a pojem lidová píseň. 

1.1 Horácko  

Horáckem se nazývá etnografická oblast na pomezí Čech a Moravy. Největší část Horácka 

v širším slova smyslu spadá v současnosti administrativně do Kraje Vysočina, ale 

přesahuje i do kraje Jihomoravského, Pardubického, Jihočeského a Olomouckého.6 

Je to tedy pěkný kousek země s velkým bohatstvím projevů lidové kultury. Do určité míry se 

tu projevil vliv německého etnika, které se mísilo s českým zejména na jihu regionu, byly 

oblasti výhradně německé, například Jihlava a její okolí.7 

V 19. století tento pojem platil pro území, které se rozkládá na Moravě. Horácko se řadilo 

k základním moravským regionům vedle Hané, Valašska, Moravského Slovenska 

(Slovácka) a Lašska. Pojem České Horácko byl vytvořen analogicky k Moravskému 

Horácku. 8 

 

                                                             
5 https://zlin.idnes.cz/zajem-o-folklor-a-folklorni-festivaly-ve-zlinskem-kraji-pjr-/zlin-

zpravy.aspx?c=A160617_2253941_zlin-zpravy_ras 
6 Bakalářská práce autorky 
7 SKOPOVÁ, K. Čechy, domov můj aneb vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, zpívání i stravování. 

Akropolis 2017. ISBN 978 80 7470 164 1 
8 KUČA, J. Vymezení etnografického regionu Horácko. http://www.region-

vysocina.cz/index.php?objekt=1658 
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Horácko v širším slova smyslu se skládá z těchto podoblastí:  

 (Moravské) Horácko (vlastní)  

 severní Moravské Horácko (Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Olešnicko, 

Velkomeziříčsko)  

 jihlavské Horácko (bývalý německý jazykový ostrov od Štoků na severu až ke 

Stonařovu na jihu a české vesnice v okolí Vel. Beranova a Luk n. Jihlavou)  

 jižní Moravské Horácko (Telečsko, Třešťsko, Dačicko, Slavonicko, Jemnicko)  

 Podhorácko (Kunštátsko, Tišnovsko, Velkobítešsko, Náměšťsko, Hrotovicko, 

Třebíčsko, Moravskobudějovicko)  

 (Horácké) Dolsko (Moravskokrumlovsko, Znojemsko)  

 Malá Haná (přechodná oblast mezi Horáckem a Hanou, Boskovicko, Jevíčsko, 

Konicko)  

 Vysočina neboli České Horácko se také dělí na menší celky, z nichž můžeme rozlišit 

především východočeskou část (Poličsko s Rychmburskem, Hlinecko a Skutečsko, 

Nasavrcko, Chotěbořsko) a jižnější část, která inklinuje spíše k jihočeské oblasti 

(Havlíčkobrodsko a Okrouhlicko, tzv. Voplešácko, Humpolecké Zálesí a 

Pelhřimovsko, Pacovsko, Kamenicko nad Lipou, Počátecko a Žirovnicko).9 

 

1.2 Dětský lidový soubor 

V odborné folkloristické literatuře nenajdeme žádnou přesnou definici ani pro dětský 

lidový soubor, ani pro lidový soubor jako takový. Nejblíže jsou zřejmě zmínky o tom, že 

folklorní soubory se starají o udržování lokálních kulturních zvyklostí. Ve starším 

naučném slovníku je pojem soubor obecně definován jako řada jednotlivin tvořících celek 

a spojených jednotnou myšlenkou, společnou vlastností nebo majících týž účel.10 

Analogicky tak můžeme říci, že dětský lidový soubor tvoří děti, jsou jeho nositeli, spojuje 

je zájem o lidovou kulturu a naplňují společné cíle, zachování lidových tradic a obyčejů 

v písních a tancích.  

                                                             
9 KUČA, J. Vymezení etnografického regionu Horácko.  http://www.region-

vysocina.cz/index.php?objekt=1658 
10 Ilustrovaný encyklopedický slovník, Akademia 1982, s. 345 
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Současné děti jsou sice ovlivněny proměnou životních a kulturních podmínek, ale to 

neznamená, že stále nejsou nositeli i tvůrci folkloru. Dětský folklor jako pojem v sobě 

zahrnuje hudební, slovesné, taneční i dramatické projevy dětí a mohli bychom zde 

zahrnout též jisté pověry, představy, ale také sportovní či výtvarné hry.11 

Zájmové sdružení, které eviduje soubory v dané oblasti, a to dětské i pro dospělé, je 

Horácké folklórní sdružení, z. s. Podle jejich stanov jsou cíle, poslání a principy spolku 

definovány následujícím způsobem:  

Osvojení folklóru z regionu Horácka. 

Zachování lidových zvyků, péče o regionální kroje, rekvizity a hudební nástroje. 

Spolupráce s národopisnými soubory, spolky a organizacemi činnými převážně v oblasti 

kultury, zejména pak ve folklóru. 

Udržovat a prohlubovat osobitost horáckého folklóru. 

Aktivně se účastnit při projevech lidové kultury. 

Udržovat a prohlubovat společenské a vzdělávací aktivity mezi členy. 

Seberealizace, relaxace, tvořivost a utužování mezilidských vztahů. 

Seznamovat veřejnost s horáckými tradicemi v regionu, v České republice a v zahraničí. 

Výchova mládeže. 

Propagace folklóru.12 

 

Ve sdružení existují dvě formy členství, a to individuální nebo čestné. Členství ve spolku 

je dobrovolné. V současné době (září 2018) existuje podle mých zjištění v oblasti Horácka 

28 dětských souborů, členy HORFOS jich je pouze18. 

Informace o folklorních souborech lze získat také na Portálu kulturního a přírodního 

dědictví Kraje Vysočina (dostupné na http://www.dedictvivysociny.cz/). Je zde evidováno 

28 souborů, a to nejen dětských, a opět pouze z kraje Vysočina.  

Pokud soubory mají internetové stránky, popř. se prezentují na sociálních sítích, tyto 

zdroje jsem využila. V neposlední řadě mi při zpracování práce výborně posloužila vlastní 

                                                             
11 JANČÁŘ, J. Lidová kultura na Moravě. Brno, 2000. ISBN 80-86156-31-1 
12 Stanovy Horáckého folklórního sdružení, z.s., dostupné na www.horfos.cz 

http://www.dedictvivysociny.cz/
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zkušenost, většinu souborů jsem osobně viděla vystupovat a dosud mám v jejich řadách 

přátele.  

1.3 Lidová píseň 

Protože jsem se lidové hudbě i horácké lidové hudbě podrobně věnovala ve své bakalářské 

práci, použila jsem v diplomové práci pro zachování kontextu pouze stručnou definici.  

Lidová píseň je hudebně – slovesný útvar, jehož hlavním nositelem a zpravidla i tvůrcem 

byl zpravidla venkovský zemědělský lid; obsahovými a formálními znaky odráží povahu 

kolektivní kultury prostředí, jehož je součástí. Je fixována pamětí zpěváka, vyznačuje se 

ústním tradováním, variabilitou, kolektivností, synkretičností, normativností, typizací, a 

časovou stabilitou.13 

Lidové písně lze třídit podle různých kritérií. Vznikaly ve vztahu ke konkrétním 

historickým a sociálním skutečnostem, což ovlivňovalo jejich slovní i hudební složku.14 

S opětovným odkazem na podrobné třídění lidových písní podle různých autorů 

v bakalářské práci a s přihlédnutím k práci současné jsem zvolila jedno z hledisek uvedené 

ve Slovníku české hudební kultury, a to hledisko původní funkce, tzn. dělení na písně 

obřadní (podle kalendářního i rodinného cyklu), taneční, pracovní, určené k různým hrám 

apod.15 

Když procházíme sbírky lidových písní, nacházíme mezi nimi poměrně mál takových, které 

bychom mohli označit jako výhradně dětské. Dětský repertoár byl poměrně nevelký ve 

srovnání s tím, co zpívali dospělí, ať už máme na mysli písně zpívané přímo dětmi nebo 

písně pro děti zpívané dospělými….. Dětským zpěvákům se zcela nevyhnuly ani písně 

s milostnou tematikou. Děti už v útlém věku poznávaly písně k tanci, stejně jako písně 

rekrutské a obřadní.16  

                                                             
13 LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Mladá fronta 2007, ISBN 978-

80-204-1712-2, s. 485 
14 VALOVÝ, E. Úvod do studia lidové písně. Univerzita J.E. Purkyně, 1969 

15 SLOVNÍK ČESKÉ HUDEBNÍ KULTURY, Editio Supraphon 1997, ISBN 80-7059-462-9 
16 TONCROVÁ, M. Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Výběr písní pro školy. Etnografický ústav AV ČR 

2017 
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Horácká lidová píseň se vytvářela hlavně v období baroka. Na její tvorbu měl vliv 

především pohyb obyvatelstva jak z české, tak i z moravské strany. Kromě toho na ni 

působil vliv z Bavorska, a to především v době kolonizace.  

Horácká píseň vykazuje blízkou příbuznost s písní českou. Přestože původní horácká 

instrumentální hudba není – s výjimkou skřipkařské muziky v okolí Jihlavy – nijak 

doložena záznamem písemným či zvukovým, je jisté, že existovala. Nejstarší doložené 

nástrojové obsazení bylo: dudy, housle, cimbál. Ale brzy se začaly prosazovat vojenské 

dechovky. V 19. století vznikaly smíšené sestavy – štrajchy.17 

U písní naprosto převažuje tónina durová, jen několik písní je v mollové tónině. Tempa 

písní jsou ponejvíce mírná, rychlá se vyskytují jen zřídka, nejčastěji ve spojení s 

instrumentálním doprovodem.18  

V oblasti Horácka a zejména Podhorácka jsou nejvíce zastoupeny písně lyrické, které jsou 

bohaté na rozmanité výrazové prostředky a barvitý způsob vyjadřování s neobvyklými 

přirovnáními a básnickými představami. V písních milostných se zpívá o šťastné lásce a 

škádlení mezi mladými lidmi, ale časté jsou také smutné motivy rozchodu dvou 

zamilovaných a jejich trápení. Žertovné písně jsou plné humoru, terčem posměchu 

nejčastěji bývají manželské páry, popřípadě příslušníci jednotlivých řemesel. Početnou 

skupinou jsou také rekrutské a vojenské písně. Patří mezi ně písně, které zpívali vojáci, ale 

i všechny projevy dotýkající se svým obsahem vojenského života. Většina z těchto skladeb 

vyjadřuje životní tragédii jednotlivce, který je dlouhodobě odloučen od rodiny a přátel. 

Epickou tvorbu zastupují legendy, ve kterých se zpívá o životě svatých, a také balady, 

čerpající většinou tragické náměty z rodinného a společenského života. Písně úzce spjaté s 

konkrétní situací se nazývají písně obřadní.19 

Po formální stránce je horácká píseň tvořena převážně kladením dvou a třítaktového 

motivu za sebou buď opakovaně nebo diatonicky směrem nahoru nebo dolů.  

                                                             
17 http://folklorweb.cz/narodopisne-regiony/horacko-podhoracko/ 
18 BRTNÍK, M. Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných. Jihlava: Horácké folklorní sdružení Jihlava, 

2004. 
19 TONCROVÁ, M. Hudební folklor: Písňové druhy a zpěvní příležitosti. In: JANČÁŘ, J. Lidová kultura na 

Moravě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, s 277 - 278 
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Po stránce jazykové převládá v horácké lidové písni vliv středočeského nářečí. Na severní 

straně Podhorácka částečně proniklo nářečí severovýchodních Čech, na východní straně 

nářečí hanácké. Časem nabývá větší převahy jazyk spisovný20, pouze s drobnými místními 

odchylkami.  

Melodika a rytmika horáckých písní pramení také z povahových vlastností obyvatel 

Horácka. Byli to lidé vážní a zádumčiví, v minulosti často živořící na chudých kamenitých 

políčkách, která jim poskytovala jen tu nejchudší úrodu. Ale i přes tento tvrdý životní úděl 

se dokázali lidé na Horácku radovat. To nám dokazují horácké bály, maškarní merendy, 

masopustní pochovávání basy, pouťové zábavy, svatby, křtiny a jiné.21 

1.4 Dětský horácký soubor 

Důležitou událostí ve formování dětských souborů obecně se stala Dětská Strážnice v roce 

1957, první festival, který se zcela zaměřil na vystoupení dětí. Dětské soubory poprvé 

vystoupily samostatně. Dětská Strážnice vycházela z názoru některých badatelů, že je třeba 

zaměřit se na dětská vystoupení, která do té doby buď úplně chyběla, nebo byla součástí 

programů dospělých. V počátcích festivalu zazněly také obavy, zda děti na podiu vůbec 

obstojí. Nakonec se ukázalo, že jsou tyto pořady stejně tak úspěšné jako vystoupení 

dospělých.22 

Na dětský folklor, formování dětských souborů a jejich činnost měla v souvislosti se 

zkoumaným regionem velký vliv etnochoreoložka Zdenka Jelínková.23  Od 70. let pořádala 

semináře zaměřené mimo jiné na kritéria dětského folkloru. Její zájem o taneční folklor, 

metodika jeho nácviků a zápisy lidových tanců zejména na Horňácku vytvořily velmi 

cenné sběratelské dílo.  Její práce měla velký vliv na formování řady dětských souborů na 

                                                             
20 DYMÁČKOVÁ, B. Horácká lidová píseň v podání souboru Vysočan, Masarykova univerzita, Brno 2008 
21 BRTNÍK, M. Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných. Jihlava: Horácké folklorní sdružení Jihlava, 
2004. 
22 SCHAUEROVÁ, A. Dětská Strážnice. Ohlédnutí do historie, c. d., s. 285–286 
23 Zdenka Jelínková (1920 – 2005). Absolvovala cvičitelskou školu Čs. obce sokolské 1940, maturovala na 

učitelském ústavu. Od 1950 odborná pracovnice Státního ústavu pro lidovou píseň (nyní Ústav pro etnografii 

a folkloristiku AV ČR) v Brně. Základem jejího životního díla se stala sběratelská činnost provázená 

publikační aktivitou (Horácké tance, 1956; Lidové písně a tance z Valašskokloboucka, 1960; Horňácko, 

1966; Lidový tanec na Brněnsku v pramenech 19. století, 1980 aj.). Sběr, ediční činnost a odborné bádání 

spojovala s praktickou instruktážní prací ve folklorních souborech a na festivalech. Autorka pořadů festivalu 

ve Strážnici a děl pro děti (Dětské hry a říkadla z Horňácka, 1954; Zbytky jarních chorovodů v dětských 

hrách na Horňácku, 1961). Česká divadelní encyklopedie, dostupné na http://encyklopedie.idu.cz 
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Horácku. Měla jsem to štěstí, že jsem jako členka dětského souboru mohla získat osobní 

zkušenost z jejího vedení.  

Asi vůbec nejvýznamnější osobností Horácka byl Míla Brtník.24 Byl pokračovatelem 

Zdeňky Jelínkové. Doslova vydupali Horácko ze země. Vyškolili řadu vedoucích souborů, 

vdechli jim nadšení a lásku k horáckým tancům a písničkám. Míla Brtník je právem 

nazýván „tátou horáckého folkloru“. Patří mu za to nejvřelejší díky.25 

Lidové písně upravoval například pro soubory Drahan Blansko, Kalamajka Havlíčkův 

Brod, Křenováček Křenovice, Podjavořičan Telč, Stražišťan Pacov, Škubánek Světlá nad 

Sázavou, Velen Boskovice, Vysočánek Hlinsko, aj. Byl autorem programů festivalu 

Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou, Horáckých slavností v Jihlavě, v Telči atd.  

Pro mne osobně byl velkým inspirátorem, rádcem a vzorem.  

1.5 Přehled dětských horáckých souborů 

Soubory jsem pro snazší orientaci seřadila abecedně. Pokud v jednom městě má jeden 

zřizovatel více dětských souborů, zařadila jsem je společně. Charakteristiky mají různý 

rozsah, který vyplývá z množství aktuálních informací, které se mi podařilo získat. 

Soustředila jsem se především na věk dětí, se kterými soubory pracují, na jejich zaměření a 

na personální zabezpečení. Tyto údaje jsou relevantní pro moji práci, protože z nich lze 

odvodit, jak velký počet dětí ovlivňují a jakým způsobem. 

Bajdyšek Třebíč 

Horácký folklorní soubor Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984. V současné době působí pod 

záštitou Základní umělecké školy a své členy si vychovává od útlého věku v dětském 

souboru Bajdyšek.26 

Věk dětí v Bajdyšku je od 4 – 7 u mladších a 8 – 10 u starších, celkem 60 dětí, zbytek jsou 

junioři a dospělá část.27 

Název Bajdyš se odvozuje od horáckého tance, pro který je typický humorný děj a 

divokost. 

                                                             
24 Míla Brtník (1928 -  2017). Hudebník, upravovatel, choreograf, sběratel, autor pořadů. Věnoval se sběru 

lidových písní na Jihlavsku, Telečsku a Humpolecku. Od folkloru k folklorismu, slovník folklorního hnutí na 

Moravě a ve Slezsku. Strážnice 1997, ISBN 80-86156-06-0 
25 PEJCHALOVÁ E. dostupné na http://archiv.fos.cz 
26 www.zus-trebic.cz 
27 LIŠKA, Petr. Činnost ZUŠ v Třebíči a jejího folklórního souboru Bajdyš. Olomouc, 2012. diplomová 

práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta 
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Od roku 2012 má soubor vlastní dětskou muziku.  

Děti souborů Bajdyšek se věnují také tancům z Kopanic a Myjavy.28 

 

Bítešánek Velká Bíteš 

Skupina dětí je z hlediska existence souboru jeho nejstarší složkou. Bítešan byl založený v 

roce 1965. Další skupiny se utvořily po roce 2000. 

Při výběru písniček, tanečků, říkadel, pokřikovánek se řídí místními zvyky a čerpají pouze 

z materiálů, které dochovává národopis Horácka a Podhorácka.29 

Zázemí pro Bítešan vytváří Muzejní spolek Velkobítešska, jehož členové jednotlivé 

skupiny souboru vedou (jsou to taneční skupiny dětí, mládeže a dospělých, zpěváčci, 

pěvecký sbor a muzika). Skupina dětí vystupuje a úzce spolupracuje s pěveckým sborem, v 

němž dosud působí několik zakládajících členek souboru. Skupina mladších dětí je pod 

vedením Elišky Hradilové, zpěv a doprovod na klávesy tvoří děti ze souboru. Skupina 

starších dětí je pod vedením Silvy Smutné a Hany Sedlákové. Hudebně je doprovází 

akordeonista Jaroslav Coufal.30  

 

Borověnka Štěpánov 

Soubor Borověnka pracuje při Základní škole a Mateřské škole ve Štěpánově nad Svratkou 

pod vedením Bohumily Blechové. Byl založen na počátku roku 2004.31 

Soubor funguje především na regionální úrovni. Současný počet členů ve věku 6 až 12 let 

je 21, z toho 6 chlapců, 15 děvčat, 1 vedoucí; členů momentálně přibývá, dětem se v 

souboru líbí a šíří to mezi ostatní.  

