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Příloha 1 Dotazník 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut vyplnění následujícího dotazníku. Je určen vám jakožto 

členům žákovského orchestru Trmickousek. Jeho výsledky mi poslouží ke zpracování mé 

bakalářské práce o Vašem orchestru a škole. Dotazník je anonymní, proto neuvádějte svá 

jména. Pokyny k vyplnění se nachází u jednotlivých otázek. 

Děkuji za spolupráci. 

1. Jsi: 

o chlapec 

o dívka 

2. Jsi žákem/žákyní ZŠ Trmice? Vyber jednu odpověď. 

o Ano, chodím do této školy. 

o Ne, chodím sem jen na orchestr. 

3. Do kolikáté třídy chodíš? 

………………………………………………………………………… 

4. V kolikáté třídě jsi nastoupil do školního orchestru? 

………………………………………………………………………… 

5. Jak jsi přišel(a) do orchestru? Vyber jednu nebo více odpovědí. 

□ Pan učitel Straněk mi to poradil. 

□ Třídní učitel(ka) mi to poradil(a). 

□ Rodina mě přihlásila. 

□ Sám/sama jsem se rozhodl(a). 

□ Díky kamarádům nebo spolužákům. 

□ Napiš jinou možnost …………………………………………………… 

6. Chodíš na hodiny nástroje v rámci Odpolední hudební školy? 

o Ano. 

o Ne. 

o Pokud ano, uveď, jaký nástroj. 

7. Navštěvuješ ZUŠ? 



o Ano. 

o Ne. 

o Pokud ano, jak dlouho a na jaký nástroj hraješ na ZUŠ? 

8. Chodil(a) jsi před tímto orchestrem do nějakého jiného orchestru? 

o Ano. 

o Ne. 

o Pokud ano, napiš, jak dlouho jsi byl členem/byla členkou dřívějšího orchestru. (Uveď 

číslicí.) 

9. Máš sourozence? Pokud ano, označ, kolik máš sourozenců. 

o Nemám sourozence. 

o Mám jednoho sourozence. 

o Mám dva sourozence. 

o Mám tři sourozence. 

o Mám víc než tři sourozence. 

10. Hraje některý z tvých sourozenců v tomto orchestru? Vyber jednu odpověď. Tuto otázku 

vyplní jen ti členové, jejichž sourozenci chodí také do ZŠ Trmice – do stejné školy jako Ty. 

o Ano. 

o Ne. 

11. Zpíváte nebo hrajete na nějaký hudební nástroj doma nebo na chatě jako rodina? Vyber 

jednu odpověď. 

o Ano, často. 

o Ano, někdy. 

o Ano, ale málo. 

o Ne, vůbec. 

12. Jakou hudbu rád(a) posloucháš? Vyber jednu nebo více odpovědí. 

□ Populární 

□ Klasickou 

□ Rock, metal 

□ Lidové písně 

□ Electronica 

□ Jazz 



□ Filmovou 

□ Taneční 

□ Jinou ………………………………………………………………………… 

□ Neposlouchám hudbu. 

13. Chceš se věnovat hudbě i v budoucnu? Vyber jednu odpověď. 

o Ano, chtěl(a) bych se stát zpěvákem nebo hudebníkem. 

o Ano, pro zábavu. 

o Spíš ne. 

o Nevím. 

14. Co se Ti líbí na orchestru? Vyber jednu nebo více odpovědí. 

□ Hudební žánr, který hrajeme. 

□ Pán učitel nás učí a vede dobře. 

□ Žáci, se kterými společně hraji. 

□ Mám zde kamarády. 

□ To, že se můžu po vyučování kvalitně věnovat své zálibě. 

□ Koncerty a vystoupení. 

□ Něco ještě jiného ……………………………………………………………… 

15. Co se Ti nelíbí na orchestru? Vyber jednu nebo více odpovědí. 

□ Docházka. 

□ Koncerty či vystoupení. 

□ Někteří žáci. 

□ Něco jiného... 

□ Nic mě nenapadá. 

16. Projevují se tvé zkušenosti a vědomosti, které získáváš na orchestru, v jiných vyučovacích 

předmětech nebo situacích ve škole? Vyber jednu nebo více odpovědí. 

