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SiMo – rok první 

 

Projekt schválený Evropskou komisí v programu Erasmus+ v kategorii školní 

vzdělávání KA2 Sing and Move! Písničky pro děti a pohybové aktivity pro pražské 

a cášské mateřské školy začal v září roku 2019. Do projektu se s nadšením a 

velkou chutí zapojily žákyně 2. ročníku Střední odborné školy pedagogické oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika a spolupracovaly na něm v předmětech 

literárně-jazykové praktikum, anglický jazyk a hudební a tělesná výchova. 

 

Začátek nového projektu dala na vědomost široké veřejnosti i zpráva otištěná 

v časopisu Vaše 6 dne 25. 11. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Prvním úkolem děvčat bylo vybrat dětské lidové písně. S tímto jim pomáhala 

učitelka hudební výchovy Marie Lišková. Společně vybraly osm lidových písní: 

1. Já jsem muzikant 

2. Pod naším okýnkem 

3. Měla babka čtyři jabka 

4. Šel zahradník do zahrady 

5. Prší, prší, jen se leje 

6. Na tý louce zelený 

7. Pásla ovečky 

8. Když jsem já sloužil 

Ke všem těmto písním vznikly audio-nahrávky. Jedna verze s doprovodem 

klavíru a druhá „a cappella“. 
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V předmětu anglický jazyk se děvčata snažila texty písní přeložit do anglického 

jazyka a zároveň vytvořila slovníky v česko-anglické verzi, které jsem následně 

doplnila i německým překladem z toho důvodu, že se děvčata tohoto oboru 

německy neučí. 

 

 

 

V literárně-jazykovém praktiku děvčata vytvořila 

pracovní listy k jednotlivým písním. 

                  

V předmětu tělesná výchova vymyslela děvčata ke všem vybraným písním různé 

pohybové aktivity (rozcvičky, tanečky, pohybové hry, …). 
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V době, kdy jsme se chystaly na první výjezd do Cách, bohužel neočekávaně 

zasáhla coronavirová pandemie a s ní spojená vládní opatření, která zavřela školy 

a zakázala jakékoli výjezdy do zahraničí. Tím bohužel pro tento školní rok 

skončila i naše práce na projektu. V mateřských školách jsme výsledky našeho 

snažení představit nemohly. 

 

Mgr. Olga Sedlářová 

koordinátorka projektu 


