HUDEBNÍ ANKETA S PŘEDŠKOLÁKY
1. Třída
Brhelová Terezka
Terezka si doma zpívá se sestřičkou Anetkou a s tatínkem. Nejraději si spolu zpívají písničku „Večerníček“a
zatímco taťka zpívá moc pěkně, tak Anetka většinou hlasitě křičí.
Jelínek Janeček
Janeček si myslí, že zpívat ho naučil taťka. V současnosti ale zpívá spíš s Kyjovánkem. Taťka ho taky naučil
cifrovat a společně občas cifrování i vyučují.
Kostiha Štěpánek
Štěpánek se naučil zpívat ve školce. Když se naučí novou písničku, tak ji zazpívá doma mamince. A když je
hezky, tak si s ním zazpívá i maminka. Štěpánek také prozradil, že doma nikdo neumí poznávat noty a je to
tím, že doma žádné nemají.
Nathaniel Jeník
Zpívat ho naučila maminka, která si už zpívá jen při vaření. Proto si Jeníček teď zpívá se setřičkou Ájou a to
vždy písničku Skákal pes, protože ostatní písničky se zpívají ve školce. Doma nejraději poslouchají skupinu
Ramštajn.
Pinkavová Adélka
Adélka si doma zpívá se sestřičkou Eliškou. Kromě holčiček ale zpívá ještě jeden člen rodiny. Adélka nám
prozradila, že jim tatínek večer, po přečtení pohádky zpívá písničku „Dobrú noc, milko má“.
Rudický Anička
S Aničkou si odmalička zpívá maminka jak české, tak filipínské písničky. Maminka zpívá i oslavencům na
narozeniny a tatínkovi, když má svátek. Doma zpívá i sestřička Arby. Jen tatínek nezpívá, protože má moc
práce.
Straková Lucinka
Lucinka se naučila zpívat ve školce a taky podle zpěvaček na počítači. Třeba „Vaka vaka“ od Šakyry a
Gangam stajl. Občas si zazpívá i bráška Mates a tatínek, který u toho ale dle Lucinky spíš piští. Rodiče taky
mají kytary a Lucinka si tu maminčinu občas půjčuje.
Svoboda Vojta
Doma si Vojtíšek zpívá s bráškou Kubou. Bratranec Ondra vždy vymyslí nějakou písničku a pak ji všichni
zpívají. Zpívají i rodiče, ale jen v autě. Mají doma i několik hudebních nástrojů, na které hrají. Sestřička
Terezka hraje na klavír, brácha Kuba na kytaru a o Vánocích taťka u stromečku hrává na buben.
Vojáček Kuba
Kubíček si každé ráno zpívá se svým bráškou Peťou při snídani a při obouvání. Nejraději má písničku „My
máme rádi víno“. Zpívá i jejich maminka, když umívá podlahu. To jejich babička, ta dokonce tančí. A ještě
nám Kuba prozradil, že se ve školce naučil poznávat noty.
Zapletalová Zuzanka
Zuzanku naučila zpívat sestřička Agátka. Teď si ale nejčastěji zpívá s maminkou a jejich oblíbenou
písničkou je „Cesta“. Tatínek nezpívá, ale brouká si, když vaří oběd nebo večeři.
Maminka s tatínkem umí i tančit, protože chodí na Kryštofa.

2. Třída
Fridrichová Jituška
Jituška si doma zpívá se sestřičkou Jůlinkou, která ji to taky naučila. Myslí si, že tatínek zpívat neumí. A to
proto, že ho nikdy neslyšela a taky protože je to kluk a klukům to nejde. Obě holčičky jsou nejen zpěvačky,
ale umí i tančit, protože navštěvují Kyjovánek a také chodí do Lidušky a učí se tam na flétnu.
Frolec Adámek
Adámek si doma zpívá s mamkou, taťkou i Aničkou. Mají doma flétnu, na ni hraje mamka, taťka zpívá a
Adámek s Aničkou hrají na harmoniku. Taťka ještě hraje na housle.
Kaňová Adélka
Adélku naučila zpívat paní učitelka ze školky. Doma si moc nezpívá, ale občas si se sestrou pouští písničky
na telefonu a tančí. Dřív si pouštěla písničky i maminka při vaření, ale teď už ne, protože se pokazilo rádio.
Klimeš Davídek
Davídek se naučil zpívat sám a to díky internetu. Jeho oblíbeným žánrem je totiž rep. Zamiloval si ho díky
písničce Holky z naší školky a přes ni přišel na dýdžeje Lucifera a od něj se repovat naučil. Dokonce si repy
i sám skládá. Ostatní v rodině si zpívají běžné písničky. Maminka říká, že tatínek zpívá falešně, ale Davídek
si to nemyslí a líbí se mu, jak taťka zpívá.
Lebdušková Rozárka
Rozárce doma zpívá maminka, protože tatínek zpívat neumí. Sestřička Apolenka moc nezpívá, ale za to se ve
škole naučila hrát na flétnu. No, a když mají holky chuť, tak si pustí nějakou pěknou písničku na empé trojce.
Lupač Alešek
Alešek si doma zpívá o víkendu s maminkou a tatínkem. Také prozradil, že když má maminka náladu, tak si
pouští hudbu a tančí.
Rousek Filípek
Filípek nám řekl, že se naučil zpívat podle rodičů, jak je poslouchal a už je zpěvák, tak teď chodí do
Kyjovánku. Když byl miminko, tak mu maminka zpívala něco o mravenečkách a teď mu zpívá před spaním
„Není nutno“. Máma s tátou umí tančit, protože chodí na svatby.
Večeřová Verunka
Verunku naučila zpívat maminka a teď si nejčastěji zpívá se sestřičkou Aničkou písničku „Travička zelená“.
Zpívat doma umí všichni a společně zpívají o Vánocích koledy. Někdy si taky holky pustí Verunčino cédéčko
a tancují.

3. Třída
Čubík Martin
Marťu naučil zpívat tatínek. Zpívají si spolu „Na mravenčí pasece“ a hrají u toho na hudební nástroje.
Taťka hraje na buben, sestřička Jíťa na klavír, sestřička Terezka na kytaru a mamka taky na klavír. Marťa
zatím neumí poznávat noty, protože to umí jenom dospělí.
Dubina Fabián
S Fabiánkem si zpívá maminka a babička. S maminkou si pouštějí cédéčka a zpívají si dětské písničky a s
babičkou si pouštějí rádio a dokonce u toho tancují.
Karafiátová Zuzanka
Zuzanku naučily zpívat paní učitelky ve školce. Doma si zpívá, jenom její sestřička, ale dle Zuzanky nezpívá
moc dobře, protože zpívá zrovna takové písničky, u kterých neumí slova. Noty prý umí poznávat mamka a
děda, protože na to vypadají.
Kotásek Štěpánek
Štěpánek si doma zpívá s maminkou. Tatínek hraje na kytaru. Štěpánek má taky kytaru, ale spolu nehrají,
protože táta hraje jen na narozeninách šéfovi. Noty neumí poznávat Tomášek, protože hraje jen na tabletu.
Táta si pouští písničky na počítači, když vaří oběd.
Něničková Lucinka
Lucinku naučila zpívat paní učitelka Zuzka a před tím jí to učila maminka. Doma si teď nejčastěji zpívá
sama a její bráška Áďa si dokonce někdy zpívá i na záchodě.
Hudbu si pouští její táta z cédéček a to v obýváku, když hraje s bráškou dámu.

