16. 3. / Distanční výuka
PĚVECKÝ SBOR mladší – https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
Naučte se nebo si zopakujte, prosím, Mravenčí ukolébavku od
J. Uhlíře/Z. Svěráka – text i hudba viz odkazy
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslav-a-sverak-zdenek/mravenciukolebavka-55208

PĚVECKÝ SBOR starší – kvíz:
I)Pěvecký sbor je : a) těleso instrumentální
b) těleso vokální
II) Druhy pěveckých sborů a kdo v nich zpívá– dej dohromady dvojice:
1) Smíšený sbor
2) Ženský sbor
3) Dětský sbor

a) děti a mladiství
b) muži a ženy
c) pouze ženy

Odpovědi, prosím, zašlete na mail: r.kahovcova@zuskaplice.cz nebo
sms či přes aplikaci WhatsApp na číslo :777/644674
23.3. – distanční výuka
PĚVECKÝ SBOR mladší – prosím, naučte se text této básně/písně:
Jiří Žáček – Mořská přehlídka
1.Pochodují ryby, raci,
čistě jen tak pro legraci.
Pochodují rok co rok.

2.Levá, pravá, šlapou ryby,
čistě jen tak ze záliby,
jedna druhou pobádá.

Salutují, špulí tváře,
Pokřikují na rybáře:
„Levá, pravá, vpravo v bok,
levá, pravá, vpravo v bok.“

Pochodují, ale kdyby
Měly křídla, létaly by,
To by byla paráda,
to by byla paráda.

PĚVECKÝ SBOR starší – prosím, naučte se 2. sloku písně Scarborough
Fair (verzi s tímto textem budeme zpívat) a 1. sloku si zopakujte
s nahrávkami z karaoke (viz odkaz) a pošlete mi odpověď na otázku 
1 . Are you going to Scarborough Fair:
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me the one who lives there.
She once was a true love of mine.
2. Tell her to make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary and thyme;
Without no seam nor fine needlework,
Then she'll be a true love of mine.
3. Tell her to wash it in yonder dry well,
Parsely, sage, rosemary and thyme;
Where never sprung water nor rain ever fell,
Then she'll be a true love of mine.

A) https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/simon-garfunkel/scarborough-fair-canticle-40280
Lze pustit i s textem (textu v závorce nevěnujte pozornost).
B) https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/aurora/scarborough-fair-895735
Zde jsou v textu odlišnosti, držte se, prosím, výše uvedeného 
 Po poslechnutí obou ukázek a porovnání textu prosím, napište,
která z verzí písně (A nebo B) je blíže tomu, jak jí budeme
zpívat s naším sborem…?

