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Úvod 

 

 V letošním roce jsme pro žáky zvolili projektové dny na téma Umění a první z nich jsme věnovali 

tanci a jeho žánrům. 

 

Věková skupina 

 

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci Praktické školy dvouleté. 

 

Cíl projektu 

 

● seznámení se s vybranými žánry tance 

● pokusit se prostřednictvím tance vyjádřit své pocity 

● zlepšení fyzické kondice a motorických dovedností 

● naučit se při tanci vnímat své okolí a spolupracovat s ním 

● v rámci odměny procvičit finanční gramotnost a stolovací kulturu v kavárně 

 

Časová dotace 

 

Přípravná fáze: 4 hodiny 

 

Vlastní akce: 5 hodin 

 

Časový harmonogram 

 

8:00 – 9:00 –Zahájení projektového dne,  úvodní baletní představení 

9:00 – 12:00 –Žáci absolvovali jednotlivá stanoviště 

12:00 – 13:30 –Trénink stolování v improvizované školní kavárně 

 

Realizace projektu 

 

Žákům jsme chtěli přiblížit co nejvíce rozmanitých žánrů tance, proto jsme jako úvodní ukázku zvolili 

část baletu Labutí jezero, samozřejmě v odlehčeném podání našich pedagogů. 

Potom jsme žáky rozdělili do čtyř skupin, přičemž tři stanoviště byla taneční a na jednom se 

vypracovávaly pracovní listy. 

Z tanečních žárů jsme vybrali scénický tanec, lidový tanec a hip hop. Jednotlivým žánrům jsme 

přizpůsobily pomůcky a kostýmy. Ve scénickém tanci si žáci vyzkoušeli tvoření indiánského tee-pee 



a tanec se šamanem. V lidovém tanci jsme se věnovali Flaškovému tanci z obce Zámutov, která leží 

na východě Slovenska a v rytmu hip hopu jsme se ocitli v americkém Bronxu. 

Na závěr dne jsme se všichni sešli v improvizované kavárně,  podkroví školy, kde si žáci mohli 

objednat z nápojového lístku a zaplatit penězi, které získali jako odměnu. Placení v kavárně, či jiném 

zařízení trénujeme po celý rok a touto formou jsme si mohli ověřit, jaké udělali žáci v tomto směru 

pokroky. 

 

Zdroje a pomůcky 

 

● tee-pee a šamanské artefakty 

● pet láhve naplněné vodou, jako náhrada za skleněné lahve, běžně používané při tanci Flaškový 

● lidový kroj z obce Zámutov, maska šamana, oblečení na hip hop, baletní oděv a obuv 

● přenosný reproduktor, mobilní telefon 

● interaktivní tabule 

● kávovar, nádobí na kávu a jiné nápoje 

●laminovačka a laminovací folie 

● www.youtube.cz 

 

 

Zhodnocení projektového dne 

 

Všichni žáci si s velkým nadšením vyzkoušeli jednotlivé taneční žánry, často byli překvapeni, že 

některé z nich vůbec existují. Pokud byla v rámci daného žánru skupinová choreografie, tak bylo 

příjemné pozorovat, jak automaticky spolupracují. Sladká odměna v podobě kávy a zákusku byla pro 

všechny příjemnou tečkou za celým dnem. 

 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii 
 

Zapsala: Tereza Dokoupilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.cz/