                                                             
28 http://www.ris.cz 
29 https://www.msbites.cz 
30 Folklorní festival „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“ 10. září 2015 ve Velké Bíteši, leták, ve vlastnictví 

autorky. 
31 https://borovenka.webnode.cz/o-nas/ 
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Soubor zpracovává lidové hry, zvyky, písně a tance z Horácka, zejména pak z nejbližšího 

okolí Štěpánova. Děti tak rozvíjejí všestranně své schopnosti (řečový projev, prostorová 

orientace, zpěv, správné držení těla, rytmické cítění, projev na veřejnosti,…)32 

Hudba je tvořena staršími členy souboru (housle, zobcové flétny, akordeon). Všichni 

členové souboru jsou zároveň zpěváky i tanečníky (a někteří i muzikanty). 

Zkoušky mladších dětí probíhají 1x týdně, každoročně pořádají pro děti týdenní letní 

soustředění a jedno víkendové.   

Jako hlavní cíl si stanovují udržet současný stav, protože jim práce v souboru přináší 

radost. Jsme rozrůstající se soubor s fajn atmosférou.33 

Borověnka Boskovice 

Soubor pracuje při Středisku volného času v Boskovicích. Vznikl v r. 1991. Sdružuje 12 

dětí do 15 let.34 

Drahánek Blansko 

Soubor pracuje při Soukromé ZUŠ Blansko, tvoří jej děti školního věku. Na jejich činnost 

navazuje dospělý soubor Drahan.  

Soubor Drahánek byl založen v r. 1979, vede ho současná ředitelka Miluše Jeřábková. 

Džbánek Martínkov 

Soubor Džbánek Martínkov pracuje při TJ Sokol Martínkov, v současné době má 15 členů 

ve věku 12 – 15 let. Mladší děti tvoří skupinu souboru Martínek, v současné době zahrnuje 

20 dětí ve věku 5 –12 let.35  

Soubor vznikl z tanečníků scházejících se k tanci při krojovaných hodech. Postupem času 

vystoupení přibývala a repertoár se začal rozšiřovat, od roku 2011 jej řídí Jiří Lojda.  

                                                             
32 tamtéž 
33 Z rozhovoru s vedoucí souboru Bohumilou Blechovou, zápis ve vlastnictví autorky 
34 http://horfos.sweb.cz 
35 https://dzbanek-martinkov.webnode.cz 
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Hudební doprovod je v současné době zajišťován cimbálovou muzikou Rathan, která 

každoročně nahraje na CD pásmo písní, při nichž soubor následně vystupuje.36 

V roce 2014 vzniklo jako součást souboru zajímavé uskupení maminek s dětmi. Začaly 

tančit horácká kola a horácké tance (s dřeváky, s hráběmi). Říkají si Bosonožky.  Od roku 

2017 tančí s dětmi ve věku 3 –10 let. Letos měli 3 chlapce a 7 děvčátek, tancovalo 10 párů.  

Hudbu mají vlastní - hra na harmoniku, zpívají zpěváci z martínkovského sboru Jordán. 

Orientují se na horácké a podhorácké tance. Např. letošní pásmo se jmenovalo Husičky - k 

tomuto pásmu byly vybrané písničky, které měly v názvu husičky/husy - děti 

představovaly husičky a housátka, a maminky husopasky. Taneční pásma jsou tvořena 

každým rokem tematicky.  

Zkoušky bývají 1x za týden, těsně před vystoupením i 3x - 4x do týdne. 

Neděláme to za cílem úspěchu. Děláme to, protože nás folklor baví a naplňuje, a chceme 

udržet lidovou tradici (což bych považovala za největší úspěch a zároveň i radost). Dále 

bych do toho zahrnula i práci s dětmi, která nás naplňuje a vizi v tom, že v dětech 

pěstujeme pozitivní přístup k folklóru a udržitelnosti lidových tradic.37 

Dřeváček Jihlava 

Dětský folklorní soubor Dřeváček, byl založen v roce 1989 a je pokračující, navazující 

složkou na dětský folklorní soubor Vysočánek, založený v roce 1975.  Od roku 2012 je 

soubor součástí Tělocvičné jednoty Sokol Jihlava. Vedoucím souboru je Jaroslav Dřevo st. 

Svůj repertoár soubor čerpá ze všech oblastí Horácka. V programu souboru jsou 

nastudovány dětské hry a říkadla, coby malé taneční formy, dále též písně, tance a zvyky 

na Vysočině.38 

                                                             
36 PROKOPOVÁ, A. Lidový kroj na území Moravskobudějovického mikroregionu, diplomová práce, Brno 

2013 
37 Z rozhovoru s Eliškou Rodovou, zápis ve vlastnictví autorky 
38 http://www.drevacek.jihlavka.cz 
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Groš a Rožínka Dolní Rožínka 

Součástí Občanského sdružení Groš Dolní Rožínka jsou dva dětské národopisné soubory, 

Groš a Rožínka, zabývající se folklórní oblastí Horácko. Groš sdružuje děti ve věku 3 – 13 

let. Rožínka sdružuje děti ve věku 14 –18 let. Oba soubory spolupracují. 

V programu obou souborů jsou nastudovány dětské hry, říkadla, písně, tance a zvyky na 

Vysočině. 

Soubor Groš založila v roce 1988 paní Věra Palatická. V roce 2013 soubor oslavil 30 let 

své činnosti a společně se souborem Groš získal titul Nositel tradic Bystřicka. Jeho členy 

byly nejmladší děti. V listopadu roku 2017 se novou vedoucí stala Hana Fialová. Ta patří k 

prvním odchovancům paní Palatické a do souboru se po dlouhých letech vrátila.39 

V souboru tančí a zpívá 17 dětí ve věku 10 - 18 let pod vedením, Mgr. Simony Špačkové. 

Hudební doprovod zajišťuje vlastní muzika pod vedením PaedDr. Ivany Janoušové.40 

Jeřabinka Jihlava 

Dětský folklorní soubor Jeřabinka je nejmladší složkou sdružení občanů Horáckého 

souboru písní a tanců Vysočan z Jihlavy a sdružuje děti ve věku od 4 do 10 let. Zkoušky se 

konají jednou týdně, v létě se děti účastní soustředění. 

Počátky souboru sahají až do r. 1954. V roce 1999 se soubor reorganizoval a vzniklo 

sdružení  HSPT Vysočan, který nadále pokračoval ve výchově dětí a mládeže v duchu 

tradic Horácka. Soubory Jeřabinka a Vysočánek pracovaly pod vedením tanečnic z 

Vysočanu. Soubor Pramínek pod vedením Ing. Miloslava Brtníka. Další soubor sdružení 

byl Dřeváček pod vedením p. Jaroslava Dřeva st., který byl samostatný a měl svoji muziku 

i zpěvy. Později soubor Pramínek ze sdružení Vysočan odešel a osamostatnil se. 41 

Soubor prošel řadou reorganizací a změn, v současné podobě existuje od r. 2014. 

                                                             
39 http://gros.zsdr.cz 
40 Folklorní festival „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“ 10. září 2015 ve Velké Bíteši, leták, ve vlastnictví 

autorky. 
41 http://www.vysocanji.estranky.cz/clanky/historie/ 
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Soubor zkouší pravidelně jednou týdně pod vedením Edity Havlové, Lenky Ondráčkové a 

Evy Havlové.42 

Soubor se zaměřuje na lidové písničky, říkadla a škádlivky a hravou formou učí děti 

prvním tanečním krůčkům. 

Kalamajka Havlíčkův Brod  

Soubor Kalamajka se poprvé představil veřejnosti v roce 1971 jako dětský folklorní soubor 

při Základní škole Štáflova v Havlíčkově Brodě. Soubor založila a vedla učitelka Lucie 

Honsigová, která Kalamajce odborně vypomáhá dosud. Po r. 1989 se z několika nadšenců, 

bývalých členů souboru, utvořila skupina, která dala základ Kalamajky dospělých. 

Výrazným přínosem pro soubor bylo navázání spolupráce s Věrou Svobodovou, bývalou 

choreografkou Státního souboru písní a tanců. Od roku 2008 pracuje opět i dětská sekce 

souboru. 

V repertoáru souboru jsou hlavně písničky, tance, hry, říkadla a pověsti z Vysočiny, z 

Českého a Moravského Horácka. Programová pásma mají většinou humorné ladění a 

dějový choreografický podtext. Náměty pro činnost souboru čerpali z různých pramenů – 

zápisy Zdeňky Jelínkové, Vratislava Bělíka aj. Ve spolupráci s ředitelkou Národopisného 

muzea v Praze Dr. Langhammerovou byly podle dochovaných krojů a záznamů postupně 

pořízeny ženské i mužské kroje.43 

Dnes má soubor 25 dětí, z toho 3 kluky. Děti mají několik krátkých i delších pásem na 

motivy dění v běžném životě našich předků s využitím dochovaných písní a zápisů tanců z 

Vysočiny a především Havlíčkobrodska.  

Děti všechny tancují i zpívají, pokud je třeba zazpívat sólo, je několik dětí, které to 

zvládají. Jen zpěváků máme málo, děti chtějí tančit. Děti vystupují na reprodukovanou 

hudbu, svoji kapelu nemají.  

Zkoušky probíhají 1x týdně, každoročně pořádají během prázdnin týdenní soustředění. 

                                                             
42 tamtéž 
43 http://kalamajka.cz/ 
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Největší úspěch bylo asi vítězství v Sedmikvítku, ale hlavně tato činnost musí být srdcovou 

záležitostí, což asi u většiny děvčat je, protože tančí od vzniku do dnes. Z dětí vyzařuje 

radost při každém potlesku za vystoupení. Dělají to pro radost a jsou rádi spolu. Máme 

prima partu. 

Cíle si neklademe. Jako velký problém vidím to, že nejsou noví zájemci a ani ty mladší děti 

nejsou nijak dobří tanečníci ani zpěváci. V momentě, kdy velká děvčata budou tančit už jen 

s dospělými, přijde zánik dětského souboru, protože nebude s kým pracovat.44 

Kamínek Žďár nad Sázavou 

Dětský folklorní soubor Kamínek pracuje od září roku 2002. 

Soubor má ve školním roce 2017/2018 40 členů ve věku od 5 do 21 let. V souboru se 

seznamují s tradicemi severní části Moravského Horácka – písničkami, říkadly, tanci a 

dalšími zvyky. 

Při vystoupení je doprovází Horácká muzika pod vedením Milana Nováka. 

O soubor se stará 5 dospělých. Mgr. Jana Rosecká je organizační vedoucí, stará se rovněž o 

výuku horáckých tanečních kroků, původních tanců a tanečních her. Další vedoucí mají na 

starosti pohybovou přípravu, dramatickou výchovu, hlasovou průpravu. 

Krahuláček Krahulčí 

Dětský folklorní soubor "Krahuláček" působí při ZŠ a MŠ Krahulčí. Pod názvem 

"Krahuláček" funguje soubor teprve od roku 2010. 

Soubor pracuje pod vedením Ivany Vašíčkové, na práci souboru se podílejí také Jana 

Prokopová a Klára Lupačová – učitelky ze ZŠ a MŠ Krahulčí. Hudební doprovod zajišťují 

Ivana Vašíčková: harmonika, Jana Brtníková a Saša Smrčková: housle, Petr Mareš a 

Monika Černá: kontrabas, Magdalena Tušerová: klarinet. 

 Původně soubor navštěvovaly pouze děti z mateřské školy, v roce 2010 se rozšířil i pro 

děti ze základní školy, které mají o folklor zájem.  

                                                             
44 Z rozhovoru s vedoucí souboru Bohuslavou Průšovou, zápis ve vlastnictví autorky 
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Věkové složení a počet dětí v soboru se každoročně mění, věkové rozmezí dětí je od 2,5 do 

12 let. 

 Posláním souboru je poskytnout dětem prostor pro vzájemné poznávání při hře a tanci, 

obnovit a udržovat lidové zvyky Horácka.45 

Kuřátka Chrudim 

Chrudimský soubor pracuje pod vedením Mgr. Radky Ehrenbergerové.   

Soubor působí v Chrudimi od roku 1994. Náměty a inspiraci čerpají děti v bohatém 

kulturním dědictví chrudimské Vysočiny. 

V souboru pracují děti ve třech věkových kategoriích, přičemž těm nejmladším jsou teprve 

tři roky a hrdě se hlásí mezi nejmladší tanečníky v souboru ‒ mezi Zrníčka. Horní věková 

hranice je sice omezena dovršením 15 let, ale starší Kuřátka se ráda vracejí zpět do 

souboru, zpět do svých dětských let a her. Dokazují tím, jak je lidová kultura určená těm 

nejmenším silně oslovila a je jim blízká.46 

Děti se věnují zpracování materiálu z oblasti Českého Horácka, především z Chrudimska a 

Nasavrcka, částečně i z Polabí. Bohatý pěvecký i pohybový materiál jim dává dostatek 

prostoru ke ztvárnění mnoha her, říkadel, tanců a zvyků.47 

Kvítek Telč 

Dětský folklorní soubor při Domě dětí a mládeže v Telči vznikl v roce 1981. Od počátku 

činnosti Kvítku je jeho vedoucí paní učitelka Jana Návratová. 

Cílem a hlavní náplní práce souboru je podporovat v dětech vztah k rodnému kraji, k 

místním lidovým tradicím formou horáckých písní, tanců a říkadel – vše zaměřené na Telč 

a okolí. 

                                                             
45 https://krahulacek.webnode.cz/o-nas/ 
46 Kuřátka Chrudim ‒ 20 let spolu, autor článku: Radka Ehrenbergerová, dostupné na 

http://www.mistnikultura.cz/kuratka-chrudim-20-let-spolu 
47 http://archiv.fos.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=19379 
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V souboru je padesát dětí ve dvou věkových skupinách. Mladší skupinu tvoří děti šesti až 

osmileté, zpívají a tancují jednoduché tance odpovídající jejich věku. Ve starší skupině 

jsou děti ve věku 9 až 12 let.  

Soubor se se svými pořady zaměřuje na pohybové zpracování jednoduchých horáckých 

tanců, písní a her z okolí Telčska.48 

Sbíráním zkušeností se postupně soubory vypracovaly tak, že se telčský folklor dostával do 

povědomí lidí v celé republice i za jejími hranicemi…. Hlavním smyslem mé práce bylo a 

vždy bude pěstovat v dětech vztah k rodnému kraji, k jeho tradicím, učit je vážit si toho, co 

naši předkové vytvořili, a uchovat skvosty místní kultury pro příští generace.49 

Lubeňáček Lubná 

Lubná, ve které soubor působí, patří k souborům mimo kraj Vysočina, nachází se v kraji 

Pardubickém. Soubor se snaží oživovat zapadlé tradice a zvyky Českého Horácka - 

Poličska, Litomyšlska. 

Soubor pravděpodobně přerušil svoji činnost, webové stránky jsou nedostupné, uvedené 

kontakty nefungují, Zřizovatelem je obec Lubná u Poličky, kam jsem neúspěšně zaslala 

písemný dotaz, soubor pravděpodobně v současné době nevyvíjí žádnou činnost. 

Mateřídouška Domamil 

Dětský folklorní soubor Mateřídouška Domamil vznikl koncem roku 2008 při ZŠ a MŠ 

Domamil.50 Vedoucími jsou Ivana Rodová a Jana Čtveráčková. Působí především v 

Moravskobudějovickém regionu. 

V souboru je cca 25 dětí ve věku 3 – 8 let. Vystoupení jsou provázená hrou na harmoniku. 

Soubor vznikl z tanečního kroužku. Děti se v něm seznamují se základy lidových tanců a 

zvyků z Horácka a Podhorácka. 

                                                             
48 https://www.telc.eu/obcan/organizace/spolky/folklorni_soubor_kvitek 
49 Jana Návratová pro Telčské listy 01-02/2011 
50 https://materidouska.webnode.cz 
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Obec Domamil se nachází na rozhraní Horácka – Podhorácka. Tato oblast není po 

folkloristické stránce tak známa, jako jiné oblasti např.: Haná, Slovácko, nebo Valašsko, 

ale i tento kraj se může pochlubit krásnými zvyky, písněmi a tanci.51 

Okřešánek Okříšky 

Soubor Okřešánek  vznikl v Okříškách jako kroužek ve škole v září 2002. Postupně se 

změnil v občanské sdružení, nyní se jedná o tzv. zapsaný spolek. 

Založila ho současná vedoucí souboru Mgr. Ilona Mikešová, nyní Jirovská. Soubor má 

aktuálně 35 členů, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. První kategorie 

sdružuje děti do 12 let, druhá kategorie starší děti a dospělé.  

Důležitou součástí souboru je malá kapela, která se skládá z pěti hudebníků (akordeon, 

vozembouch, housle, klarinet a kontrabas). Zkoušky obou sekcí souboru probíhají jednou 

týdně. 

Soubor se zaměřuje především na taneční vystoupení, věnuje se tancům z Horácka, čerpá 

především z materiálů paní Zdeňky Jelínkové. Okrajově zařazuje i tance z jiných regionů.   

Všechny členy baví nejvíc jezdit na různé vícedenní akce, společná soustředění, festivaly a 

hlavně zahraniční zájezdy, kde tancují na mezinárodních festivalech a přehlídkách. 

Okřešánek navštívil několikrát Maďarsko, Slovensko, třikrát Polsko, Itálii, Chorvatsko, 

Makedonii, Slovensko, Ukrajinu.52 

Podhoráček Vémyslice 

Taneční soubor Podhoráček byl založen v roce 1996 při Základní škole Vémyslice u 

Moravského Krumlova. Svou činností navazuje na bývalý soubor Podhorák, který vznikl v 

naší obci již v roce 1947 u příležitosti oslav 400letého zrušení roboty. Tehdy byly obnoveny 

i původní kroje, které se uchovaly do dnešní doby a některý z nich je možno dosud vídávat 

při tradičních svatováclavských hodech.53 

                                                             
51 tamtéž 
52 http://www.okresanek.cz/povidani-o-souboru/ 
53 http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=21336; Obec Vémyslice má jako jediná na 

Znojemsku svůj tradiční kroj, který zůstal jako památka na zrušení roboty v obci. Kroj se používá jednou 

ročně a oblékají se do něj 4 starci na tradiční václavské hody. 

http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=21336
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Soubor tvoří žáci a žákyně 6. až 8. ročníku základní školy. 

