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Pořady

pro

Mateřské školy



Babička Chrotta vypráví
- Pohádka o hudebních nástrojích -

Děti  se  seznamují  s  padesáti  současnými  i  historickými
hudebními nástroji.

Na začátku si poslechnou asi 20 minut
pohádku  s  písničkami o  trampotách
flétniček, které jim způsobil beraní roh
s trumpetou a o tom jak jim nakonec
pomohly ostatní hudební nástroje.

Po  pohádce  si  během  dalších  asi  25
minut  znovu  připomenou všechny
hudební  nástroje  jak  jménem,  tak
i poslechem krátkých ukázek hry.

Nakonec  si  všech  50 nástrojů  mohou
samy prohlédnou zblízka.

Celý pořad děti samy doprovázejí svým zpěvem a hledají některé
hudební nástroje.

Určeno:  pro děti již od 3 let

Délka pořadu: 45 minut

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Zima v bílém kožíšku
- Pohádka o polárních krajích -

Dvě pohádky z polárních krajin o zvířátkách, o životě v mrazu
a ledu, o kamarádství a rodině.

Děti  si  napřed  poslechnou  pohádku
o  tom,  jak  se  malý  lední  medvídek,
který se ocitl u nás, postupně vrací do
polárních krajin, kde konečně nachází
kamarády, kteří mu moc chyběli.

V  další  pohádce  se  děti  seznámí
s   dobrodružstvím  dvou  nezbedných
tučňáčků, kteří se ztratili, ohrožovala
je  kosatka  a  nakonec  jim  pomohl
mrož.

V  příbězích,  kde  jako  loutky  hrají
plyšová polární zvířátka,  si děti samy zahrají a také si zazpívají
s kytarou.

Děti se seznámí s tím, jak se žije zvířátkům v polárních krajinách,
jak je důležité kamarádství a vzájemná pomoc. Pořad je doprovázen
promítáním obrázků z polárních krajin.

Určeno: pro děti již od 3 let

Délka pořadu: 45 minut

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz





Pořady a přednášky

pro

Základní školy





Vývoj hudebních nástrojů
od starověku po současnost

Hudební výchova + Dějepis (1. st., pro 2.st. + Fyzika)

Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až
po současné formy.

Žáci se prakticky seznamují s téměř  kompletní vývojovou řadou
všech druhů dechových a strunných nástrojů.

Uvidíme  a  uslyšíme kromě  jiných  také  některé  středověké
či  renesanční  nástroje  jako
např.  zvířecí  rohy,  chrotu,
cink,  křivý  roh,  psalterium,
loutnu,  fidulu,  středověkou
harfu apod.

Ukážeme  si,  jak  se  vyrábí
některé  jednoduché  hudební
nástroje.

Žáci 2. stupně se navíc seznámí i  s  fyzikálními aspekty tvorby
tónu, rezonancí a šířením zvuku.

- Žáci uslyší živou hru na všech 50 hudebních nástrojů -

Určeno pro:  1. i 2. stupeň ZŠ (pro každý stupeň zvlášť)

Délka přednášky: 45min (pro 2. stupeň po domluvě i 90min)

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Babička Chrotta vypráví
Hudební výchova pro 1. a 2. třídu

Děti  se  seznamují  s  padesáti  současnými  i  historickými
hudebními nástroji.

Na začátku si poslechnou asi 20 minut
pohádku s písničkami o  trampotách
flétniček, které jim způsobil beraní roh
s trumpetou a  o  tom jak jim nakonec
pomohly ostatní hudební nástroje.

Po pohádce si během dalších 25 minut
znovu  připomenou všechny  hudební
nástroje jak jménem, tak i  poslechem
krátkých ukázek hry.

Nakonec  si  všech  50 nástrojů  mohou
samy prohlédnou zblízka.

Celý pořad děti samy doprovázejí svým zpěvem a hledají některé
hudební nástroje.

