
Česká Orffova společnost
a  

ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská
    Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany

pořádají seminář hudební výchovy

Od valchy k boomwhackeru
a od přástek k workshopu

15. – 17. listopadu 2013
CÍL SEMINÁŘE
smyslem tvůrčí dílny je poskytnout vám možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby 
práce s konkrétním písňovým a pohybovým materiálem, vhodným k okamžitému, 
ale i dlouhodobému využívání ve škole.

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN
učitelům s praxí i bez ní, studentům pedagogických fakult a konzervatoří, rodičům 
a přátelům hudební výchovy na mateřských, základních a základních uměleckých 
školách, terapeutům nebo rehabilitačním pracovníkům apod.

     PROGRAM
     pátek 
     17:00 – 17:45  registrace + platba
     18:00   zahájení
     18:30 – 20:00  práce ve skupinách
     sobota
     9:00 – 17:30  práce ve skupinách 
     19:00 – 21:00 společné zpívání a tancování
     neděle
     9:30 – 11:00  práce ve skupinách
     11:30 – 12:30 společný závěr

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu:  orff@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek – 3. listopadu 2013



LEKtOŘI
Lenka Pospíšilová
Učitelka HV na ZŠ gen. F. Fajtla v Letňanech a na gymnasiu PORG. 
Lektorka ČOS a mezinárodních orffovských kurzů, dílen pro rodiče s dětmi 
a hudebních dílen pro školy v Českém muzeu hudby a FOK.
n Slovo - řeč - rytmus - pohyb - písnička - nástroj ... (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Od Čecha po Horymíra, všechno se to hezky zpívá...

Jaromír Synek 
Odborný asistent Katedry HV Ped. fak. Univerzity Palackého v Olomouci. 
Oborové zaměření – didaktika HV. Lektor programu Slyšet jinak.
n Chráněná dílna pro učitele hudební výchovy; inspirace k výrobě všelijakých paliček 
i dalších nástrojů k hudbě užitečných. Metodický seminář věnovaný výrobě netradičních 
hudebních nástrojů a jejich využití při HV. (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Pleteme, předeme, pějeme a leccos semeleme...

Gabriela Coufalová 
Odborná asistentka katedry HV Ped. fak. Univerzity Palackého v Olomouci. 
n Boomwhackers - hudební dílna věnovaná využití u nás dosud málo známého nástroje. 
Doslova fascinující zvukový prostor vznikající při skupinové hře usnadňuje učiteli a hlavně 
dětem cestu k aktivnímu odhalování hudebních pravidel i k vlastním tvůrčím pokusům. 
(MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Nevšední hudbou skrz na skrz naše těla rozezní Boomwhackers!

Markéta Demartini (Nosková)
učitelka HV na ZŠ gen. F. Fajtla, Praha-Letňany, sbormistryně, varhanice, lektorka ČOS.
n Slovo, rytmus, píseň, hra - s hlasem pracuj, vem to hákem,
Zapleskej si - třeba zaduj s prvňákem či puberťákem.
(MŠ, ZŠ, ZUŠ)
 
Monika Nováková
studentka PedF UK v Praze, sbormistryně dětského sboru Petrklíček a komorního 
smíšeného sboru Subito, lektorka hudebních programů pro děti při ČF.
Zpěvačka a flétnistka v kapele Rajtaraj. 
n Jak pracovat s ostinatem v barokní i současné hudbě při využití nejen “tradičního” 
instrumentáře, ale i vymožeností moderní techniky. (ZŠ, ZUŠ)
Ciaccona po orffovsku aneb ostinato v hudbě našich předků a jejich potomků

Jana Fikarová
učitelka klavíru, hudební nauky a přípravného oddělení na ZUŠ. 
Lektorka muzikoterapie na Ped. fak. Univerzity v Hradci Králové a hudebně-výchovného 
projektu Přípravěnka, určeného dětem předškolního a mladšího šk. věku.
Vzdělávací a zážitkové semináře (technika práce a vizualizace v hladině alfa, relaxační 
techniky a psychohygiena). 
n „...za oknem podzimní mlha tichounce se snáší, léčivévé tóny zvuku Tě unáší“

doc. Mgr.Marcela Benoniová
taneční pedagog a choreograf na pražské DAMU a konzervatoři
n Terapie tancem / Tanec a jóga
Dech jako základ pro uvolnění těla a mysli. Prolínání jógových pozic a asán umožňuje 
lépe pochopit dechové principy, které nám zprostředkují poznat vnitřní sílu a energii. 
Unášet se lehce nech myslí lehkou jako dech...



KURZOVNÉ

700,- Kč studenti
1 300,- Kč členové ČOS
1 500,- Kč ostatní účastníci

PLAtBA

Převodem na číslo účtu ČOS u ČSOB Praha 6
213305369 / 0300
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení, event. školu
a to i v případě placení fakturou!!!
Seminář probíhá V BUDOVĚ 1. STUPNĚ ZŠ a MŠ, ulice Rychnovská 139, Letňany

SPOJENÍ

Metro C - Letňany
autobus 158 - zastávka Rychnovská
autobus 195 - zastávka Tupolevova
autobus 140 - zastávka Tupolevova
Metro B - Vysočanská
autobus 158 - zastávka Rychnovská
autobus 195 - zastávka Tupolevova
Metro B - Palmovka
autobus 140 - zastávka Tupolevova

DALŠÍ INFO

Nocleh možný ve třídách za 100 Kč/noc 
(sprcha, lehátka nebo matrace...), spacák s sebou.
Občerstvení, teplé jídlo a pití možno zakoupit na místě.

DŮLEŽItÉ!!!

Zaplaťte, prosíme, do 13. listopadu 2013 převodem na účet,
platby v hotovosti možné jen po domluvě