Vedoucí souboru je paní Zdeňka Vališová.54 Se souborem úzce spolupracuje učitelka 

Dagmar Drahozalová, která má na starosti hudební a pěvecký doprovod. 

Podskaláček Kamenice nad Lipou 

Taneční soubor Podskaláček působí v Kamenici nad Lipou. Činnost zahájil v roce 1993. 

Vedoucí souboru je Jitka Šuranská. 

Soubor je rozdělen na dvě oddělení, a to  Podskaláček I, který tvoří dětí z mateřské školy, a 

Podskaláček II, tvořený žáky základní školy. V minulosti pokračovaly starší děti v souboru 

pro dospělé Podskalák, ten však v současné době nevyvíjí žádnou činnost.  

V současné době má 20 členů, z toho je 1chlapec.  

Hudební doprovod si soubor zajišťuje sám, tvoří ho dvě flétnistky.        

Soubor čerpá náměty ze svého regionu, což je pomezí Horácka a jižních Čech.  

Zkoušky souboru se konají jedenkrát týdně v kulturním domě. 

Své zkušenosti si vyměňujeme také s jinými soubory při folklorních slavnostech a 

festivalech – nejčastěji v Kovářově, kde lidé folklorem žijí. Doufáme, že i nadále vydržíme 

a díky nám nebudou zapomenuty zvyky a obyčeje z dob našich prababiček a pradědečků.55 

Pomněnka Želetava  

Soubor vznikl v Želetavě v roce 1983. V současné době nevykazuje žádnou činnost. 

Pramínek Jihlava 

Soubor Pramínek byl založen Ing. Miloslavem Brtníkem v roce 1986 jako dětská taneční 

složka souboru Vysočan, posléze vznikla i muzika, kterou začala vést jeho manželka Dana 

Brtníková.56 Současným vedoucím muziky je Matěj Dohnal, primáškou je Pavlína 

Pulicarová. 

V roce 2007 došlo ke vzniku Občanského sdružení Pramínek Jihlava, o. s., a to odštěpením 

souborů Pramínek a Šípek od Horáckého souboru písní a tanců Vysočan. 

                                                             
54 tamtéž 
55 http://www.kamenicenl.com 
56 http://praminekjihlava.cz 
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Vzniká i soubor Vrabčátka, do kterého přicházejí ty nejmenší děti.57 

Každé dva roky pořádá soubor letní táborové soustředění i pro děti z dalších horáckých 

folklorních souborů.  

Muzika se rovněž zaměřuje na zpracovávání písní z celého Horácka v jak tradiční podobě, 

tak i v orchestrálních úpravách. Vedle toho je muzika souboru jediným seskupením, které 

aktivně hraje na tradiční lidový nástroj skřipky. Jedná se o nástroj typově velmi podobný 

houslím, skřipácké muziky fungovaly převážně jako kvarteta ve složení malé husle (prim, 

terc), velké husle (kontr) a Ploschperment (bas). Pro skřipáckou muziku je typický zemitý, 

skřípavý zvuk houslí a velmi zvučné zpěvy.58 

Studánka, Bystřinka a Rozmarýnek Žďár nad Sázavou 

Ve Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka ve Žďáře nad Sázavou pracují tři 

folklórní soubory: Rozmarýnek, Bystřinka a Studánka. 

Soubor Studánka vznikl v roce 1985 jako studentský soubor.  

Soubor Bystřinka vznikl v roce 1991 a věková hranice dětí v něm je dnes mezi 8 a 14 lety. 

Soubor založila a do roku 1999 vedla Eva Ceralová a od té doby vede soubor Zdeněk 

Koukola. 

Soubor Rozmarýnek byl založen v roce 1995. Navštěvují jej děti od 5 do 10 let věku. 

Protože Žďár leží na pomezí Českého a Moravského Horácka, nachází se v repertoáru 

souborů písně a tance z obou těchto oblastí. Všechny soubory vystupují především ve 

Žďáře a jeho okolí, pravidelně se účastní folklórních přehlídek regionu i různých festivalů 

a soutěží v celé republice.59  

Hudební doprovod souborů zajišťuje Horácká muzika, kterou před lety založil Josef Hora, 

v současné době pod vedením Milana Nováka hraje muzika ve složení: čtvery housle, 

klarinet a basa.60 

                                                             
57 tamtéž 
58 tamtéž 
59 http://www.dedictvivysociny.cz/kultura/ziva_kultura-54/folklor-59/?id=2131 
60 tamtéž 
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Škubánek Světlá nad Sázavou 

Soubor vznikl v roce 1984 při Základní škole v Komenského ulici ve Světlé nad Sázavou, 

založila ho učitelka Mgr. Eva Pejchalová, která soubor vede až do současnosti.  

Zkoušky probíhají jednou týdně pro děti do šesti let, dvakrát týdně pro děti do patnácti let. 

Naším cílem je především výchova a rozvoj dětí prostřednictvím komplexní estetické 

výchovy: kultura pohybu, tanec, hlas a mluva, zpěv, řečové a mluvní dovednosti, výtvarné a 

dramatické cítění. Toto nelze oddělovat od výchovy vzájemných vztahů, vnímavosti a 

citlivostí k sobě i k jiným. Materiálem je bohaté lidové dědictví, konkrétně horácký folklor, 

folklor Českého Horácka, místa, kde je náš domov.61 

Soubor má 24 členů, dětí ve věku prvního stupně je 9, z toho 3 chlapci a 6 děvčat.  

Přímé práci s dětmi se věnuje jedna vedoucí, organizační pomoc představuje další jedna 

vedoucí. Počet členů momentálně stagnuje. Vždy na začátku školního roku se několik dětí 

odhlásí, několik přihlásí.  

Krok po kroku se soubor od tanečního kroužku vypracoval ke kvalitnímu folklornímu 

souboru.  K důležitým mezníkům patřil návrh krojů PhDr. Jiřiny Langhammerové a 

posléze jejich ušití. Velký vliv na rozvoj souboru měla spolupráce s Mílou Brtníkem – 

hudební  úpravy melodií pásem – a spolupráce s choreografkou paní Věrou Svobodovou. 

Postupně vznikla vlastní muzika.  Nyní tvoří muziku 1 housle, 2 flétny (sopránová, altová), 

kontrabas. Zpívají tanečníci, muzikanti a vedoucí, samostatnou pěveckou složku soubor 

nemá. V současnosti se realizují nové stylizované kroje podle návrhu paní Kamily 

Skopové. 

Soubor spolupracuje s polským souborem Bystrzacy z Wawolnice, soubory se vzájemně 

účastnily celkem 16x výměnných pobytů. Dlouhodobá je také spolupráce s Národní 

kulturní památkou Michalův statek v Pohledi (skanzen) u Světlé nad Sázavou – vystoupení 

o Velikonocích, před Vánoci atd. 

                                                             
61 http://skubanek.cz/ 
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K nejdůležitějším skutečnostem existence souboru patří velká podpora vedení ZŠ v 

Komenského ulici a finanční zajištění Městem Světlá nad Sázavou.62  

Protože tento soubor znám velmi dobře, sama jsem byla řadu let jeho členkou, zmíním i 

největší úspěchy.  

 účast na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici  

 účast v celostátním  kole Zpěváčků ve Velkých Losinách (5x),  

 laureát MFF ve Strážnici  

 vyznamenání vedoucí Folklorním sdružením - za mimořádný přínos folklornímu 

hnutí 

 vyznamenání vedoucí Českou památkovou komorou ČR 

 účast na Zemských přehlídkách 

 zahraniční zájezdy (Holandsko, Francie, Chorvatsko, Polsko) 

Trnávka Pacov 

Soubor lidových písní a tanců Trnávka, který byl nazván podle stejnojmenné říčky 

Trnávky, vznikl v roce 1980 v Pacově.  

Prastaré slovanské pojmenování nese řeka podle toho, že bývala kdysi zarostlá trním. 

Okolní území se nazývá Pacovsko, jež patří z národopisného hlediska v kraji Vysočina do 

oblasti Českého Horácka, které je ovlivňováno kulturou Táborska i Moravy.63 

Vedoucím spolku je Milan Řehoř, uměleckou vedoucí a choreografkou Vladimíra 

Svobodová, vedoucí hudby Ivana Karašová. 

Soubor Trnávka zůstává věrný svému kraji, svému dědictví, odkud čerpá písně, tance, hry a 

obyčeje, v nichž se odráží upřímnost, pracovitost i veselost lidí žijících na Českém 

Horácku.64 

Soubor tvoří tanečníci, muzikanti, děti, studenti i dospělí z okolí Pacova, Lukavce, 

Pelhřimova, Kamenice nad Lipou i vzdálenějších míst.65 

                                                             
62 Z rozhovoru s vedoucí souboru Evou Pejchalovou, zápis ve vlastnictví autorky 
63 http://www.trnavkapacov.wz.cz 
64 tamtéž 
65 tamtéž 
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Vínek Litomyšl 

Soubor působí v Litomyšli a v Janově u Litomyšle. Dětský folkorní soubor Vínek, který 

tvoří přirozená vesnická skupina dětí (5 – 18 let), působí již 25 let.  

Jeho repertoár tvoří dětské taneční hry, písně a tance litomyšského regionu. Zpracovává 

téma: Jarní hry na louce, Kouzelná zahrada, U muziky, Na pastvě. Hudební doprovod tvoří 

flétny a keyboard. Soubor čerpá z hudebních tradic Litomyšlska a Českého Horácka.66 

Vedoucí souboru je v současnosti Jiřina Hanzlová. 

V souboru se snaží přes spojení zpěvu, tance, hry na nástroj a dramatizace zachovat 

národní dědictví Českého Horácka.  

Spojení zpěvu, hry na nástroje, říkadla a rytmického pohybu je cestou k tělesnému a 

duševnímu zdraví dětí, k jejich harmonickému vývoji a to tím spíše, že se tak děje v řádu 

proměny roku, ve shodě s přírodou, do které patříme. Málo si hrajeme, málo zpíváme, 

málo tančíme v lidovém duchu. Kéž by se tyto poklady dostaly zpět do škol i rodin, kde 

kdysi byly doma.67 

Vysočánek Hlinsko 

Dětský folklorní soubor Vysočánek působí v Hlinsku ještě o něco déle než dospělý soubor 

Vysočan, a to již od roku 1965, kdy vznikl při ZŠ Smetanova Hlinsko.  

 V současné době je jeho zřizovatelem Město Hlinsko a činnost souboru podporuje také 

Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka.68 

Dětský soubor čerpá z bohatství lidových tradic Hlinecka a českého Horácka. Pravidelně 

udržuje např. starobylou jarní obchůzku „Vynášení Smrti“. 

Mnoho krásných choreografií vypracovala pro soubor paní Věra Svobodová z Chrasti, 

jejíž památce je věnovaná dětská část tradičních Adámkových folklorních slavností, 

pořádaných každoročně na hlineckém Betlémě. Nyní tvoří nápadité choreografie Iva 

                                                             
66 http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=19369&menu=2 
67 http://archiv.fos.cz 
68 http://www.vysocan.eu 
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Jaklová z Chotěboře, která je současně i jednou z vedoucích Vysočánku. Dalšími 

vedoucími souboru jsou Jana Škorpíková a Erika Dospělová.69 

                                                             
69 tamtéž 



33     

2 Dotazníkové šetření 

Obsahem této části předkládané práce je prezentace průběhu, výsledků a závěru výzkumu, 

jehož cílem bylo zjištění, jaký vliv mají dětské horácké soubory na zájem dětí o lidovou 

píseň. 

2.1 Výzkum 

Výzkumem se rozumí systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání o nejzákladnějších 

příčinách jevů a pozorovatelných skutečností, včetně poznání člověka, kultury nebo 

společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. 

Je prováděn v zájmu rozvoje poznání, bez snahy o aplikaci výsledků na řešení praktických 

poměrů.70 

Základní techniky sběru dat jsou čtyři, mohou být různým způsobem kombinovány. Tyto 

čtyři techniky jsou pozorování, rozhovor, dotazník a analýza dokumentů. 

Mezi nejefektivnější techniky sběru dat patří dotazník. Ze způsobů, jak dotazník předat 

respondentům, jsem zvolila rozesílání e - mailem. Elektronické dotazování je novější 

technikou sběru dat založenou na využití sítě účastníků elektronické pošty. Spojuje výhody 

písemného dotazování (respondent vidí před sebou dotazník), je nesmírně rychlé, levné a 

urychluje zpracování dat, protože všechna data jsou již v elektronické podobě. 

Zvolila jsem dotazník vytvořený na www.survio.com. Survio je jednoduchý nástroj pro 

rychlou tvorbu dotazníku a zjednodušuje vyhodnocování. Zároveň je snadný pro ovládání.  

2.2 Časový rozvrh a respondenti 

Zjišťování, jaký vliv mají dětské horácké soubory na zájem dětí o lidovou píseň, formou 

dotazníků probíhalo v období 15. října – 30. října 2018. Dotazník byl elektronicky rozeslán 

do 247 základních škol v kraji Vysočina. Devět dotazníků nebylo doručeno. Protože ve 

většině škol proběhla v květnu a v červnu konkurzní řízení, je pravděpodobné, že došlo ke 

změně mailových adres, které začaly být používány se začátkem školního roku a nebyly 

dosud v databázi aktualizovány.  Celkem bylo pozitivně rozesláno 238 dotazníků. Ve 

stanoveném termínu – 30. října – bylo vyplněno kompletně vyplněno 126 dotazníků, 

                                                             
70 https://wikisofia.cz/wiki/V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody 

http://www.survio.com/
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z tohoto údaje budu dále vycházet jako z hodnoty 100%. (Z celkového počtu rozeslaných 

dotazníků to je sice pouze 53 %, přesto se domnívám, že mají výsledky dobrou vypovídací 

hodnotu.) 

2.3 Stanovení cílů výzkumu a hypotéz  

Při zpracovávání diplomové práce jsem si stanovila celkem pět cílů a jim odpovídajících 

pět hypotéz. 

CÍL 1: Zjistit, jaký vliv na povědomí a zájem dětí o regionální písně, tradice, zvyky apod. 

má možnost navštěvovat soubor ve škole nebo v okolí. 

HYPOTÉZA 1: V místě, kde funguje soubor, mají žáci lepší znalosti a větší zájem o 

regionální kulturu. 

CÍL 2: Zjistit, zda všechny děti mají možnost seznámit se s činností dětského lidového 

souboru a navštěvovat ho.  

HYPOTÉZA 2: Většina dětí může ve škole nebo v blízkém okolí navštěvovat folklorní 

soubor. 

CÍL 3: Zjistit, jak se učitelé věnují lidové horácké písni a regionální kultuře. 

HYPOTÉZA 3: Ve školách se dostatečně nevěnují lidové horácké písni a regionální 

kultuře.  

Cíl 4: Zjistit, zda se danému tématu více věnují ve velkých nebo malých školách, zda je 

rozdíl v přístupu u kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů hudební výchovy. 

HYPOTÉZA 4: Ve větších školách a u učitelů s aprobací hudební výchova je situace 

lepší. 

Cíl 5: Zjistit, zda by učitelé měli zájem využít mnou vytvořené pracovní a metodické listy.  

HYPOTÉZA 5: Učitelé mají zájem o zpracované materiály. 
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2.4 Vyhodnocení výzkumu 

Jak je možné vidět na následujícím grafu, dotazník si přečetlo 160 respondentů, 126 jej 

vyplnilo a odeslalo, tzn. dotazník považovalo za relevantní 78% respondentů. 

 

Nejprve se budu věnovat analýze dotazníkového šetření po jednotlivých otázkách, v další 

kapitole pak vyhodnocení stanovených cílů a hypotéz. 

1. Velikost školy: 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Malotřídní 

 

36 28,6 % 

 Pouze 1. stupeň 

 

4 3,2 % 

 Plně organizovaná do 100 žáků 

 

5 4,0 % 

 Plně organizovaná do 300 žáků 

 

36 28,6 % 

 Plně organizovaná nad 300 žáků 

 

45 35,7 % 

 

 

 

Zjištění velikosti školy koresponduje s cíli a hypotézami (viz dále). Největší počet 

respondentů z velkých škol (nad 300 žáků) ukazuje, že v tomto typu škol jsou učitelé více 

specializovaní a mají větší prostor věnovat se konkrétnímu oboru než v malých školách, 

kde vyučující, často ředitelé škol, mají na starosti velké množství administrativy a 

vyplňování dotazníků studentům považují za činnost, která je odvádí od jiných úkolů. 
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2. Učitel/ka hudební výchovy na 1. stupni je: 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Kvalifikovaná/ý učitel/ka 1. stupně 
 

106 84,1 % 

 Kvalifikovaná/ý učitel/ka hudební výchovy 
 

10 7,9 % 

 Bez kvalifikace 
 

10 7,9 % 

 

Zjišťování kvalifikovanosti sice není zcela průkazné hledisko kvality vyučování, přesto 

necelých 8% vyučujících bez kvalifikace je podle mého názoru dobrý výsledek. 

Jednoznačně nejvíce vyučujících má kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň. Je logické, že 

především v menších školách není možné, aby škola zaměstnávala učitele s aprobací 

hudební výchova, protože má předmět příliš nízkou hodinovou dotaci. Tam ale často 

vyučují učitelé, kteří vystudovali učitelství pro 1. stupeň a v jejich vysokoškolské přípravě 

byla i hudební výchova. Je samozřejmě třeba vzít v úvahu i skutečnost, že vykazovaná 

kvalifikovanost učitelů se může lišit od skutečné kvalifikovanosti výuky, v případě učitelů 

1. stupně už není dále rozlišeno, zda se jedná například o učitele se specializací hudební či 

jiná, např. výtvarná výchova. Bohužel i v plně organizovaných školách je 5 vyučujících 

zcela bez kvalifikace. 

3. Ve škole funguje folklorní soubor: 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

11 8,7 % 

 Ne 
 

115 91,3 % 

 

 

V současné době mají soubory právní podobu spolků, pojem „zřizovatel“ zde není uváděn, 

proto je těžké úplně přesně rozlišit, kdy soubor funguje ve škole a kdy je pouze různou 

měrou školou podporován (učitelé se podílejí na práci souboru, soubor pro ostatní žáky 
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připravuje vystoupení, soubor ve škole nacvičuje atd.). I s přihlédnutím k uvedenému je 

výsledek nepříznivý. 