Určeno pro:  1. a 2. třídu ZŠ

Délka přednášky: 45 minut

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Hudební cesta časem
Hudební výchova + Dramatická výchova

(praktický přehled nejdůležitějších okamžiků dějin hudby)

Děti  se  seznamují  s  hudbou a  hudebními nástroji  v  průběhu
staletí se zastávkami v pravěku, starověku a u potulných pěvců
v době Karla IV.

Postupně  se  setkáme  s  pravěkým
lovcem  Hu-Hu,  dále  nás  navštíví
starořecký  filosof  Pythagoras,
promluví  k  nám  keltský  bard
Trubadix, pozdraví nás  papež Řehoř
Veliký a  vše  zakončí  trubadúr
Guillaume de Machaut.  Všichni  tito
lidé nás seznámí se svým vkladem ke
světové hudbě.

Děti  uslyší  hudbu  typickou  pro  uvedená  období  hranou  živě
na  dobové nástroje. K těmto ukázkám se také samy zapojují.

Pořad ukončíme výukou středověkého tance.

Určeno pro:  3. - 7.tř. ZŠ

Délka pořadu: 45min

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Expedice Špicberky
Zeměpis

Povídání o ledové a nádherné zemi blízko severního pólu.

Povídání  se  členem  expedice
„Špicberky  2000“,  která  jako
první  česká  výprava  přešla
vnitrozemí  Špicberk  na  lyžích
v zimě za polární noci.

Dozvíme se také, jak se nejlépe
na  podobnou  cestu  připravit
a co nás pak čeká.

Během povídání o polární záři,
ledních medvědech, sněhové bouři,  teplotách hluboko pod bodem
mrazu a mnohém dalším bude promítána bohatá fotodokumentace.

Určeno pro:  2. stupeň ZŠ

Délka přednášky: 45min

(po dolmuvě může být i 90min)

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Polární kraje s pohádkou
Zeměpis pro 1.stupeň

Představíme si jižní i severní polární krajiny.

Děti  na  úvod  vyslechnou
krátkou pohádku, ve které je
malý medvěd seznámí nejen
s polárními kraji, se sněhem,
ledem a se zimou, které zde
panují, ale také s tím, proč se
Arktida jmenuje právě takto.

Následně přednášející,  který
v  těchto  krajinách  byl,  děti

seznámí  slovem i promítanými obrázky s  polární záři,  ledovci,
ledními  medvědy na  severu  a  s  tučňáky na  jihu,  ale  také
i   s   ostatními  zvířaty  polárních  krajin,  sněhovými  bouřemi,
s  teplotami  hluboko  pod  bodem  mrazu,  s  polárním  dnem
i s polární nocí a s mnohým dalším.

Do pořadu se děti také samy aktivně zapojují.

Určeno pro:  1. stupeň ZŠ

Délka přednášky: 45 minut

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Izrael
Zeměpis

Nádherná země, kterou si autor přednášky procestoval sám od jihu
až na sever.

Povídání  nejen  o  zemi
dávných  biblických
patriarchů,  ale  i  o  zemi
současné a nepokojné.

Během  besedy  se  dozvíte,
jak  to  vypadá  na  dně
Rudého  moře,  jaké  to  je
projít  v  srpnu  Negevskou
pouští,  co  se  skrývá  blízko

turistických tras, kam se řadoví turisté nedostanou, jaké jsou názory
ortodoxních  židů,  křesťanů,  muslimů i  nevěřících  lidí,  kteří
všichni zde žijí. Seznámíme se s památkami, které přetrvaly věky,
ale zjistíme také to, jak se získávají záběry z demonstrací pro různé
světové TV společnosti a mnohé další.

Povídání  je  prokládáno  Izraelskou  hudbou,  představeny  některé
předměty ilustrující tuto zemi a promítána fotodokumentace.