□ Ano, lépe vycházím se spolužáky ve třídě. 

□ Ano, naučil(a) jsem se poslouchat, přizpůsobovat se a respektovat ostatní. 

□ Ano, umím lépe pracovat ve skupinových pracích. 

□ Ano, cítím se zodpovědněji při plnění zadaných úkolů. 

□ Ano, jsem tvořivější a kreativnější při řešení různých situací. 

□ Ne, nepociťuji přínosy orchestru v jiných předmětech. 



□ Ano, naučil(a) jsem se dobře vystupovat před lidmi. 

17. Máš pocit, že škola oceňuje Tebe a orchestr za reprezentaci na koncertech? 

………………………………………………………………………… 

 



Příloha 2 Nahrávka orchestru 

CD orchestru Trmickus 

CD bylo nahráno v roce 2014 ve studiu JK sound v Roudnici nad Labem. Skladby 

nastudoval a řídil Drahoslav Straněk, zvuk režíroval Josef Koloros. CD vydala ZŠ Trmice. 

Fotografii zajistili Martin Klener, Sabina Bánomová, Adéla Lázničková, David Novotný a Jan 

Pobuda. Grafickou úpravu provedla společnost ArtNova. 

Seznam skladeb: 

1. Šum svistu (arr. Drahoslav Straněk) – Znělka 

2. Bono, The Edge (arr. Drahoslav Straněk) – Golden Eye 

3. Martin Kavluič, Kamil Peteraj (arr. Drahoslav Straněk) – Pri oltári 

4. Amanda McBroom (arr. Drahoslav Straněk) – The Rose 

5. Fun Factory (arr. Ivan Dolejší, úprava Drahoslav Straněk) – I Wanna Be with You 

Baby 

6. James Brown (arr. Jiří Holubec, úprava Drahoslav Straněk) – I Feel Good 

7. Freddie Perren, Dino Fekaris (arr. Ivan Dolejší, úprava Drahoslav Straněk) – I Will 

Survive 

8. Johann Pachelbel (arr. Drahoslav Straněk) – Kánon v D dur 

9. Micheal Jackson (arr. Drahoslav Straněk) – Billie Jean 



Příloha 3 Ukázka skladeb 

Jako ukázku skladeb přikládám partituru Golden Eye od Bono a The Edge v aranžmá 

Drahoslava Straňka. 

 

 





















 

 



Příloha 4 Fotografie 

Budova školy, zdroj: www.zstrmice.cz 

 

Žáci první třídy s paní třídní učitelkou, paní ředitelkou Mgr. Marií Gottfriedovou a paní 

starostkou města Trmice, zdroj: www.zstrmice.cz 



 

Návštěva Základní školy Trmice, zleva Velvyslanec USA Andrew Schapiro, norská 

velvyslankyně Siri Ellen Sletner, britská velvyslankyně Jan Thompson a ředitelka školy Mgr. 

Marie Gottfriedová, zdroj: www.cz.usembassy.gov 

 

Paní ředitelka Mgr. Marie Gottfriedová s tehdejším americkým velvyslancem v ČR Andrewem 

Shapirem při předávání ceny Alice Garrigue Masarykové, zdroj: www.romea.cz 



 

Paní učitelka Olena Ostapenko se svou klavírní třídou OHŠ, zdroj: www.zstrmice.cz 

 

Zkušebna orchestru Trmickousek, zdroj: www.zstrmice.cz 



 

Pan učitel Mgr. Drahoslav Straněk, zdroj: www.zuserandove.cz 

 

Návštěva Rudolfina a následná diskuze s bývalým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem, zdroj: 

www.magazin.ceskafilharmonie.cz 



 

Plakát Koncertu ke Dni studentstva, zdroj: www.nfharmonie.cz 

 

Koncert ke Dni studentstva, zdroj: www.mestotrmice.cz 



 

Vystoupení na absolventském plesu 2019, zdroj: www.zstrmice.cz 

 

Vánoční koncert 17.12.2018, zdroj: www.zstrmice.cz 