4. Žáci Vaší školy mohou navštěvovat ve svém okolí folklorní soubor: 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

83 65,9 % 

 Ne 
 

32 25,4 % 

 Nevím 
 

11 8,7 % 

 

 

Oproti předchozí otázce se většina dotazovaných (téměř 66 %) domnívá, že ve svém okolí 

mají žáci dostatek možností folklorní soubor navštěvovat. Překvapivá je pro mne odpověď, 

že téměř 9% respondentů - učitelů nedokáže říci, zda se v okolí soubor, který by mohli 

žáci navštěvovat, vyskytuje.  

5. Účastníte se výchovných koncertů nebo kulturních vystoupení se zaměřením 

na folklor a folkloristiku: 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano, často 
 

16 12,7 % 

 Ano, občas 
 

79 62,7 % 

 Ne 
 

31 24,6 % 

 

Otázka č. 5 koresponduje s odpověďmi na otázku předešlou. Jestliže učitelé nevědí, zda 

v okolí působí dětský soubor, pravděpodobně odpověděli na tuto otázku, že se neúčastní 
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žádných akcí zaměřených na lidové tradice. V nabídce výchovných pořadů se objevují i 

programy profesionálních souborů s celorepublikovým působením, ale školy, které 

nevyužívají možnost účastnit se aktivit ve svém okolí, pravděpodobně nenavštěvují s dětmi 

žádné podobně orientované programy. Často se výchovných koncertů a kulturních 

vystoupení účastní pouze malá část škol, konkrétně necelých 13%. 

 

6. Zařazujete v hodinách hudební výchovy lidovou píseň? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano, často 
 

109 86,5 % 

 Ano, občas 
 

17 13,5 % 

 Ne 
 

0 0 % 

 

 

Je potěšitelné, že ve svých ŠVP zařazují všechny školy lidovou píseň. Často je tak 

pravděpodobně nejenom v učebních plánech, ale v souladu s RVP i v průřezovém tématu 

Osobnostní a sociální výchova v podobě respektování, ochraně a ocenění našich hudebních 

tradic. V různém množství se lidová píseň vyučuje ve všech školách, 86,5% škol ji 

dokonce zařazuje často.  
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7. Zařazujete v hodinách hudební výchovy regionální (horáckou) lidovou píseň? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano, často 
 

10 7,9 % 

 Ano, občas 
 

84 66,7 % 

 Ne 
 

32 25,4 % 

 

Jedním z cílů výzkumu v mé práci bylo zjistit, jak se učitelé věnují lidové horácké písni a 

regionální kultuře. Ve srovnání s otázkou předešlou je výsledek zcela odlišný. Pouze 

necelých 8 % škol často zařazuje regionální lidovou píseň a více než čtvrtina respondentů 

ji nezařazuje vůbec. Důvodů může být několik, např.: 

 učitelé nepocházejí přímo z regionu, sami si přirozeně nepřinášejí do školy vlastní 

prožitky a znalosti, učí sice lidovou píseň, ale pouze tak, jak je v různých školních 

učebnicích a zpěvnících. (Poznámka: V bakalářské práci jsem dospěla k závěru, že 

zde horácké písni není věnovaný dostatečný prostor); 

 učitelé si sami nevytvářeli ŠVP, ale přejali vzdělávací program od svých 

předchůdců či od kolektivu učitelů bez zájmu o lidovou regionální tvorbu, popř. 

vytvořili vzdělávací program zcela obecný v souladu s RVP a na regionální lidovou 

tvorbu pak nemají ve vyučování dostatečný prostor; 

 učitelé nemají dostatek materiálu pro kvalitní přípravy na hodiny zaměřené 

regionálním směrem, nemají dostatek času a možností procházet bibliografii lidové 

kultury Horácka; 

  v souladu s profilací školy či svými vlastními zájmy se zaměřují na jiný druh 

hudby; 

 V poslední otázce, jak rádi vyučující učí hudební výchovu, více než 11% 

respondentů uvádí hodnotu 5 a nižší (z 10), což samozřejmě vypovídá o jejich 

celkově nízké motivaci. 

Problematika motivovanosti učitelů k výuce regionální tvorby by mohla být předmětem 

jiné práce, daný výzkum prokázal, že hypotéza prokázána nebyla. 
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8. Připomínáte si s dětmi regionální lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, 

Královničky, dožínky, masopust a další) i v jiných předmětech? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Téměř vždy 
 

75 59,5 % 

 Jen některé vybrané 
 

47 37,3 % 

 Výjimečně 
 

4 3,2 % 

 

Společně s předchozí otázkou doplňuje výzkum obraz výuky regionální kultury. Z pohledu 

respondentů si méně připomínají tradice v menších a zejména v malotřídních školách. 

Obecně lze říci, že pro učitele je didakticky velmi namáhavé vyučovat několik skupin žáků 

najednou.  

U této otázky se objevují obdobné odpovědi jako u otázky č. 5, zda se účastní výchovných 

koncertů nebo kulturních vystoupení se zaměřením na folklor a folkloristiku. Lze 

konstatovat, že většina škol žáky s  regionálními tradicemi seznamuje. Zůstává otázkou, 

jakým způsobem a kolik tradic je připomínáno. 

Při vyhodnocování odpovědí mě překvapilo, že učitelé prvního stupně, kteří vyučují 

většinu předmětů v jedné třídě, se v jiných předmětech věnují regionálním tradicím, ale 

v hudební výchově, která se svým obsahem přímo nabízí, regionální píseň nevyučují. (Na 

otázku č. 7 odpovídají většinou občas, kdežto na otázku č. 8 téměř vždy. Zatímco 25,4 % 

vůbec nezařazuje horáckou píseň, jen 3,2 % se v jiných předmětech výjimečně nevěnuje 

regionálním tradicím. 
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9. Projevují Vaši žáci zájem o regionální lidovou tvorbu? (V hodinách pozitivně 

přijímají, znají či tolerují písně, říkadla apod. neodmítají podobné aktivity.)  

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Většina ano 
 

79 62,7 % 

 Jen někteří 
 

44 34,9 % 

 

 

Výsledek šetření v této otázce vychází pozitivně. Více než 60% odpovídá, že většina žáků 

projevuje zájem o regionální lidovou tvorbu. Průkaznost výsledku je však relativní, neboť 

čtvrtina respondentů nezařazuje regionální píseň vůbec a téměř 77 % jen občas. I 

v ostatních předmětech si často připomíná regionální tradice jen polovina respondentů. 

Není proto zcela jasné, z čeho odpovědi vycházejí. Rozdíly ve velikosti škol výsledek nijak 

neovlivňují. 

10. Myslíte si, že folklorní soubor zřízený při ZŠ nebo ve městě napomáhá šířit 

povědomí o regionální lidové písni i mezi ostatní děti, které soubor 

nenavštěvují? 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

106 84,1 % 

 Ne 
 

4 3,2 % 

 Nevím 
 

16 12,7 % 
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Výsledek šetření je zcela jednoznačný, více než 84% respondentů se domnívá, že 

dostupnost dětského folklorního souboru pomáhá šířit povědomí o regionální písni. 

Z tohoto pohledu je také zajímavé, že téměř 13% pedagogů nemá na problém názor. 

11. Myslíte si, že existence folklorního souboru při škole či ve městě má pozitivní 

vliv na úroveň znalostí dětí (i těch, co soubor nenavštěvují) v oblasti 

regionálních písní, tradic, zvyků apod.  

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

101 80,2 % 

 Ne 
 

6 4,8 % 

 Nevím 
 

19 15,1 % 

 

Na otázku č. 11 respondenti odpověděli stejně průkazně. Více než 80% udává, že existence 

folklorního souboru má pozitivní vliv na úroveň znalostí všech dětí v oblasti regionálních 

písní, tradic, zvyků apod. Počet pedagogů, kteří odpovídají, že nevědí, je ale ještě o téměř 

3 % vyšší.  
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12. Našly by ve Vaší škole využití zpracované pracovní a metodické listy k 

horácké lidové hudbě? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

72 57,1 % 

 Ne 
 

25 19,8 % 

 Nevím 
 

29 23,0 % 

 

 

13. Přál/a byste si, v případě vytvoření, zaslat zpěvníček s pracovními a 

metodickými listy? V případě zájmu zanechte emailový kontakt: 
 

Domnívala jsem se, že uzavřená otázka č. 12 a otevřená otázka č. 13 spolu budou 

korespondovat, popř. že na otázku, zda by ve škole našly využití zpracované pracovní a 

metodické listy k horácké lidové hudbě bude vyšší, než počet těch, kteří si je budou přát 

zaslat. Třeba proto, že učitelé, kteří vnímají potřebnost výuky regionálních tradic, sami 

horáckou lidovou píseň zařazují, ale uvědomují si, že tak nečiní všichni učitelé ve škole, 

pro které by pak hotové přípravy byly pomocníkem. 
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V případě otázky č. 13 se jednalo o otevřenou otázku. Ze 126 odpovědí odpovědělo 91 

respondentů, tj. 72 %, že má zájem o zaslání pracovních a metodických listů. 29 

respondentů na tuto otázku neodpovědělo, u záporných odpovědí se objevily i komentáře, 

že materiálů mají dost, popř. že v dnešní době je spoustu materiálů a možnosti vyhledat si 

je. Ojediněle se objevila i odpověď, že ne, děti jsou dnes zaměřeny spíše na moderní 

taneční píseň. 

Naopak řada respondentů uvádí např. bylo by to výborné obohacení hodin hudební 

výchovy, některé z písní bych ráda použila, moc by mně pomohlo v HV a pod. 

14. Baví Vás vyučovat hudební výchovu? :-) 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 10/10           
 

34 27,0 % 

 9/10           
 

27 21,4 % 

 8/10           
 

25 19,8 % 

 7/10           
 

14 11,1 % 

 6/10           
 

9 7,1 % 

 5/10           
 

13 10,3 % 

 4/10           
 

0 0 % 

 3/10           
 

3 2,4 % 

 2/10           
 

0 0 % 

 1/10           
 

1 0,8 % 

 

Učitel má rád svůj obor, je „insider“, člověk uvnitř, a jeho úkolem je prezentovat z něj to 

nejzajímavější svým hostům – žákům. Učitel předává zážitky a posiluje radost z objevování, 

pozitivní emoce z úspěchu a motivaci z nezdarů. Pak se žák bude v předmětu cítit dobře, 

bude rád pracovat a učit se novým věcem. 71 

                                                             
71 ČAPEK, R. Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně. Raabe 2018. ISBN 978-80-7496-344-5 
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Otázka sice přímo nevyplývá ze stanovených cílů a hypotéz, ale vypovídá také o chuti 

učitelů se ve svém předmětu, tj. v hudební výchově, věnovat něčemu novému, posouvat se 

dál a vyzkoušet například i učivo, kterému se dosud nevěnovali. 

2.5 Hodnocení cílů, vyvození závěrů hypotéz 

CÍL 1: Zjistit, jaký vliv na povědomí a zájem dětí o regionální písně, tradice, zvyky apod. 

má možnost navštěvovat soubor ve škole nebo v okolí. 

Přímo cílené otázky ke stanovení výzkumného cíle byly dotazníkové otázky 10 a 11. 

84,1% dotazovaných odpovědělo, že folklorní soubor zřízený při ZŠ nebo ve městě 

napomáhá šířit povědomí o regionální písni i mezi ostatní děti, které soubor nenavštěvují. 

80,2 % dotazovaných odpovědělo, že existence folklorního souboru při škole či ve městě 

má pozitivní vliv na úroveň znalostí v oblasti regionálních písní, tradic a zvyků. 12,7 % 

dotazovaných na otázku číslo 10 a 15,1% na otázku číslo 11 odpovědělo nevím. Pouze 

3,2% respondentů (na otázku č. 10) a 4,8% (na otázku č. 11) odpovědělo záporně. 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena. 

CÍL 2: Zjistit, zda všechny děti mají možnost seznámit se s činností dětského lidového 

souboru a navštěvovat ho.  

Otázky, kterými mělo být dosaženo výzkumného cíle, jsou č. 3, 4 a 5. První z otázek přímo 

zjišťuje, zda ve škole funguje folklorní soubor. Kladně odpovědělo pouze 8,7% . Na 

druhou otázku, zda žáci mohou navštěvovat folklorní soubor ve svém okolí, bylo kladných 

odpovědí většina, celkem 65, 9%.  Třetí z této skupiny otázek zjišťuje, zda se děti mají 

možnost seznámit s činností folklorních souborů například prostřednictvím výchovných 

koncertů a kulturních vystoupení zaměřených na folklor a folkloristiku. Odpověď ano, 

často se objevila pouze u 12,7% respondentů, téměř čtvrtina (24,6%) odpověděla, že ne. 

Ostatní (62,7% zvolilo odpověď, že se jich účastní občas). 

Pokud soubor ve škole nepůsobí (většina odpovědí) a pokud jen 12,7% se pravidelně 

účastní koncertů a kulturních vystoupení, z nichž se ani všechny nemusí týkat vystoupení 

dětského souboru, není možné tvrdit, že žákům je umožněno seznámit se s činností 

dětského lidového souboru a navštěvovat ho. 

Hypotéza č. 2 nebyla jednoznačně potvrzena. 
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CÍL 3: Zjistit, jak se učitelé věnují lidové horácké písni a regionální kultuře. 

K zjištění výzkumného cíle je možné využít odpovědi otázek č. 5, 6 a zejména 7, 8, 9. 

První dvě otázky zjišťují výuku lidové tvorby obecně, v obou případech respondenti 

odpovídají kladně, lidovou píseň často zařazuje 86,5 % učitelů, na výchovné pořady 

zaměřené na folklor a folkloristiku občas chodí 62,7 % a často 12,7% žáků.  

U otázek 7, 8, 9 se odpovědi různí. Horácká lidová píseň je často zařazována pouze malým 

počtem vyučujících (7,9 %), občas (66,7 %.) Regionální lidové tradice si téměř vždy 

připomíná 59,5 % respondentů, vybrané zařazuje 37,3% učitelů. 62,7% žáků většinou 

projevuje zájem o regionální lidovou tvorbu. 

Přestože odpovědi nejsou zcela jednoznačné, lze konstatovat, že učitelů, kteří odpověděli 

zcela záporně, byla menšina.  

HYPOTÉZA 3: Ve školách se dostatečně nevěnují lidové horácké písni a regionální 

kultuře.  

Hypotéza nebyla prokázána, protože různou měrou zařazuje horáckou lidovou píseň do 

výuky 74,6 % respondentů; regionální tradice zařazuje rovněž různou měrou dokonce 96, 

8% respondentů; 62,7 % žáků projevuje o regionální lidovou tvorbu zájem. 

Hypotéza č. 3 nebyla prokázána. 

CÍL 4: Zjistit, zda se danému tématu více věnují ve velkých nebo malých školách, zda je 

rozdíl v přístupu u kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů hudební výchovy. 

HYPOTÉZA 4: Ve větších školách a u učitelů s aprobací hudební výchova je situace lepší. 

Nejprůkazněji je možné tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit srovnáním jednotlivých 

odpovědí u otázek č. 1 a 2 s otázkami č. 7, 8, 9. Zatímco předešlé hypotézy přímo 

vyplývaly ze statistiky dotazníku, v této bylo třeba pracovat s jednotlivými dílčími 

odpověďmi respondentů. Zaměřila jsem se na záporné odpovědi, tzn. odpovědi ne a 

výjimečně. 

Vzhledem k tomu, že pouze 7,9 % (10) respondentů má kvalifikaci pro hudební výchovu, 

vzorek je malý, proto není toto hledisko pro vyhodnocení průkazné. Přesto musím uvést, že 

3 z 10–ti dotazovaných učitelů s aprobací hudební výchova, tj. 30 % učitelů, nezařazuje 
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horáckou lidovou píseň a 20 % si připomíná regionální tradice jen výjimečně. Naproti 

tomu všichni učitelé bez kvalifikace si připomínají regionální tradice a 4 z 10 ti nevyučují 

horáckou lidovou píseň. 

Druhým hlediskem hypotézy je velikost školy. Budu - li za větší školy považovat dvě 

poslední možnosti, tj. plně organizované školy do 300 žáků a plně organizované školy nad 

300 žáků, celkem 20 respondentů odpovědělo, že nezařazují horáckou lidovou píseň.  Ve 

třech školách tohoto typu si jen výjimečně připomínají regionální tradice; více než v 50- ti 

procentech učitelé z těchto škol také odpověděli, že zájem o regionální tradice pozitivně 

přijímají jen někteří žáci. 

Přestože první hledisko této hypotézy není zcela průkazné, druhé hledisko jasně vypovídá, 

že velikost školy nemá vliv na kvalitnější výuku regionální lidové tvorby a regionální 

kultury. 

Hypotéza č. 4 nebyla prokázána. 

CÍL 5: Zjistit, zda by měli učitelé zájem využít mnou vytvořené pracovní a metodické listy.  

HYPOTÉZA 5: Učitelé mají zájem o zpracované materiály 

Ze šetření vyplynulo, že 72 % učitelů by v hodinách hudební výchovy využilo vytvořené 

materiály a přeje si je zaslat. 

Hypotéza č. 5 byla jednoznačně potvrzena. 

2.6 Vyhodnocení hypotéz 

 Hypotéza Potvrzení 

1 Vliv na povědomí a zájem dětí o regionální písně, tradice, zvyky apod. 

má možnost navštěvovat soubor ve škole nebo v okolí. 

Ano 

2 Děti mají možnost seznámit se s činností dětského lidového souboru a 

navštěvovat ho. 

Ne 

3 Ve školách se dostatečně nevěnují lidové horácké písni a regionální 

kultuře. 

Ne 

4 Lepší je situace ve větších školách a u učitelů s aprobací hudební 

výchova.  

Ne 

5 Učitelé mají zájem o zpracované materiály 

 

Ano 
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3 Roční období 

Pro svoji práci jsem zvolila rozdělení pracovních a metodických listů podle ročních 

období. Domnívám se, že se tak nejvíce přiblížím lidovému dědictví, protože příroda a její 

cyklus pro naše předky hrály důležitou roli. V podstatě se jedná o návrat ke kořenům. Jaké 

jsou naše kořeny? Kde leží a vnímáme je ještě? Podobně jako rostliny jsou spojeny se zemí 

a ta jim jejich prostřednictvím poskytuje oporu a výživu, také každý člověk má své 

neviditelné kořeny. Těmi je jeho rodina, předkové, o jejichž životní zkušenosti se opírá, a 

také krajina, která mu skýtá obživu, je jeho domovem.72 

V lidové kultuře jdou ruku v ruce předkřesťanské zvyky spojené se střídáním ročních 

období, které ovlivňovalo nadbytek i nedostatek, práci a odpočinek a s tím spojené události 

radostné i smutné, s tradicemi křesťanskými.  