Určeno pro:  2. stupeň ZŠ

Délka přednášky: 45min (po dolmuvě může být i 90min)

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz



Skotsko
Zeměpis

Pokud bych nemohl žít  ve vlastní  zemi,  tak bych se určitě  chtěl
usadit někde na samotě Skotské vysočiny.

Povídání  o  zemi  přívětivých  lidí
hrdých  na  svoji  vlast,  o  nádherné
vysočině,  jezerech a  přilehlých
ostrovech  navštívených  přednášejícím
na svých soukromých cestách.

Během  besedy  si  také  připomeneme
způsob života lidí této oblasti jak před
mnoha tisíci  lety,  tak i  v  současnosti.
Podíváme  se  za  Lochnesskou
příšerou,  vyvrátíme  vžitou  pomluvu
o  skotské  lakomosti  a  neopomeneme
ani zmínku o skotských sukních.

Samozřejmě také uslyšíme skotské dudy.

Určeno pro:  2. stupeň ZŠ

Délka přednášky: 45 minut

Dotazy a objednávky:

- Hana Rossí

- mobil: 725 696 378

- e-mail: hana.rossi@seznam.cz





Organizační informace:

  - Ve vašich prostorách (přijedu za vámi)

-  Pro přednášku  „Vývoj  hudebních nástrojů” a  „Babička
Chrotta  vypráví”  je  potřeba  několik  stolů na  vyložení
nástrojů  (o  celkové  délce  asi  čtyř  školních  lavic) a  dále
minimálně  15 minut na přípravu a 15 minut na sbalení
nástrojů po ukončení přednášky

- Pro ostatní přednášky rád využiji  vaši  interaktivní tabuli,
nemáte-li,  stačí  mi  světlá  promítací  plocha  (může  být
i  stěna v  lehkém barevném tónu) o  rozměrech alespoň
1×1m (dataprojektor mám vlastní).

- Cena:
- délka pořadu 45 min. – 50 Kč / za žáka
  90 min. – 60 Kč / za žáka
- pedagogický dozor zdarma
- cestovné zdarma



Přednášející:

Mgr. et  Mgr. Pavel Josef Macků, Ph. D. 
(* 1963)

Vzdělání:
• Matematika a Fyzika – Přírodovědecká fakulta MU v Brně
• Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
• Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
• Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou 

fakultou MU v Brně
• Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci

(bez vysvěcení)
• Judaismus a židovská mystika – soukromé studium 

(původní čistá mystika bez pozdějších esoterických dodatků)

20 let pedagogické praxe

Výzkumná činnost:
• Vliv morálních norem na chování

člověka
• Podstata času, prostoru a hmoty z

pohledu fyziky a theologie
• Vztah mezi fyzickým a duchovním

světem
• Člověk a jeho role v Božím stvoření

Autor knih:
• Fyzika Boží mysli
• Duchovní léčba



Kontakt:

Objednávání termínů přednášek:

– Hana Rossí

– mobil: 725 696 378 
- e-mail: hana.rossi@seznam.cz

– Mgr. Zdeňka Macků

– mobil: 737 840 297
- e-mail: zdenka@macku.cz

Přednášející:

– Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph. D.

IČO: 676 02 517, nejsem plátce DPH

– mobil: 737 836 256 – prosím jen SMS, ozvu se sám 
(během přednášek mám vypnutý mobil)

– e-mail: prednasky@macku.cz

– web:     www.macku.cz



Zakázková výroba
strunných hudebních nástrojů

převážně z období starověku, středověku a renesance

Harfa (řezba) Kvinterna Harfa (háčková)

Loutna Fidula Žaltář

Podle Vašeho přání vyrobím různé varianty zobrazených nástrojů.

Výroba je výhradně ruční, každý nástroj je originálem.

Pavel Josef Macků
mobil: 737 836 256 (prosím jen SMS, ozvu se sám)

Další typy nástrojů a informace na stránkách:

www.oldharp.com
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