
HUDEBNÍ POŘADY PRO MŠ a I. stupeň ZŠ 

MARTIN KUBÁT 

pedagog konzervatoře a profesionální varhaník 
Pořad probíhá v prostoru s klavírem nebo klávesami (můžeme přivést i vlastní).                                                
Jednoduchou a hravou formou děti zakusí krásu a přirozenost klasické hudby.                                                                       
Při počtu žáků nad 80 dělíme na dvě nebo i více představení.  

 A) Wolfík (Wolfgang Amadeus Mozart)                                                              
Malý Wolfík nás zavede do své hudební říše prostřednictvím tří hudebních obrazů:                                                              

v lese, na zámku a na bitevním poli. 

 Seznámíme se i s jeho tatínkem Leopoldem, sestřičkou Nanynkou a skřítkem Papagenem. Společně si zazpíváme, 

zatančíme, poznáme Wolfíkovo neviditelné divadlo a vyslechneme úryvky z několika jeho skladeb: Malá noční hudba, 

Menuet, Ukolébavka, Turecký pochod apod.. Naučíme se také o Wolfíkovi jednoduchou písničku.                             

Délka trvání 45 minut.  Cena: 40,-Kč na žáka.  

B) Hudební  šlehačka plná Smetany (Bedřich Smetana)                            
Vydáme se s chlapečkem Bedříškem hledat jeho hvězdičku v příběhu téměř pohádkovém.  

Půjdeme podél řeky Vltavy,  navštívíme vojenskou přehlídku, svatbu a dostaneme se  do Národního Divadla v Praze. 

Naši cestu lemují úryvky z pera Bedřicha Smetany: Árie „Znám jednu dívku“ (Prodaná nevěsta), „Jsem voják“ 

(Tajemství), Fanfáry (Libuše), motivy z Vltavy (Má vlast) a mnoho dalších známých i méně známých melodií.       

Délka trvání 45 minut. Cena: 40,-Kč na žáka.             

C) Hudební výlety                                                     
Děti poznají, co všechno dovede hudba.  

Je živá, umí malovat obrázky, vezme nás na výlet, pomáhá nám krásně 

prožít slavnostní chvíle. Během pořadu se naučíme pomocí her a 

aktivního muzicírování tyto vlastnosti hudby vnímat . Vytvoříme dětskou 

kapelu, zahrajeme si na jednoduché rytmické hudební nástroje. Zazní 

mnoho improvizace, dětských písní (Tluče bubeníček, Když jsi kamarád, 

Kočka leze dírou) ale i úryvky skladeb: Svatební pochod (Mendelssohn), Fanfáry 

z Libuše B. Smetany  a další.       Délka trvání 45 minut. Cena: 40,-Kč na žáka . 

D) Královská hudební hostina (J.S.Bach)                                                                       
Hudební král provede děti po svém zámku.        

Zakusíme slavnostní náladu královské hostiny, poznáme krále s královnou,  prince s princeznou a  jejich přísnou 

chůvu, chybět nebude ani zpěv a tanec. Během hostiny zazní řada tanců a skladeb Johanna Sebastiana Bacha (Knížka 

pro Annu Magdalenu Bachovou, Malá preludia a fugetty).                                                                                                     

Délka trvání 45 minut. Cena: 40,-Kč na žáka . 
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