V pracovních listech pro žáky a metodických listech pro učitele jsem se zaměřila na 

vytvoření tematické výuky rozdělené do bloků, které odpovídají jednomu kalendářnímu 

roku. Mohou být zařazeny jako pět dvouhodinových bloků, ale záleží na vzdělávacím 

programu každé školy i na každém jednotlivém učiteli, zájmu dětí i podmínkách 

vzdělávání, zda se stanou součástí např. projektového dne, nebo si z nich vyučující vybere 

jen některé části. Z vlastní zkušenosti vím, jak jsou učitelé zaneprázdněni, a proto mým 

cílem je napomoci oživit poklady naší horácké lidové kultury a zároveň usnadnit práci 

pedagogům. 

Vycházela jsem z požadavků Rámcového vzdělávacího programu, a to pro druhé období 1. 

stupně. Pro praktickou část práce jsem se zaměřila na následující požadavky: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

                                                             
72 ŠÍMOVÁ, B. Projekt Ke kořenům, www.fondnno.cz 
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 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, 

popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 

změny 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 správně hospodaří s dechem při interpretaci písní 73 

Z mezipředmětových vztahů pro 2. období 1. stupně naplňuje činnosti, které předkládám,  

Člověk a jeho svět, Lidé a čas, a to rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.74 

Z prvního období Rozmanitost přírody pak přechází znalosti o specifikách ročních období.  

Vhodný mezipředmětový přesah je také do českého jazyka a literatury, do výtvarné a 

pracovní výchovy, ale může být uplatněn i jinde, například v dramatické výchově.  

Písně, říkadla i další náměty pro vyučovací hodiny jsem čerpala z horáckého regionu. 

Většinou se jedná o hudební materiál, který je sběratelsky doložen v uváděné publikované 

literatuře. Při této práci jsem řešila dva hlavní problémy. U některých písní, které jsou 

zapsané v různých regionech Čech a Moravy téměř totožně, je někdy těžké prokázat, kde 

byly zpívány a následně zapsány jako první, a kam se dodatečně přenesly. Druhým 

problémem je skutečnost, že horácký region je rozsáhlý a velmi rozmanitý, mnohdy se u 

jedné písně najdou odlišnosti v textu i hudební složce třeba jen ve dvou sousedních 

městech. Zároveň jsem se pokusila vybrat texty i nápěvy tak, aby byly dětem blízké a 

mohly je zpívat i neškolení zpěváci. Využila jsem i vlastní zkušenost ze své 

dlouholeté práce v dětském folklorním souboru.  

3.1 Jaro 

Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května. Obvykle jarem označujeme 

období od jarní rovnodennosti po letní slunovrat.  

                                                             
73 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2015, s. 83 - 84 
74 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2017, s. 48 
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Jaro přináší všechno nové, pěkné a příjemné. Po chladných či zamračených dnech první 

sluneční paprsky probouzejí přírodu. Prodlužuje se den, ptáci se vracejí ze svých zimovišť, 

tráva se zelená, postupně se k prvním rostlinám přidávají i stromy, všechno voní, cvrliká, 

bzučí a… zpívá.  

Lidových písní spojených s jarem je velké množství. Jeho hudební podoba nabízí 

z dědictví lidové slovesnosti řadu říkadel, hádanek, rozpočítadel a popěvků k interpretaci 

deklamační, melodické, rytmické, melodické, instrumentální, pohybové a samozřejmě i 

výtvarné či literárně dramatické. Jarní tematika přináší i nepřebernou zásobu lidových 

písní, a to i z našeho regionu. 75 

 Jarním námětem je slavení Velikonoc. Většinou si je představujeme jako dny volna, které 

nás vybízí k pobytu v přírodě, ale také k velkému jarnímu úklidu, muži pletou pomlázky, 

ženy barví vajíčka, pečou se mazance. Velikonoce však nejsou jen oblíbenou koledou a 

dny odpočinku, ale nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Velikonocemi každoročně 

ožívá mystérium znovuzrozeného života. Jsou největšími svátky křesťanů, spjatými 

s památkou na smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista; k Velikonocům se váží naděje věřících 

všech konfesí na duchovní obnovu života.76 

Velikonoce byly pro naše předky tím nejdůležitějším svátkem v roce, zatímco my v 

současné době jsme zvyklí slavit nejvíce spíše Vánoce.  Pro sedláky byla ale nejdůležitější 

úroda a všechno, co s ní souviselo. Proto se Velikonoce slavily jako svátky jara, svátky 

vzkříšení přírody a zahájení prací.77 

Jedním z nejrozšířenějších obyčejů na Horácku i jinde je zvyk vynášení 

Morény/Morany/Smrtonošky/Smrtholky/Mařeny, v novodobější historii je opakovaně 

zdokumentován v literatuře.  

Například podle K. J. Erbena v Čechách Morénu představoval došek, oblečený do 

ženských šatů a ozdobený stuhami. V určité vzdálenosti od vsi se z něj šaty a stuhy 

sundaly a hodil se do potoka či řeky nebo do příkopu, někdy se zapalovala. Všichni 

                                                             
75 JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole. Tóny jara. Hradec Králové 2000. ISBN 80- 902808- 2- X 
76 FROLCOVÁ,V. Velikonoce v české lidové kultuře. Vyšehrad 2001, ISBN 80- 7021- 503- 8, s. 9 
77 https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/zpusob-zivota-nasich-predku-se-vyvijel-staleti-lide-ho-

zavrhli-v-kratke-dobe-201.html 
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účastníci průvodu pak rychle utíkali zpátky do vesnice, protože věřili, že kdo u smrtky 

zůstane jako poslední, ten do roka zemře.  

Smrtka jako symbol negativní je především ničena (v nejstarších pramenech před r. 1727 

je vynášena ven z obce a topena, kamenována, potom též pálena, vyhazována na strom i 

věšena, ojediněle zakopávána do země).78 

V pracovních a metodických listech, které jsou součástí práce, jsem se zaměřila na 

vynášení Morany, vítání jara, velikonoční tradice a použila jsem původní koledu na 

Květnou neděli.  

3.2 Léto 

Astronomické léto začíná letním slunovratem a končí podzimní rovnodenností. V životě 

našich předků léto představovalo více než čas na zábavu na vrcholící práci, je to období 

končící žněmi a senosečí. Radostnější část jejich života představovaly jarmarky, poutě a 

dožínky. 

Z pohledu křesťanských svátků do tohoto období patří Letnice, seslání Ducha svatého, 

Boží hod svatodušní či svatodušní svátky slavené 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po 

Nanebevstoupení Páně. 

Svatojánská noc (23. června) byla oslavou letního slunovratu a slavila se vpředvečer 

svátku sv. Jana Křtitele. Tento noční čas byl od pradávna ve znamení magie a kouzel. Na 

kopcích se stavěly hranice z devíti druhů dřeva, hlavně jedlového. Tančilo se kolem 

svatojánských ohňů, které představovaly slunce. To bylo právě o letním slunovratu na 

obloze nejvýše, a mělo tedy největší sílu. Lidé tyto ohně přeskakovali, aby tím získali jejich 

moc a energii. Kdo přeskočil svatojánský oheň, ten měl zaručeno, že bude dlouho živ a 

zdráv.79 

Ze zvyků a obyčejů typických pro Horácko v této době jsem zvolila ty spojené se sklizní 

obilí a pečením chleba. A pro trochu zpestření a pro naplnění mezipředmětových přesahů 

jsem zařadila také návštěvu pouti či jarmarku. 

                                                             
78 FROLCOVÁ,V. Velikonoce v české lidové kultuře. Vyšehrad 2001, ISBN 80- 7021- 503 -8, s. 35 
79 https://tomaskralicek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=609983 
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Z horáckých písní jsem zvolila veselou píseň o pečení chleba a písně vztahující se 

k jarmarkům. 

3.3 Podzim 

Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností – 23. září a končí zimním 

slunovratem – 21. prosince. 

Dny se zkracují, ochlazuje se, častěji prší. S podzimem přichází vrchol zemědělské sezony 

a končí práce na polích. Naši předkové měli seno nasušené a sklizené v senících a na 

půdách, obilí vymlácené a uložené, brambory postupně vykopané.  

Podzim je také spojen s několika významnými křesťanskými svátky.   

28. září se v českých zemích slavil svátek svatého Václava, patrona české země. Na 

Horácku a Podhorácku končívaly pastvy a pasáčci se se stády vraceli z kopců do vesnic. 

Soupisu dobytku se říkalo „pořez“, protože se kusy dobytka označovaly zářezem do hole.80 

16. října je slaven svátek Havla. Roku 1786 nařídil císař Josef II. po celé zemi slavit třetí 

říjnovou neděli po svátku svatého Havla posvícení; odtud se odvozuje také často 

používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské posvícení nebo hody. 

(Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. 

Každý rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení 

chrámu.)81 

Svatomartinský svátek, slavený 11. listopadu, byl v minulosti spojený s vyplácením roční 

mzdy. Dnes si ho spíše připomeneme pečenou martinskou husou (zvyk pečení martinské 

husy je zaznamenán i na Horácku). Je také spojen s pranostikou o jeho příjezdu na bílém 

koni, tedy se začátkem zimy se sněhem.  

Zvolila jsem písně, které připomínají jednak začátek školních povinností, jednak 

zemědělský rok, konec sklizně. Kromě obilí nejtypičtější plodinou chudého kamenitého 

Horácka byly brambory, není divu, že název typického bramborového jídla, škubánků, se 

dostal i do názvu dětského souboru. 

                                                             
80 TOUFAR,P.Český rok na vsi a ve městě. Díl Září-prosinec.  Akcent 2004. ISBN 80-7268-277-6 , s. 15 
81 https://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/posviceni-a-hody/puvod-a-historie 
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Jednou z nejveselejších událostí bezesporu bylo posvícení, které má své hudební vyjádření 

i v mé práci. 

3.4 Zima 

Astronomická zima začíná zimním slunovratem 21. prosince. Končí jarní rovnodenností 

21. března.  

Zimní slunovrat byl přirozeným mezníkem počítání času a nejstarším počátkem kalendáře. 

I naši předkové začínali rok 25. prosincem. 82 

Do zimního období patří svátky významných světců, například Ondřeje, Barbory, 

Mikuláše, Ambrože, Početí Panny Marie a Lucie.   

Pro většinu z nás je zima spojena se svátkem nejzřetelnějším (dnes bohužel spíše 

komerčním), a to s Vánocemi.  

Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází z latinského slova 

"adventus", tedy příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá 

- připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 

25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné 

datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("Štědrý večer" je vigilie - předvečer 

hlavního vánočního svátku).83 

V pracovním a metodickém listu k zimnímu období jsem se zaměřila právě na adventní 

čas, tradice spojené se svátkem Mikuláše, vánoční koledování a biblický příběh o narození 

Krista.  

3.5 Masopust 

Tento pracovní list jsem zařadila dodatečně jako malý bonus po přečtení kouzelné knihy 

Kamily Skopové Čechy, domov můj aneb vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, 

zpívání i stravování. V kapitole České Horácko na s. 98 je uvedeno: Na venkově dříve 

rozdělovali rok na pět období: jaro, léto, podzim, zimu a – masopust. Týdny mezi 7. lednem 

                                                             
82 VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje.: DONA 2005. ISBN 80-7322-075-X. s. 43. 
83 www.vira.cz 
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a Popeleční středou bývaly opravdu časem nevázanosti v jídle i mravech, vymykající se 

zcela z poklidného běhu ostatního roku. Lidé se veselili, přestrojovali do nejrůznějších 

maškar a radovali se z pomalu, ale jistě sílícího sluníčka. 

Druhým důvodem, proč bude zařazen i masopust, je na Horácku existence naprosto 

jedinečných Hlineckých maškar. Především ve vesnicích Studnice, Vortová, Košinov a 

Hamry se udržují obyčeje, při kterých ožívají tradiční masky a rituály. Pro svoji 

jedinečnost byly v roce 2010 Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku zapsány 

na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. 84 

Profesor Ludvík Baran odhaduje, že se tato lokální kultura udržuje 200 – 250 let. 

Masopust v těchto obcích představuje velké pouliční divadlo, kterého se zúčastňují nejen 

aktéři v maskách, ale také vesničané a přihlížející diváci. Nejobdivovanější jsou na 

masopustních figurách jejich kroje a masky. Kroje, masky a rituály se za dlouhá léta 

prakticky nezměnily. Změnili se pouze aktéři, kteří pečlivě udržují místní tradice.85  

Některé masky se v rodině prostě dědí, otec je předá synovi či vnukovi, masky jsou 

vyhrazeny výlučně mužům.  

Masopustní průvod představuje skupina hezkých /červených/ maškar – laufr, 4 turci a 

žena, dále skupina černých /škaredých/ maškar, kam se řadí kobyly, rasové, kominíci, 

slamění, židi a medvěd s medvědářem.86 

Měla jsem to štěstí, že jsem několikrát viděla vystoupení maškar ze Studnic. Z rozhovorů 

s jednotlivými aktéry také vím, že výroba masek a nácvik jejich programu je celoroční 

záležitostí, podílí se celá vesnice. Udržování krojů, například výroba slaměných doplňků a 

papírových růží jsou časově velmi náročné. I obilí se sklízí ručně, aby měla sláma dlouhá a 

neporušená stébla. 

Z toho pro mne vyplynulo, že pokud má být něco z horáckého zvykosloví připomenuto, 

určitě by to měly být masopustní maškary. 

                                                             
84 O cestě k zapsání do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, i 

jednotlivých lokalitách s množstvím obrazového materiálu je možné se dočíst v  knize BLAHŮŠEK, J., 

VOJANCOVÁ, I. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Národní ústav lidové kultury 

Strážnice 2011, ISBN –978–80–87261–71–72 
85 tamtéž 
86 http://www.obecstudnice.cz 
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Posledním důvodem k zařazení tohoto posledního okruhu je skutečnost, že se jedná o 

období veselé, rozpustilé. Život našich předků nebyl snadný, ale masopustní doba přinášela 

dočasný klid v hospodářstvích a umožnila odpočinek a zábavu. V tomto období se často 

konaly svatby, vařila a pekla se sytá jídla, pořádaly se různé veselice. 

Proto také existuje velké množství masopustních písní. Některé z nich byly jen s drobnými 

odchylkami rozšířené po celých Čechách, jiné se zpívaly jen v úzkém regionu. Všechny 

mají společné příjemné a veselé náměty, a to jídlo a pití, spojení s tancem a svižný rytmus. 

Pro pracovní list jsem vybrala čtyři masopustní písně, dvě z nich jsou zapsány přímo 

v regionu, a to na Polensku, dvě jsou rozšířené po celých Čechách. 
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4 Pracovní a metodické listy 

Cílem praktické části této práce je vytvoření souboru pracovních listů pro práci žáků a 

metodických listů, podle kterých může učitel s pracovními listy v hodině hudební výchovy 

ve druhém období prvního stupně pracovat.  

Pracovní listy nejsou cílem hodiny, ale prostředkem k naplnění cílů, které jsou rozčleněny 

podle ročních období a v souladu s RVP. 

Přestože učím v Praze, vyučuji regionální horáckou píseň a všechny činnosti, které 

uvádím, jsem ve třídách, kde hudební výchovu vyučuji, také využila. Velmi nápomocna mi 

byla paní učitelka ze Světlé nad Sázavou, dlouholetá vedoucí dětského folklorního souboru 

Mgr. Eva Pejchalová, která rovněž vyučuje hudební výchovu a činnosti v pracovních 

listech uvedené realizovala. Také z dotazníkového šetření vyplynulo, že o pracovní listy 

mají zájem i další vyučující. Věřím, že jim pomohou zachovat lidovou horáckou píseň 

mezi nejmladší generací.  

Protože součástí dotazníku byla i možnost zanechat mailovou adresu pro zaslání listů, 

připravila jsem dopis, který objasňuje vznik materiálu včetně obecných pokynů pro práci 

s nimi, který uvádím v příloze.  

Doslovně převzaté informace, které se objevují v pracovních i metodických listech, jsou 

citovány pouze jednou, a to u pracovních listů, které jsou v práci zařazené jako první. 

4.1 Pracovní listy 

V následujících kapitolách jsou uvedeny úlohy jednotlivých pracovních listů, které jsou 

tematicky rozděleny do konkrétních ročních období. 
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4.1.1 Pracovní list – Podzim 

 

1. Podz__m máme spojený s/z počátkem školního roku. Už v r. 1870 bylo v__dáno 

nařízení, podle něhož školní rok začínal mezi 1. zářím a 1. listopadem.  Děti však do 

škol__  nechodil__  pravidelně, protože musely pomáhat v hospodářstv__.  

a) Doplň chybějící písmena. 

b) Zamysli se, ve kterém roční období, ve kterých měsících chodily děti do školy 

nejméně a proč? 

………………………………………………………………………………………………. 

c) Také doma pomáháš? Jak? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Jak se děti učily? Můžeš si o nich zazpívat a zatancovat. 

Píseň Litery (Písmeny) 

 

1. Když jsem chodil do školy, 

učil jsem se litery. 

Jedna, dvě, tři, čtyři,   

To jsou moje litery. 

   

2. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

cos to, Kubo, cos to sněd, 

brambory pečený, 

ty já mívám k večeři. 
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3. K těžké práci si zazpíváme veselou písničku: 

 

 

 

4. Doplň do pranostik chybějící slova a zamysli se nad jejich významem: 

Když svatý Václav v slunci září, sklizeň__________ se vydaří.   

Na svatého Václava__________nastává. 

Déšť na Havla, déšť na__________ 

Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští__________ 

Svatý Martin přijíždí na bílém__________ 

Na svatého Martina bývá dobrá__________ 

 

 

nápověda: BRAMBOR, KONI,  LÉTO ,MRÁZ, PEŘINA, VÁNOCE 

Slovo pranostika je odvozeno z latinského prognosis tedy předpověď, týkající se určitých 

dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství, hospodářství a počasí. 
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5. Na podzim se slavilo posvícení. Posvícení, vlastně posvěcení byla slavnost spojená 

se vzpomínkou na vysvěcení kostela. Postupně zůstala jen hostina, často spojená 

s ukončením polních prací a někde trvající i několik dní. 

 

Máte ve městě/ve vesnici kostel/y? Víš komu je/jsou zasvěcen/y? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

. 

 

6. Posvícenská píseň: 
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7. Barevně označ, co k sobě patří: 

 

 

    

  

        

  

  

   

 

       

 

8. V písni O posvícení zakroužkuj 2 noty půlové červeně, 2 noty čtvrťové modře a 2 noty 

osminové zeleně. 

 

 

4.1.2 Pracovní list - Zima 

Ze stromů opadalo listí, den se zkrátil, musíme se teple oblékat. Naši předkové v zimě 

vykonávali řadu prací a při některých velmi často pomáhaly i děti, například při draní peří. 

