
Milí žáci, 

 

už delší dobu jsem přemýšlela o tom, jak s vámi udělat nějakou historickou hitparádu, teď se 

naskytla možnost to vyzkoušet. Uděláme to jako projekt pro celý druhý stupeň, který bude 

pokračovat ať už situace bude jakákoliv, tedy i v případě, že se budeme zase potkávat ve škole. 

Každý týden žáci jedné třídy vyberou písničky z určitého období, které se jim líbí a chtějí je 

nominovat do hitparády. Nominovat může každý maximálně jednu písničku, popřípadě se můžete 

(obzvlášť ve větších třídách) domluvit ve dvojici, poslat si tipy a pokud se shodnete, tak nominovat 

společně. Do každého období potřebujeme do hitparády minimálně 10 písní (maximum je dané 

počtem žáků ve třídě). Písničky mi posílejte do úterního poledne. Ostatní budou moci od středy do 

neděle půlnoci hlasovat, která z písní je nejlepší. 

Celá hitparáda bude probíhat přes Google Classroom a přístupové údaje dostanete přes svoje třídní. 

Plus k tomu udělám playlist na youtubu. 

Vybírat můžete podle historických hitparád, s pomocí youtubu, zeptat se starších sourozenců, rodičů 

nebo prarodičů (podle období). V některých obdobích dodám i některé tipy, kde hledat sama. Může 

jít o český i světový hit, na hudební styl se nemusíte ohlížet. Ponechávám si právo vložit do hitparády 

jednu píseň a případně některou píseň z výchovných důvodů odebrat. (Ale spoléhám na vaši 

rozumnost a doufám, že to nebudu muset dělat. Rozumná míra sprostých slov v některých stylech 

pochopitelná. Toto celé berte jako mou pojistku.) 

 

Další nabídka: 

Pro ty, co by chtěli, mám zde dvě nabídky (přístupové údaje půjdou také přes vaše třídní): 

1. Také Google Classroom: Programy a tipy na psaní hudby na počítači. Z mé strany jde o 

nabídku těm, kteří chtěli si vyzkoušet to, co jsme s některými osmáky a deváťáky dělali ve 

škole. Také je to možnost propojit ty, co to umí (i líp než já) s těmi, kteří by se to rádi naučili.  

2. Khanova Akademie: Tři video kurzy k tématům spíše klasičtějším, ale vím, že někteří o to 

měli zájem: Hudební nástroje v orchestru, Čtení not a rytmus a Stará a nová mistrovská díla. 

Není tam žádné testování, ale uvidím, co jste viděli.  

 

 


	Milí žáci,