Husy se dříve na vesnicích chovaly téměř v každém hospodářství. S draním peří se 

tradičně začalo od listopadu, po skončení polních prací. Nebyla to lehká práce, ale hodně 

se u ní zpívalo a povídalo. Aby děti pracovaly a nezlobily, dostávaly třeba hádanky.  

nota celá 

1 doba  

nota osminová 

2 doby  

nota půlová

  

půl doby 

4 doby  

nota čtvrťová 
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1. Odpověz na hádanky: 

 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.  Co je to?  ____________________ 

 

Co roste směrem dolů?  ____________________      ____________________ 

 

Nemá zuby, ale kousat umí. Nemá pusu, ale hvízdá. ____________________ 

 

Které zrcadlo na jaře zmizí?  ____________________ 

 

Nejí a nepije, bez barev maluje. Co je to?  ____________________ 

 

Copak je to za hrdinu, který pláče v zahrádce sotva 

teplé jasné slunce paprsky ho zahřát chce?  ____________________ 

 

 

2. Práce s textem. Pokud jste dobře četli a poslouchali své spolužáky, jistě odpovíte 

správně: 

 

1) Větvičku třešně si trháme na svátek:    a) Barbory 

        b) Ondřeje 

 

2) U kostela s koštětem a sladkostmi proháněl děti:  a) Mikuláš 

        b) Ambrož 

 

3) Zlobivým dětem nosí uhlí a metlu:   a) Lucie 

        b) Mikuláš 

 



62     

3. Až přijde Mikuláš, můžeme ho překvapit písničkou: 

 

 

 

Pamatuj si: 2/4 takt počítáme na dvě doby: PRV-NÍ DRU-HÁ 

 

Vytleskej zapsaný rytmus: 

 

 

Doplň taktové čáry: 

 

 

Vytvoř libovolné 4 takty (používej noty půlové, osminové a čtvrťové) ve 2/4 taktu: 
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4. Doplňte slova do rýmu a pak si písničku zazpívejte: 

 

1. Stojí vrba košatá 

Hej, hej, koleda, 

Na ní koza _______________ 

Hej, hej, koleda. 

 

2. Přišel tě k ní kmotr vlk,            

hej, hej, koleda, 

natahoval na ni _______________ 

hej, hej, koleda.   

  

3. Paní kmotra poď dolů 

hej, hej, koleda.  

A já dolů _______________ 

hej, hej, koleda. 

 

4. Ty máš velký zubiska,  

hej, hej, koleda, 

natáh bys mně _______________ 

hej, hej, koleda. 

 

K písničce si můžeš do rámečku doplnit 

vlastní ilustraci. 
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5. Písně, které se naučíme zpívat: 

 

Stojí kostelíček 

 

Když pana Maria 

 

1. Když Panna Maria  

po světě chodila, 

neměla místečka, neměla místečka, 

kde by porodila. 

2. Přišla ona, přišla, 

když nocleh hledala, 

z cesty na tu stranu, z cesty na tu stranu, 

až k hoře Boubínu. 

3. Šla jest přes kamení, 

bosejma nohama, 

žádný stavení, žádný stavení, 

najíti nemohla. 

4. Do chvojí ulehla, 

tiše zavzdychala, 

jak půlnoc odbila, jak půlnoc odbila, 

Syna porodila.  

 

Obrázek si můžete vymalovat. 

1. Stojí kostelíček na vysoky hóře,  

na vysoky hóře. 

2. A v tom kostelíčku mramorové dveře, 

mramorové dveře. 

3. A za těmi dveřmi tři osoby stojí,  

tři osoby stojí. 

4. Poďme se jich zeptat, jak které říkají, 

jak které říkají. 

5. Tej první říkají svatá Kateřina, 

svatá Kateřina. 

6. Tej druhej říkají svatá Majdalena, 

svatá Majdalena. 

7. Tej třetí říkají všeho světa Máti,  

všeho světa Máti. 

8. A ta nám slíbila všem koledu dáti, 

všem koledu dáti.  
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4.1.3 Pracovní list - Masopust 

Slovo masopust je překladem z italského carnevale, slovo karneval pochází nejspíš z 

italského carne levare, „dát pryč maso“, tj. sníst ho. Masopust představoval období 

hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, 

zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný 

čtvrtek.87  V úterý 40 dní před velikonočními svátky se slavily ostatky (vostatky), spojené s 

obchůzkou maškar po vesnici. Pak se tancovalo v hospodě až do půlnoci. Potom ale 

legrace končila a začínal půst.  

1. Víš, co znamená slovo půst? Držíme někdy půst? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Aby maškary mohly obcházet vesnici, musel jim dát souhlas starosta. Maškary 

mu zazpívaly tuto píseň: 

1. My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu tancovati, 

my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu tancovat. 

2. My jsme se k Vám přišli ptáti, smíme-li tu zazpívati, 

my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu zazpívat. 

3. My jsme se k vám přišli ptáti, smíme- li tu zadupati, 

my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu zadupat. 

 

 

 

3. Než si zazpíváte další písničku, přečti si pozorně její text: 

Najdi v textu 3 slova, která jsou podle tvého názoru NESPISOVNÁ. Vypiš je a zamysli 

se nad jejich použitím. 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                             
87 https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 

Český jazyk, kterým se píší knihy, noviny a časopisy a kterého se užívá písemně a 

zpravidla i ústně ve škole, v úřadech, na přednáškách, v rozhlase, televizi a ve filmu a 

je na celém našem území jednotný nazýváme spisovný jazyk. 
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4. Zazpívejte si: 

 

  

5. Z osmisměrky vyškrtej názvy hudebních nástrojů, které se používaly v lidové 

hudbě na Horácku. Ze zbylých písmen čtených po řádcích sestavíš dva názvy, kterými se 

označoval jeden tradiční hudební nástroj, který je typický pro náš kraj: 

 

     

       Cimbál, dudy, housle, klarinet, valdon (= lesní roh), viola   _  _  _  _  _  _      _  _  _  _  _ 

 

S K H A S A B Ř 

I P N O D L A V 

K Y D D U D Y Y 

V I O L A S N D 

T E N I R A L K 

L Á B M I C Y E 
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6. Poslední písničky, kterými se rozloučíme s masopustem:   

 

Masopustu namále:  

1. Jemine domine*, masopust pomine 

jemine domine, masopust pryč. 

2. Masopust přestane, růženec nastane, 

jemine domine, masopust pryč.   

*1. pád. Dominus = bůh, pán, ale i hospodář   
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4.1.4 Pracovní list - Jaro 

1. Vynášení smrti a vítání jara: 

Figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například Morana, 

Mařena, Smrt, Smrtka, Smrtholka nebo Smrtonoška se nejčastěji vyráběla z proutí, slámy, 

hadrů a byla zdobena vajíčky nebo mašlemi. Mládenci a dívky ji se zpěvem nebo s říkadly 

vynesli ze vsi a svrhli do potoka nebo spálili či zakopali do země. 

Říkání k vynášení Morany (zkráceno): 

Smrt nesem za lesem, 

nový léto přinesem.      

Radujte se dítky,      

červenými kvítky. 

Fiala, růže 

kvísti nemůže, 

až jí sám Pánbůh 

z nebe pomůže. 

svatej Jiří, svatej Ján 

po věnečku veze nám, 

nám, nám, nám, 

jimramovským pannám. 

 

2. Můžeme si zazpívat i píseň, kterou přivítáme jaro: 
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3. Pleteme věnečky a zpíváme si: 

 

Na jaře děti pletly z květin věnce, k tomu si zpívaly. My si můžeme i zatancovat a použít 

některý z nástrojů Orffova instrumentáře (dřívka, drhlo, tamburínu nebo triangl). 

Haras = bavlnka 

 

 

PAMATUJ: 3/4 takt počítáme vždy na 3 doby- PRV-NÍ DRU-HÁ TŘE-TÍ 

 

Vytleskej rytmus: 

 

Doplň taktové čáry:  

 Vymysli 4 takty (používej noty půlové, osminové a čtvrťové) ve 3/4 taktu: 
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4. Velikonoce: 

Snad nejbohatší na zvyky a obyčeje jsou Velikonoce. Ke starým jarním obřadům patří 

obchůzky s řehtačkami, šlehání pomlázkou, barvení vajíček. 

Přečti si texty, pak napiš správné písmeno k velikonočním dnům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F 

Místo zvonů se 

ozývaly 

dřevěné 

řehtačky. 

Peklo se pečivo 

- "jidáše“, dnes 

jíme něco 

„zeleného“, 

abychom byli 

celý rok zdraví. 

Dodržoval se 

půst - na 

památku 

ukřižovaného 

Ježíše Krista. 

Nemělo se 

pracovat na 

polích, prát 

prádlo. 

Děly se zázraky 

- zem se 

otevírala, aby 

ukázala své 

poklady. 

Ze soboty na 

neděli došlo ke 

zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. 

Noc byla 

označována za 

"velkou" - a 

odtud název 

Velikonoce.  

 

Brzy ráno 

vycházeli 

chlapci s 

pomlázkami 

šlehat děvčata, 

aby z nich 

vyhnali nemoci 

a lenost. 

Dostávali od 

děvčat 

malovaná 

vajíčka a 

cukroví.  

Připomíná 

slavný příjezd 

Ježíše Krista do 

Jeruzaléma, 

lidé jej vítali 

palmovými 

větvemi.  V 

Čechách palmy 

nejsou, světí se 

větvičky 

kočiček. 

Vymetávali se 

saze z komína. 

Podle lidové 

pověry se ten, 

kdo se mračí, 

bude se 

škaredit každou 

středu v roce, 

podle jiných 

pověr dokonce 

celý rok.88 

 

                                                             
88 http://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/ 

Květná 

neděle 

Škaredá 

středa 

Zelený 

čtvrtek 
Boží hod 

velikonoční 

Červené 

pondělí 

Velký pátek 
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5. Koleda na Květnou neděli: 

 

1. Stojí kostel na skáli - Kriste Ježíši! 

Pána Krista mrskali - Alleluja! Zdrávas Maria! 

2. Mrskali ho dutkama - Kriste Ježíši! 

Až z něho kryf kapala - Alleluja! Zdrávas Maria!  

3. Marija ju sbírala - Kriste Ježíši! 

Do zahrady ju sela - Alleluja! Zdrávas Maria! 

4. Vyrostl z ní bílý květ - Kriste Ježíši! 

Ten je dražší nežli svět - Alleluja! Zdrávas Maria! 

 

Aleluja (latinsky Alleluia, anglicky Hallelujah) znamená Chvalte Hospodina nebo Chvalte Pána. 
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4.1.5 Pracovní list - Léto 

 

Dny jsou slunné, slunce hřeje, i noci jsou teplé.  Děti si užívají letní prázdniny. Pro naše 

předky – dospělé i větší děti – to bylo období naplněné pilnou prací. Na loukách se sušilo 

seno, z polí se sklízelo obilí a ze zahrad první ovoce. 

50 dnů po Velikonocích se slavily Svatodušní svátky (____________________), zvyk 

oslavující příchod léta. U nás na Horácku jsou spojeny s královničkami nebo s vyléváním 

studní. Jedná se o svátek pohyblivý, odděloval vlastně jaro od léta. 

1. Když odpovíš správně na „letní“ otázky a zapíšeš si písmena do řádku, zjistíš, co 

chybí v závorce:  

Svátek sklizně slavený na konci žní se nazývá dožínky? 

 

ANO L NE K 

Je věta Mlynáři umlely obilí pravopisně správně? 

 

ANO O NE  E 

Den letního slunovratu je 21. června? 

 

ANO T NE B 

Znamenala pouť původně putování věřících na některé svaté místo? 

 

ANO N NE M 

Končí léto dnem, kdy jdeme do školy? 

 

ANO Y NE I 

Patří hrách mezi obilí? ANO J 

 

NE C 

Používal se cep k mlácení obilí? ANO E 

 

NE U 

 

Svatodušní svátky se nazývají:   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
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2. Základním pokrmem našich předků byl chléb. Pekl se ze žita; v starších dobách a 

v podhorských oblastech, kde se žita rodilo málo, se pekl i z ovsa. 

 

A my si o tom zazpíváme písničku: 

1. V  Palupíně jedna selka 

celej tejden chleba pekla. 

Trenčín Trnava, růže voňavá, 

chleba pekla. 

2. V pondělí si mouku snesla, 

v úterý ji vysívala, 

Trenčín Trnava, růže voňavá, 

vysívala. 

3. Ve středu si kvas dělala,  

ve čtvrtek ho vymísila,  

Trenčín, Trnava růže voňavá,  

vymísila. 

4. V pátek chleba naválela,  

v sobotu ho nasázela,  

Trenčín, Trnava, růže voňavá,  

nasázela.  

5. V neděli ho vyndávala,  

v pondělí ho načínala,  

Trenčín, Trnava růže voňavá,  

načínala. 

6. Z spodní kurky voda tekla,  

z vrchní kurky myš utekla,  

Trenčín, Trnava, růže voňavá,  

myš utekla. 
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3. Zpíváme si a také se učíme:  

STUPNICE C DUR 

Doplň: 

 

Noty zapisujeme do N_________________ O___________________.  

Ta se skládá z pěti _____________ a čtyř_________________. Na začátku notové osnovy 

píšeme ___________________________________. Řada 7 tónů jdoucích za sebou podle 

určitých pravidel se nazývá _______________________________. 

 

 

Do notové osnovy zapiš stupnici C dur vzestupně. Sleduj, které noty zapisujeme na linku 

a které do mezer. Notu C1 zapisujeme na první pomocnou linku. 

 

 

4. Na jarmarku: 

Jarmark (z německého spojení slov Jahrmarkt, Jahr = rok a markt = trh) je původním 

významem výroční trh. Pořádání trhů patřilo v minulosti k těm privilegiím, výsadám, které 

odlišovaly města a městečka od jejich vesnického okolí. Konaly se povětšinou několik dnů,  

třeba i týden.89 

                                                             
89 http://www.artslexikon.cz//index.php?title=Jarmark 
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1. Bude jarmark v Krucemburku, 

kup mně, milé, na kordulku,  

kup mně, milé, kup,  

máš-li ke mně chuť.         

 

2. Až bude na Veselíčku,  

tak mně koupíš na sukničku,  

kup mně, milé, kup,  

máš-li ke mně chuť. 

 

3. Nemáš-li ty ke mně chuti,  

nemusíš nic kupovati,  

třeba nekupuj,  

však nebudeš můj.                                         .  

Vyšívání horáckého kožichu 
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5. Na jarmarku trochu počítání: 

1. Na jarmarku u nás ve městě hrnčíř Vendelín prodával hrnky, talíře a misky. Hrnek 

stál 9 korun, talíř 12 korun a miska 15 korun. Mařenka si koupila 12 

hrnků, 10 talířů a 6 misek. Jeníček si koupil 2 hrnky, 10 talířů a 12 

misek. Kdo z nich zaplatil více? Kolik zaplatili dohromady? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Pantáta Jakoubek koupil na jarmarku v Jihlavě vykrmenou husu za 750 Kč. 

Následně ji prodal za 850 Kč v Třebíči.  Pak si to rozmyslel a husu znovu koupil, ale už  za 

950 Kč.  

Na trhu v Pelhřimově ji nakonec výhodně prodal za 1050 Kč.  

Kolik vydělal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Rozloučíme se opět písničkou: 
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4.2 Metodické listy pro učitele 

 

P O D Z I M 

 

Znělka, stejná pro všechny další hodiny, lze zpívat první sloku na začátku hodiny, druhou 

na konci. Samozřejmě si lze vybrat jinou píseň, nebo hodinu zahájit jiným způsobem.  

 

 

 

1. Podzim máme spojený s počátkem školního roku. Už v r. 1870 bylo vydáno 

nařízení, podle něhož školní rok začínal mezi 1. zářím a 1. listopadem.  Děti však do školy 

nechodily pravidelně, protože musely pomáhat v hospodářství.  

a) V době polních prací, setí a sázení, senoseč, sklizeň obilí a sběr brambor…. Ale 

třeba také když se zabíjelo prase nebo připravovalo posvícení. 

b) Záleží na stanovení pravidel: např. jednu činnost, kterou děláš nejčastěji, napiš 

celou větou atd.  
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2. Píseň Litery (Písmeny) 

 

 

 

 Tanec Litery:  

 

Základní postavení: Dvojice čelem k sobě, ruce v bok, chlapci zády do kruhu. 

2/4 takty 

I. dva přísunné kroky vpravo 

II. třikrát dupnout 

III. dva přísunné kroky vpravo 

IV. třikrát dupnout 

V. jeden přísunný krok vpravo 

VI. jeden přísunný krok vlevo 

VII. – VIII. Dvojice se chytí za ruce a sedmi kroky obejdou kolem sebe kroužek 

 

 Ke zpěvu je možné přidat nástroje Orffova instrumentáře – dřívka, drhlo, dřevěný 

blok nebo tamburínu. Tyto nástroje mohou zdůrazňovat takty, ve kterých se dupe – 

II., IV. a při opakování v taktu číslo VIII. 
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3. Veselá píseň k těžké práci, kterou bylo mlácení obilí: 

 

 

4. Pranostiky: 

 

Když svatý Václav v slunci září, sklizeň brambor se vydaří. 

Na svatého Václava mráz nastává. 

Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 

Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto. 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 

Na svatého Martina bývá dobrá peřina 

 

Václav – 28. září; Havel – 16. října; Martin – 11. listopadu 

 

5. Možná řešení: 

 

Řízený rozhovor; výtvarný námět; procházka, při které navštívíme kostel; povídání o 

jménech např. na www. krestni-jmena.cz/seznam/ nebo KNAPPOVÁ, M. Jak se Vaše dítě 

bude jmenovat, Academia 2010. 
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6. Posvícenská píseň: 

 

 

 U této písně je třeba žáky dobře naučit tečkovaný rytmus. Je vhodné si píseň 

rytmicky vytleskat, případně doprovodit hrou na tělo a „namluvit“ si text.  

 

 Tuto píseň lze opět doprovodit nástroji Orffova instrumentáře – dřívka, dřevěný 

blok, drhlo – rytmicky podpořit píseň hraním celých dob. V taktu X., XIII. lze 

přidat tamburínu na druhou a třetí dobu.  

 

 Z pohybových činností lze zařadit poskočný krok střídaný s valčíkovým krokem.  

VII. takt poskočný krok v po kruhu. VIII. – XIII. takt se děti chytnou za ruce a do 

středu a zpátky valčíkovým krokem. Od XIV. taktu opět poskočný krok po kruhu. 
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7. Barevně označ, co k sobě patří: 

 

 

      

       

   

     

 

 

 

Z I M A 

1. Hádanky: 

 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.  Co je to? (SNÍH) 

Co roste směrem dolů? (RAMPOUCH) 

Nemá zuby, ale kousat umí. Nemá pusu, ale hvízdá. (VÍTR) 

Které zrcadlo na jaře zmizí? (LED) 

Nejí a nepije, bez barev maluje. Co je to? (MRÁZ) 

Copak je to za hrdinu, který pláče v zahrádce sotva teplé jasné slunce paprsky ho zahřát 

chce? (SNĚHULÁK) 

 

 

 

 

nota celá 

1 doba  

nota osminová 

2 doby  nota půlová

  

půl doby 

4 doby  

nota čtvrťová 
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2. Práce s textem: Správné odpovědi 1A), 2B), 3B) 

 

Jedná se o jednoduchou formu kooperativní práce ve skupinách. Práce je připravena 

optimálně pro třídu s dvaceti žáky.  

Žáci se rozdělí do 5 skupin. Každý žák dostane číslo 1 až 4. V této podobě se začíná řešit 

úkol. Každá skupina má lístek s textem jednoho svátku, o kterém si přečtou, mělo by 

proběhnout i sdílení. Ve skupině čtou stejný text. 

Další fáze znamená překřížení skupin. První žáci ze všech skupin se sejdou pohromadě, 

druzí žáci ze všech skupin se také sejdou pohromadě, totéž třetí a čtvrtí z původních 

skupin. Sdělují si informace o tom, co je s kterým svátkem spojeno. 

Návrat do domovských skupin.  

Společné sdílení: např. svátek sv. Barbory představuje svátek sv. Ambrože atd. 

Následuje řešení úkolu. 

 

Texty jsou přiloženy na konci Metodického listu, je třeba je jen rozkopírovat a rozstříhat 

podle počtu dětí. 

 

 

3. Píseň, kterou se můžete s dětmi naučit například na mikulášskou nadílku: 

 (Píseň není zapsaná v regionu, ale jedná se o českou píseň, která se zpívala i na Českém 

Horácku.) 

 

 

 

 Je třeba na dodržování počítání PRV-NÍ DRU-HÁ TŘE-TÍ, nejprve tleská celá třída 

dohromady, poté je možné rytmus tleskat jednotlivě nebo například po řadách, 
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případně si zahrát hru, kdy první dítě zatleská jeden takt, druhé dítě zopakuje a 

přidá druhý takt, třetí dítě zopakuje první dva takty a přidá další atd.                                                                                      

 

Vytleskej rytmus: 

 

Doplň taktové čáry: 

 

 

 

Vymysli 3 takty (noty půlové, osminové a čtvrťové) ve 2/4 taktu- možná řešení: 

 

 

 

Doplňování rýmů do písně: 

 

1. Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda, na ní koza ROHATÁ, hej, hej, koleda. 

2. Přišel tě k ní kmotr vlk, hej, hej, koleda, natahoval na ni KRK, hej, hej, koleda. 

3. Paní kmotra poď dolů, hej, hej, koleda, A já dolů NEPUJDU, hej, hej, koleda. 

4. Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda, natáh bys mně KŮŽISKA, hej, hej, koleda. 
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 Píseň lze opět doplnit a rytmicky podpořit nástroji Orffova instrumentáře. Dřívka 

mohou hrát celou píseň po osminových notách. Je možné přidat ještě například 

drhlo nebo tamburínu, vždy na „Hej, hej, koleda.“ 

 

 Pohybová aktivita může vypadat takto: polovina žáků zpívá, druhá polovina 

v kruhu tančí píseň na dvojposkočný (školácký) krok. Po každé sloce je možné 

změnit směr, případně zařadit mezihru, ve které se skupiny zpívajících a tančících 

vymění.  

 

4. Koleda Stojí kostelíček na vysoky hóře:  

 

 

 

 

 

 

 

 Jednoduchá dramatizace: Tři žákyně - svatá Kateřina, Majdalena a Máti stojí, 

k nim postupně přichází skupina žáků a zpívá. V páté sloce předstoupí svatá 

Kateřina a pokloní se, v šesté se pokloní Majdalena a v poslední sloce předstoupí 

Máti, která má v ruce ošatku nebo košíček s ořechy, jablky a předá koledu dětem.  

 

5. Stojí kostelíček na vysoky hóře,  

na vysoky hóře. 

6. A v tom kostelíčku mramorové dveře, 

mramorové dveře. 

7. A za těmi dveřmi tři osoby stojí, 

tři osoby stojí. 

8. Poďme se jich zeptat, jak které říkají, 

jak které říkají. 

1. Tej první říkají svatá Kateřina, 

svatá Kateřina. 

2. Tej druhej říkají svatá Majdalena, 

svatá Majdalena. 

3. Tej třetí říkají všeho světa Máti,  

všeho světa Máti. 

4. A ta nám slíbila všem koledu dáti,  

všem koledu dáti. 
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Závěrem ještě jedna vánoční píseň a námět na jednoduchou adventní výzdobu: 

 

 

  

5. Když Panna Maria  

po světě chodila, 

neměla místečka, neměla místečka, 

kde by porodila. 

6. Přišla ona, přišla, 

když nocleh hledala, 

z cesty na tu stranu, z cesty na tu stranu, 

až k hoře Boubínu. 

7. Šla jest přes kamení, 

bosejma nohama, 

žádný stavení, žádný stavení, 

najíti nemohla. 

8. Do chvojí ulehla, 

tiše zavzdychala, 

jak půlnoc odbila, jak půlnoc odbila, 

Syna porodila.  
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Vyrobíme 7 malých kornoutků a 6 delších 

kornoutků. Vystřihneme si kolečko z tvrdého 

papíru a kornoutky přilepíme. 
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TEXTY PRO ÚKOL Č. 2 

 

Svatý Ondřej (30. listopadu) 

Podle legendy byl Ondřej prvním učedníkem Ježíše Krista. Byl v Řecku ukřižován. 

K tomuto dni se váže mnoho pověr.  

Co se prý komu v tuto noc zdá, to se splní.  

Svatý Ondřej byl považován za ochránce všech zamilovaných. Svobodné děvče dalo pod 

polštář sedm lístků se jmény chlapců. Ráno pak bez rozmýšlení jeden lístek vytáhlo a 

jméno, které na něm stálo, patřilo chlapci, který měl být jednou jejím mužem.  

 

Svatá Barbora (4. prosince) 

Barbora se tajně stala křesťankou, její bohatý otec ji věznil ve věži a nakonec jí sám uťal 

hlavu. Za trest ho zabil blesk. 

Na vesnicích bývaly obchůzky žen oblečených v bílém. V jedné ruce nesly košík se 

sladkostmi pro hodné děti a ve druhé metlu, kterou hrozily zlobivým dětem. 

Nejznámější pověrou je řezání větviček, nejčastěji z třešně, kterým říkáme „barborky“. 

Jestli děvčeti na Štědrý den rozkvetla, do roka se měla vdát. 

Také se říká, že jaké počasí je na svatou Barboru, takové bude až do Vánoc. 

 

Svatý Mikuláš (6. prosince) 

Podle legendy byl Mikuláš biskupem. Z jeho života se vypráví příběhy o laskavosti a 

štědrosti. Byl ochráncem dětí před nemocemi a neštěstím. 

Když se na konci listopadu ukázalo rudé nebe, říkalo se, že Mikuláš peče dětem dobroty a 

andělé přikládají do pece. 

Původní oslava svatého Mikuláše měla podobu rozpustilého průvodu různých masek. 

Časem zůstaly jen tři: s Mikulášem chodí čert a anděl. Zlobivcům nosí Mikuláš uhlí, 

brambory a metlu, těm nejzlobivějším hrozí čert, že je odnese v pytli do pekla.  Hodné děti 

dostávají ovoce a sladkosti. 

 

Svatý Ambrož (7. prosince) 

Svatý Ambrož byl soudcem a biskupem v italském Miláně. Jako malého ho prý napadl roj 

včel, ale nijak mu neublížil a naopak mu včely snesly do úst med. 
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Nejčastější zvyk, který se váže ke svatému Ambrožovi, původně začal u kostelů, které mu 

byly zasvěceny. Jeden muž se přestrojí za Ambrože. Obleče si bílou dlouhou košili, na 

hlavě má černou špičatou čepici se závojem, aby mu nebylo vidět do tváře, a v rukou nese 

uzlík se sladkostmi a dlouhé koště polepené papírem. Za soumraku se děti sešly u kostela a 

na Ambrože začaly pokřikovat, ten je za to honil. Sem tam utrousil sladkost, ale dítě, které 

ji zvedlo, se pokusil hned vyplatit metlou. 

 

Svatá Lucie (13. prosince) 

Svatá Lucie žila na Sicílii a byla velmi zbožná. Když si odmítla provdat za muže, který 

nebyl křesťan, byla vězněna a nakonec popravena. 

Dnes se i v některých místech Horácka konají obchůzky „Lucek“. Měly bílé oblečení a 

někde i masky s velkými papírovými zobáky. Chodily kontrolovat hospodyně, jak mají 

uklizeno. V ruce měly peroutky z husích brk a vymetaly ze všech koutů prach, ale i 

všechno zlé. V tento den bylo zakázáno příst a drát peří. 

Ode dne Lucie se po 12 dní sledovalo počasí a podle toho se usuzovalo, jak bude v příštím 

roce.    
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M A S O P U S T 

 

Slovo masopust je překladem z italského carnevale, slovo karneval pochází nejspíš z 

italského carne levare, „dát pryč maso“, tj. sníst ho. Masopust představoval období 

hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, 

zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný 

čtvrtek.90 V úterý 40 dní před velikonočními svátky se slavily ostatky (vostatky), spojené s 

obchůzkou maškar po vesnici. Pak se tancovalo v hospodě až do půlnoci. Potom ale 

legrace končila, „zakopala se basa“, a začínal půst.  

1. PŮST: zřeknutí se jídla buď úplně, nebo některých potravin, např. masa. Na 

Popeleční středu a Velký pátek, se v křesťanství praktikuje přísný půst. Ten znamená, že se 

věřící v ten den nasytí pouze jedním hlavním – ovšem bezmasým – jídlem a z ostatních 

jídel citelně ubere. Například na Štědrý den jíme až večer, abychom viděli zlaté 

prasátko….. 

2. Aby maškary mohly obcházet vesnici, musel jim dát souhlas starosta. Maškary mu 

zazpívaly tuto píseň: 

 

 

1. My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu tancovati, 

my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu tancovat. 

2. My jsme se k Vám přišli ptáti, smíme-li tu zazpívati, 

                                                             
90 https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 
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my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu zazpívat. 

3. My jsme se k vám přišli ptáti, smíme- li tu zadupati, 

my jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu zadupat. 

 K písni se může přidat pohyb.  Mezi jednotlivé zpívané sloky lze zařadit vždy jednu 

sloku pouze s hudebním doprovodem - nezpívanou. Ve zpívané sloce se žáci drží 

ve dvojici za ruce, jednu nohu mají nakročenou, pohupují se do rytmu hudby. 

V nezpívané sloce se točí ve dvojicích za lokty a tančí krokem poskočným. 

V poslední sloce na závěr ZA-DU-PAT. 

3. Než si zazpíváte další písničku, přečti si pozorně její text. 

Český jazyk, kterým se píší knihy, noviny a časopisy a kterého se užívá písemně a 

zpravidla i ústně ve škole, v úřadech, na přednáškách, v rozhlase, televizi a ve filmu a je na 

celém našem území jednotný nazýváme spisovný jazyk. 

Slova nespisovná: 

Všeci, rejdovačka – lidový tanec, bába 
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4. Z osmisměrky vyškrtej názvy hudebních nástrojů, které se používaly v lidové 

hudbě na Horácku. Ze zbylých písmen čtených po řádcích sestavíš dva názvy, kterými se 

označoval jeden tradiční hudební nástroj, který je typický pro náš kraj: 

 

S K H A S A B Ř 

I P N O D L A V 

K Y D D U D Y Y 

V I O L A S N D 

T E N I R A L K 

L Á B M I C Y E 

     

       Cimbál, dudy, housle, klarinet, valdon (tzn. lesní roh), viola, basa 

     Řešení: 

- S K Ř I P KY   D Y N D Y 

První skřipky (nebo dyndy) vznikaly kolem roku 1800. Sedláci a lidé žijící okolo Jihlavy je 

vyráběli jako nápodobu městských houslí. Hlavní požadavek při jejich výrobě? Musely hrát 

hodně hlasitě, aby se při jejich hře dalo tancovat. 

Jsou vyrobeny z javorového dřeva. Krk, trup a luby jsou vydlabané z jednoho kusu dřeva. 

Struník a kobylka jsou z dalších kusů. Struny jsou ze střívek, nejčastěji ovčích. Ty se 

normálně vyčistily, pověsily na půdě, natáhly a potom se smotaly na potřebnou tloušťku.91 

 

 

                                                             
91 https://vysocina.rozhlas.cz/skripky-nebo-dyndy-urcite-skripky-7147072 
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5. Poslední písničky, kterými se rozloučíme s masopustem:   

Lze podle vlastního uvážení vybrat jen jednu z písní. 

 

*Frantál je zkomolený německý název pro obec Pohled (Frauenthal) 

 

 Píseň je možné doplnit o pohyb. Přidáme mezi první a druhou sloku jednu sloku 

nezpívanou, ve které se proti sobě postaví dvojice a tančí valčíky od sebe a k sobě. 

Ve zpívaných slokách se dvojice drží za ruce, jednu nohu mají nakročenou vpřed a 

pohupují se dopředu a vzad.   
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Morana v podání souboru Škubánek při vystoupení na Michalově statku ve skanzenu v Pohledi. 

J A R O 

1. Vynášení smrti a vítání jara: 

Figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například Morana, 

Mařena, Smrt, Smrtka, Smrtholka nebo Smrtonoška. Vyráběla se nejčastěji z proutí, slámy 

hadrů a byla zdobena vajíčky nebo mašlemi. Mládenci a dívky ji se zpěvem nebo s říkadly 

vynesli ze vsi a svrhli do potoka nebo spálili či zakopali do země. 

Říkání k vynášení Morany (zkráceno): 

 

Smrt nesem za lesem, 

nový léto přinesem.  

Radujte se dítky, 

červenými kvítky. 

Fiala, růže 

kvísti nemůže, 

až jí sám Pánbůh 

z nebe pomůže. 

svatej Jiří, svatej Ján 

po věnečku veze nám,                                 

nám, nám, nám, 

jimramovským* pannám. 

 

* V lidové slovesnosti bylo obvyklé, že místní jméno se měnilo podle místa, kde se píseň 

zpívala. Tato píseň byla zapsaná v Jimramově, ale v podání různých souborů ji znám i s 

jiným textem, s čistým svědomím si můžete doplnit vlastní město či vesnici. 

 

Moranu si můžete vyrobit velkou, obléknout ji do šatů, nosit ji po třídě, škole….  

Můžete si vyrobit i malou, z dostupného materiálu a doplníte tak jarní třídní výzdobu.  
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Návod na výrobu Moranky: 

Pokud máme možnost, pracujeme se slámou a proutím. Pokud ne, pomůžeme si 

zmuchlanými novinami a starou vařečkou, nebo si z vycházky přineseme silnější rovný 

prut.  

 papír zmačkáme do tvaru koule tak, že obalíme vařečku nebo prut, uděláme „hlavu“ 

a „tělo“; z proutku či tužky přivážeme ruce; 

 základ obalíme látkou, poslouží i velký kapesník; 

 krk vytvoříme ovázáním provázkem nebo nití; 

 namalujeme obličej, z vlny můžeme nalepit „vlásky“; 

 na krk pověsíme korálky např. i z vyfouklých vajíček (prázdná vejce byla 

symbolem smrti); 

 

S trochou fantazie už ji můžeme obléknout nebo nazdobit. Pokud ji vyrobíme menší, hodí 

se jako zápich do květináče. 
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2. Píseň k přivítání jara: 

 

 

3. Jaro s pohybem a úkoly z hudební nauky: 

 

 Na jaře děti pletou z květin věnce, k tomu lze zpívat tuto písničku. Lze ji 

doprovodit pohybem. Žáci stojí po kruhu vždy dvojice proti sobě. Na každou první 

dobu si podávají střídavě pravou a levou ruku a na 3 kroky, případně na valčíkový 

krok se mezi sebou proplétají. První dobu lze podpořit hrou na některý z nástrojů 

Orffova instrumentáře (dřívka, drhlo, tamburína nebo triangl). 
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* Haras = bavlnka 

Nauka: PAMATUJ: ¾ takt počítáme vždy na 3 doby- PRV-NÍ DRU-HÁ TŘE-TÍ 

Vytleskej rytmus: 

 

Doplň taktové čáry:  

   

Vymysli 4 takty (noty půlové, osminové a čtvrťové) ve 3/4 taktu- možná řešení: 

 



97 
 

4. Velikonoce: 

Snad nejbohatší na zvyky a obyčeje jsou Velikonoce. Ke starým jarním obřadům patří 

obchůzky s řehtačkami, šlehání pomlázkou, barvení vajíček. 

Velikonoce vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle biblického příběhu umučení Ježíše 

také Pašijovým nebo Velkým týdnem.92 

 

Řešení úkolu spojování: 

1. Květná neděle  

Připomíná slavný příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, lidé jej vítali palmovými větvemi. A 

protože v Čechách palmy nejsou, nahradily je například kočičky či zelené větvičky z vrby, 

jívy, jasanu nebo břízy. 

 

2. Modré pondělí 

Dětem a studentům začínaly jarní prázdniny, obvykle se nepracovalo. 

 

3. Šedivé úterý 

Hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny.  

 

4. Popeleční (nebo popelečná) středa, také Škaredá  

Jidáš ten den na Ježíše žaloval. 

Sazometná - vymetávali se saze z komína. Podle lidové pověry se ten, kdo se mračí, bude 

se škaredit každou středu v roce, podle jiných pověr dokonce celý rok. 

 

5. Zelený čtvrtek 

Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila 

onemocnění šíje a dalším nemocem.  

Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky. 

Peče se pečivo - "jidáše", které se jí namazané medem. 

Dnes jíme něco „zeleného“, abychom byli celý rok zdraví. 

                                                             
92 http://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/ 
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6. Velký pátek 

Den hlubokého smutku, dodržoval se přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista. 

Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan.  

Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem 

Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala se 

také zvířata.  

Také se tento den děly zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady. 

 

7. Bílá sobota 

Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým 

koštětem.  

Chlapci pletli pomlázky, děvčata barvila a zdobila vajíčka. 

 

8. Boží hod velikonoční 

Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za 

"velkou" - a odtud název Velikonoce.  

V neděli se také začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a 

chleba.  

Na Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých. 

 

9. Velikonoční, Červené pondělí 

Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali 

nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. Kdo dostal pomlázkou, 

ten omládl.  
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5. Koleda na Květnou neděli* 

 

 

Stojí kostel na skáli - Kriste Ježíši! 

Pána Krista mrskali - Alleluja! Zdrávas Maria! 

Mrskali ho dutkama - Kriste Ježíši! 

Až z něho kryf kapala - Alleluja! Zdrávas Maria! 

Marija ju sbírala - Kriste Ježíši! 

Do zahrady ju sela - Alleluja! Zdrávas Maria! 

Vyrostl z ní bílý květ - Kriste Ježíši! 

Ten je dražší nežli svět - Alleluja! Zdrávas Maria! 

*Píseň je náročnější na zpěv, má velký rozsah.  

 

L É T O 

Dny jsou slunné, slunce hřeje, i noci jsou teplé.  Děti si užívají letní prázdniny. Pro naše 

předky – dospělé i větší děti – to bylo období naplněné pilnou prací. Na loukách se sušilo 

seno, z polí se sklízelo obilí a ze zahrad první ovoce. 

50 dnů po Velikonocích se slavily Svatodušní svátky (LETNICE), zvyk oslavující příchod 

léta. U nás na Horácku jsou spojeny s královničkami nebo s vyléváním studní. Jedná se o 

svátek pohyblivý, odděloval vlastně jaro od léta. 
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1. Když odpovíš správně na „letní“ otázky a zapíšeš si písmena do řádku, zjistíš, co 

chybí v závorce: 

Svátek sklizně slavený na konci žní se nazývá dožínky? 

 
ANO L NE K 

Je věta Mlynáři umlely obilí pravopisně správně? 

 
ANO O NE E 

Den letního slunovratu je 21. června? 

 
ANO T NE B 

Znamenala pouť původně putování věřících na některé svaté místo? 

 
ANO N NE M 

Končí léto dnem, kdy jdeme do školy? 

 
ANO Y NE I 

Patří hrách mezi obilí? 

 
ANO J NE C 

Používal se cep k mlácení obilí? 

 
ANO E NE U 

 

Svatodušní svátky se nazývají:    L E T N I C E 
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1. V  Palupíně jedna selka 

celej tejden chleba pekla, 

Trenčín Trnava, růže voňavá, 

chleba pekla. 

 

2.  V pondělí si mouku snesla, 

v úterý ji vysívala, 

Trenčín Trnava, růže voňavá, 

vysívala. 

 

3. Ve středu si kvas dělala,  

ve čtvrtek ho vymísila,  

Trenčín, Trnava růže voňavá,  

vymísila. 

2. Končí žně, veselá píseň o pečení chleba:  

 

 

 

 

4.  V pátek chleba naválela,  

v sobotu ho nasázela,  

Trenčín, Trnava, růže voňavá,  

nasázela.  

 

5.  V neděli ho vyndávala,  

v pondělí ho načínala,  

Trenčín, Trnava růže voňavá,  

načínala. 

 

6. Z spodní kurky voda tekla,  

z vrchní kurky myš utekla,  

Trenčín, Trnava, růže voňavá, 

myš utekla. 
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3. Zpíváme si a také se učíme:  

STUPNICE C DUR 

Doplň: 

Noty zapisujeme do NOTOVÉ OSNOVY.  

Ta se skládá z pěti LINEK a čtyř MEZER. Na začátku notové osnovy píšeme 

HOUSLOVÝ KLÍČ. Řada 7 tónů jdoucích za sebou podle určitých pravidel se nazývá 

STUPNICE. 

 

Do notové osnovy zapiš stupnici C dur vzestupně. Sleduj, které noty zapisujeme na linku a 

které do mezer. Notu C1 zapisujeme na první pomocnou linku.  

V této úloze je dobré mít širší notovou osnovu a pečlivě kontrolovat, zda všichni žáci noty 

zapisují na linku a do mezer.  

Ve výtvarné výchově si lze dostatečně velkou notovou osnovu nakreslit a trénovat noty na 

linky a do mezer například pomocí bramborového tiskátka. Takto je možné vytvořit i 

jednoduchou písničku.  

 

 

4. Na jarmarku: 

Jarmark (z německého spojení slov Jahrmarkt, Jahr = rok a markt = trh) je původním 

významem výroční trh. Pořádání trhů patřilo v minulosti k těm privilegiím, výsadám, které 

odlišovaly města a městečka od jejich vesnického okolí. Konaly se povětšinou několik dnů,  

třeba i týden. 
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5. Na jarmarku trochu počítání: 

Na jarmarku u nás ve městě hrnčíř Vendelín prodával hrnky, talíře a misky. Hrnek stál 9 

korun, talíř 12 korun a miska 15 korun. Mařenka si koupila 12 hrnků, 

10 talířů a 6 misek. Jeníček si koupil 2 hrnky, 10 talířů a 12 misek. 

Kdo z nich zaplatil více? Kolik zaplatili dohromady? 

Jeníček i Mařenka zaplatili stejně, a to 318 korun, dohromady 636 korun. 

Pantáta Jakoubek koupil na jarmarku v Jihlavě vykrmenou husu za 750 Kč. Následně ji 

prodal za 850 Kč v Třebíči.  Pak si to rozmyslel a husu znovu koupil, ale už  za 950 Kč.  

Na trhu v Pelhřimově ji nakonec výhodně prodal za 1050 Kč. Kolik 

vydělala?  

Vydělal 100 Kč. 
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6. Rozloučíme se opět písničkou Když šli ševci z jarmarku: 

 

 Pohybová aktivita: 

I.-IV. takt polkový krok - pokud polkový krok žáci ještě neovládají, lze tančit pouze po 

kruhu samostatně nebo za ruce. Poté je možné přidat tanec ve dvojici po kruhu. Když žáci 

polkový krok ovládají, tančí v párovém držení. 

V.-VIII. Takt - lze pokračovat v polkovém kroku, případně napodobovat ševcovskou práci. 

(V publikace Vesele do kola, děti! autor uvádí: Po rozverné polce se tančící pustili a v 5. -

8. taktu poskakovali proti sobě, napodobujíce přitom ševcovskou práci.93 

 

 

 

 

 

                                                             
93 REJŠEK, R. a KOL. Vesele do kola, děti! FOS ČR 1999 
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5 Závěr 

V předkládané práci s názvem Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem dětí o 

lidovou píseň jsem se pokusila zapsat aktuálně existující soubory a v souvislostech 

doložit, že horácká lidová slovesnost je v různé míře zachovávaná, a to často právě 

zásluhou folklorních souborů a jejich dětských složek.  

Pro úspěšnou výuku lidových tradic v podobě folklóru, starých her, písní a ručních prací, 

svátků a oslav musí učitel použít strategii, která žáky zaujme. Samozřejmě moderním, 

žákům přitažlivým způsobem.94 

Pro učitele hudební výchovy, který chce své žáky zaujmout a zároveň splnit výstupy, 

integrovat průřezová témata a naplnit klíčové kompetence, je každá vyučovací hodina 

výzvou.  Zorientovat se, jak správně vybrat písničku, jak zařadit na základě hudebních 

schopností a dovedností do konkrétní třídy hudební nástroje, co zařadit z hudební nauky, 

jak propojit pohyb s hudbou a jak to všechno zvládnout, aby když zazvoní, žáci jen neradi 

brali na vědomí, že hodina skončila, je nesmírně náročný úkol. 

Už při výběru písní je třeba brát v potaz tónový rozsah, rytmickou a melodickou obtížnost 

a samozřejmě obsah písně.  Ty tam jsou doby, kdy děti přicházely do školy samozřejmě 

vybavené zásobou lidových písní, které jim doma zpívaly maminky a babičky. Většinou se 

děti seznamují s lidovou písní až ve škole, v lepším případě v předškolním zařízení. Tyto 

písně se pohybují přirozeně ve dvou až třítónovém prostoru, často mají říkadlový 

charakter, maximálně rozsah kvinty. Jedná se o písničky s jasnou formou, ve kterých je 

melodie členěna na tzv. předvětí a závětí (hudební otázka a hudební odpověď). Obě tyto 

části jsou stejně dlouhé, mají stejný počet taktů. Pravidelné členění slouží k lepšímu 

zapamatování písně. Písně rozměrnější, většinou jde o písně umělé, jsou obtížnější a pro 

mnohé děti svou interpretací nedostupné. Nemají pravidelně členěnou melodiku, obsahují 

více melodických prvků, takže jsou pro děti těžko zapamatovatelné.95 

Obsah písní by měl být dětem blízký a měl by odpovídat jejich rozumovým schopnostem. 

Lidová píseň, přestože primárně většinou nebyla určena dětem, požadavky splňuje. Pokud 

                                                             
94  LIDOVÁ TRADICE V EVROPSKÉ ŠKOLE Učitelské noviny č. 04/2010 
95 LIŠKOVÁ,M. Jak vybrat vhodné písně  pro děti, dostupné na http://www.raabe.cz/aktuality/jak-vybrat-

vhodne-pisne-pro-deti.aspx 
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je dávána do souvislosti s místem, ve kterém jsme se narodili, ve kterém bydlíme, které 

máme rádi, máme pro děti výbornou motivaci.  

Za hlavní cíl, který jsem si stanovila už ve své bakalářské práci a který jsem podrobně 

rozpracovala v práci diplomové, jsem si vytkla přípravu didaktického materiálu pro žáky i 

učitele. Pracovní listy Podzim, Zima, Masopust, Jaro, Léto přinášejí pět možností, jak 

přiblížit regionální lidovou tvorbu žákům druhého období prvního stupně. Zájem, který 

vyplynul z dotazníkového šetření, mě jen utvrdil, abych podrobně rozpracovala pracovní a 

metodické listy pro dvouhodinové bloky hodin hudební výchovy. Naplnila jsem tak cíl, 

který jsem si stanovila. Marta Toncrová v úvodním slově ke Zpěvníku z Horácka a 

Podhorácka říká: …Lidové písně se zpívaly v hojné míře i na Horácku a Podhorácku. 

Dnešním mladým zpěvákům chceme touto cestou přiblížit písňové bohatství jejich rodného 

kraje.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 TONCROVÁ, M. Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Výběr písní pro školy. Etnografický ústav AV ČR 

2017. ISBN 978-80-86894-42-3 
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http://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/
http://www.fondnno.cz/
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Příloha č. 1 

Seznam použitých písní (citace zdrojů) 

 Bude jarmark v Krucemburku: HORA, J. Písničky a popěvky ze severu Horácka. 

Žďár nad Sázavou, edice Vysočina, 2004, s. 93  

 Hej, sedláčku: HORA, J. Písničky a popěvky ze severu Horácka.  Žďár nad 

Sázavou, edice Vysočina, 2004, s. 39  

 Masopustu namále: ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Zvyky, obyčeje, náměty, návody, 

pohádky, příběhy a hry. Rubico 2005. ISBN 80-7346-059-9, s. 105 

 Když šli šeuci z jarmarku: REJŠEK, R. a KOL. Vesele do kola, děti! FOS ČR 

1999, s. 54  

 Kráčí Mikuláš: RAKOVÁ, P. Pohádky s písničkou – Kráčí Mikuláš, dostupné na 

https://www.rozhlas.cz/webik/pohadky/_zprava/pohadky-s-pisnickou-kraci-mikulas--

816771 

 Litery/ Písmeny/ Školácká: REJŠEK, R. a KOL. Vesele do kola, děti! FOS ČR 

1999, s. 75 

 Masopustní hodování: FIŠER, B. Lidová píseň na Polensku. LINDA 1998, s. 42 

 My jsme se k vám přišli ptáti: : ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Zvyky, obyčeje, 

náměty, návody, pohádky, příběhy a hry. Rubico 2005. ISBN 80-7346-059-9, s. 107 

 Pletla jsem: SLAVNOSTI RUSADLOVÉ, pro Škubánek V. Svobodová, hudba M. 

Brtník, 2000, rukopis ve vlastnictví autorky 

 Posvícenská píseň: Český rok v hádankách, písních, hrách a tancích, říkadlech a 

hádankách, Třetí svazek Podzim, SNKLHU Praha 1954, s. 376 

 Stojí kostek na skáli: PERNICA, B. Rok na moravském Horácku a Podhorácku. 

Havlíčkův Brod 1951, s. 183 

 Stojí kostelíček: TONCROVÁ, M. Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Výběr písní 

pro školy. Etnografický ústav AV ČR 2017. ISBN 978-80-86894-42-3, s. 94 

 Stojí vrba košatá:  ŠKÁPÍKOVÁ, V. Studynka róbená. Veletucet lidových 

písniček z Blanenska, Boskovicka a Letovicka. Blansko 2007. ISBN 978-80-86951-00-3, s. 

151 

 Točí se nám točí: SLAVNOSTI RUSADLOVÉ, pro Škubánek V. Svobodová, 

hudba M. Brtník, 2000, rukopis ve vlastnictví autorky 



 
 

 Už je toho masopustu namále: TONCROVÁ, M. Zpěvník z Horácka a 

Podhorácka. Výběr písní pro školy. Etnografický ústav AV ČR 2017. ISBN 978-80-86894-

42-3, s. 108 

 V dobrém jsme se sešli: ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Zvyky, obyčeje, náměty, 

návody, pohádky, příběhy a hry. Rubico 2005. ISBN 80-7346-059-9, s. 105 

 V Palupíně jedna selka: BRTNÍK, M. Zpěvník Horáckých písní po lidech 

sebraných. Jihlava 2004. ISBN: 80-239-3125-3, s.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

Metodické listy jsou nedílnou součástí diplomové práce. Pracovní listy nejsou cílem 

vyučovací hodiny, ale věřím, že mohou být praktickým pomocníkem pro hodiny hudební 

výchovy pro druhé období 1. stupně, tedy pro žáky 4. a 5. tříd. 

Nejedná se o zpěvník v pravém slova smyslu, ale o učební materiál, který je vytvořen v 

souladu s RVP včetně mezipředmětových přesahů. S texty můžete pracovat po svém, třeba 

v souladu s učivem českého jazyka: podtrhni, vypiš atd. Součástí je řešení i notový 

materiál. 

Každý pracovní list jako celek odpovídá dvěma vyučovacím hodinám. Obsahuje úlohy z 

činností vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových i poslechových. Skládá se vždy 

nejméně ze dvou písní, jedné pohybové činnosti a jednoho úkolu z hudební nauky. 

Náměty lze využít jako celek, pokud se vyučující rozhodnou vyučovat lidovou horáckou 

píseň během celého školního roku.  

Původně zamýšlený cyklus ročních období je doplněn pracovním listem věnovaným 

masopustu. Celek začíná, stejně jako školní rok, podzimem a končí létem.  

Je samozřejmě také možné využít pouze jednotlivé části z předkládaných činností.  

Hudební materiál se vztahuje k horácké lidové hudbě. Pokud některou z písní učitelé s 

dětmi zpívají s jiným textem či odlišnou melodií, vypovídá to o neuvěřitelném bohatství 

lidového umění a zejména lidové hudby. Mnohdy se písničky shodovaly či lišily nejen v 

národopisných oblastech, ale doslova vesnice od vesnice. Snažila jsem se vybrat písně 

průkazně zapsané v některém ze sběrů z Horácka a Podhorácka, ale ani zde nepanuje 

naprostá shoda. Proto předkládaný materiál je jen jedna z mnoha možností, jak dětem v 

hodinách hudební výchovy přiblížit náš krásný kraj. Pro ty, kteří s horáckou písničkou 

nemají mnoho zkušeností, doporučuji zpěvníky pana Míly Brtníka a paní Marty Toncrové. 

Asi nejnověji v roce 2017 vyšel její Zpěvník z Horácka a Podhorácka (Výběr písní pro 

školy), který je však v současné době rozebraný, ale Kraj Vysočina jej rozeslal na všechny 

školy v kraji, takže by ho měli mít ve všech školách k dispozici. 

Na začátku každé vyučovací hodiny doporučuji zařadit znělku. Pokud už učitelé mají 

stavbu hodin nějak pevně nastavenou, pravděpodobně začínají „něčím na rozezpívání“. 



 
 

Pokud každou hodinu, kdy bude vyučována regionální lidová píseň nebo například i lidová 

píseň jako taková, je možné začít vždy stejnou písní jako znělkou, žáci budou znát cíl 

vyučovací hodiny a budou vnímat cíl v návaznosti na dřívější výuku. 

Na začátku Metodického listu uvádím píseň V dobrém jsme se sešli, která podle mých 

zkušeností plní požadavky na motivační část hodiny.  

Doufám, že předkládané materiály usnadní práci a napomohou, aby naše krásné horácké 

písničky nejenom nezanikly, ale aby si v nich i současné děti našly opět oblibu 



 
 

Příloha č. 3   Zima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncert, publikováno se souhlasem 

souboru Škubánek, foto ve vlastnictví autorky. 



 
 

Masopust 

 

 

Masopust ve Světlé nad Sázavou, publikováno se souhlasem ZŠ v Komenského ulici, foto 

ve vlastnictví autorky. 



 
 

Jaro 

 

                  

 

https://havlickobrodsky.denik.cz/kultura_region/20110423statek.html 

 

                   

 

https://ihned.cz/c1-62057560-velikonoce-postaru-na-michalove-statku-slavili-jako-pred-dvema-stoletimi   

Publikováno se souhlasem souboru Škubánek. 

 

https://havlickobrodsky.denik.cz/kultura_region/20110423statek.html
https://ihned.cz/c1-62057560-velikonoce-postaru-na-michalove-statku-slavili-jako-pred-dvema-stoletimi


 
 

Příloha č. 4 

Seznam obrázků použitých v pracovních listech (citace zdrojů) 

 

Svatý Václav          s. 58  

Klipart 

 

Mikuláš s čertem a andělem       s. 61    

Kipart 

 

Betlém          s. 64  

https://ulozto.cz/!FRMWHC5xVh08/betlem-omalovanky-2-gif 

  

Masopustní maškary        s. 65 

http://www.obecstudnice.cz.  

 

Hudební nástroje         s. 66 

Klipart  

 

Vynášení Morany         s. 68 

https://havlickobrodsky.denik.cz   

 

Kříž           s. 71 

Klipart 

 

Horácká výšivka         s. 75  

KOPÁČ, J. Horácký kožich.  

Národopisný věstník československý 1907, roč. 2, s. 35 

 

Husa, hrneček         s. 76 

Klipart 

 

Kometa          s. 87  

ŠOTTNEROVÁ, D. Adventní čas. Olomouc 2006 ISBN 80-7346-050-5   

https://ulozto.cz/!FRMWHC5xVh08/betlem-omalovanky-2-gif
http://www.obecstudnice.cz/

