
 
 

Předběžný program aktivit –  
Týdenní workshop afrického bubnování v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem – 

8. až 15. červenec 2012 

 
1. den (neděle 8. 7. 2012): 

Příjezd do Kunčic během brzkého odpoledne (odjezd z Brna ráno či dopoledne) (dopravu 

si hradí každý účastník sám) – prstová abeceda ve vlaku (účastníci si zábavným způsobem 

ve skupinách cestou vlakem do Kunčic osvojí jednu ze základních forem komunikace 

s neslyšícími – prstovou abecedu), oběd, aklimatizace, ubytování, seznámení s programem 

kurzu a organizací, seznámení se mezi účastníky navzájem a „prolomení ledů“ hrovou 

formou, seznámení se s principy komunikace osob se sluchovým postižením během her, 

osvojení si základních pravidel správné komunikace s jedinci se sluchovým postižením. 

Ukázka komunikačních forem – prstová abeceda, český znakový jazyk, znakovaná čeština.. 

(praktické seznámení s těmito formami – teoreticky i trochu prakticky. Obeznámení 

účastníků s metodami práce; obeznámení s cílem vytvořit z workshopu foto a 

videodokumentaci. Zadání skupinové práce na téma bariéry v komunikaci a jejich 

překonávání – panelová diskuze na téma bariéry v komunikaci a jejich překonávání 

(postřehy během cestování až do cíle, aj.). 

 

2. den (pondělí 9. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

9:00–10:00 seznámení účastníků s bubny, jejich historií, nahlédnutí do západoafrické kultury; 

provizorní rozdělení účastníků do dvou skupin,  

zadání individuálního úkolu (deník s cílem vytvoření společného posteru) 

10:00–12:00 úvodní výuka ve dvou skupinách (skupina basové bubny a skupina djembe)  

12:30–13:30  oběd 

13:30–15:00 polední klid 

15:00–17:00  výuka ve dvou skupinách – výměna skupin (skupina basové bubny a skupina djembe) 

17:30–18:30 večeře 

19:00–20:00 prezentace skupinové práce – téma: Komunita a kultura Neslyšících – prezentace a 

výroba posterů, jejich prezentace; hraní rolí v modelových situacích; videofeedback 

definitivní rozdělení účastníků do dvou skupin (s důrazem na úroveň pokročilosti 

i rovnoměrné zastoupení slyšících a neslyšících v obou skupinách) 

20:00-21:00 uvedení do praktické komunikace – základy ZJ – ve dvou skupinách (pro slyšící 

(neslyšící se zapojují, pomáhají s komunikací) 

od 21:00  volný program 

 

3. den (úterý 10. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

9:00–12:00 lekce rytmů ve dvou skupinách 

12:30–13:30 oběd 

13:30–15:00 polední klid 

15:00–17:00  rozdělení do skupin slyšící a neslyšící – pro neslyšící lekce rytmů a intenzívnější 

bubnování, pro slyšící výuka českého znakového jazyka       

17:30–18:30 večeře 

19:00  ochutnávková lekce afrického tance/bodypercussion nebo táborák 

zadání skupinového úkolu (prezentace proběhne následující den): Základní znaková 

zásoba bubeníka (zjišťují si, osvojují si a společně přednesou slyšící) 



 
 

4. den (středa 11. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

9:00–11:00 lekce rytmů ve dvou skupinách 

12:00–13:00 oběd 

13:30 výlet na horské středisko Paprsek (lehká turistika), individ. výuka ČZJ, pokusy 

o komunikaci v něm, správné odezírání, prstová abeceda atd. 

18:30–19:30 večeře 

19:00 vyprávění o Gambii, projekce, dále projekce o loňském projektu Hledání společného 

jazyka v rytmu 

21:00   Základní znaková zásoba bubeníka (prezentace, diskuse, ukázky) – prezentace 

slyšících event. může proběhnout venku  

 

5. den (čtvrtek 12. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

9:00–11:0 lekce komunikace pro slyšící a lekce bubnování pro neslyšící 

11:00–12:00 lekce rytmů – společné hraní 

12:30–13:30 oběd 

13:30–15:00 polední klid 

15:00–17:00 lekce rytmů ve dvou skupinách 

17:30–18:30 večeře 

19:00  projekce o programu Mládež v akci 

táborák, jam session, společenské hry – využití znakového jazyka a prstové abecedy, 

pamtomimy, gest atd. 

 

6. den (pátek 13. 7. 2012):  
 

8:00  snídaně 

9:00–12:00 výlet na Kunčickou horu – komunikace ve znakovém jazyce, hry, dramatické-

pohybové-rytmické etudy 

12:30–13:30 oběd 

13:30–15:00 polední klid 

15:00–17:00 lekce rytmů – hodina společně, hodina body percussion společně 

17:30–18:30 večeře 

19:00-20:00 lekce konverzace ve ZJ – slyšící, individuální lekce bubnování - neslyšící 

 Společné posezení účastníků u táboráku, diskuze v ČZJ apod. 

 
7. den (sobota 14. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

9:00–12:00 společné hraní obou skupin, příprava vystoupení 

12:30–13:30 oběd 

13:30–15:00 polední klid  

15:00-16:00 neslyšící – individuální bubnování, slyšící – komunikace ve ZJ 

16:00-18:00 společné bubnování – generální zkouška před vystoupením  

18:30–19:30 večeře 

21:00  vystoupení v Kunčicích či Starém Městě 

 volno 

 

 



 
 

8. den (neděle 15. 7. 2012): 
 

8:00  snídaně 

8:30–9:00 společné uzavření uplynulého týdne, společná zpětná vazba na uplynulý týden formou 

využití individuálních deníkových postřehů. Výroba společného posteru, který bude 

použit pro prezentaci projektu a programu Mládež v akci. Ukázka individuálního 

výtvarného zpracování zážitků a zkušeností účastníků. 

seznámení s možnostmi dalšího bubnování v průběhu semestru podzim 2012 a 2013 v 

Brně a dalších možných společných aktivitách 
dopoledne úklid 

oběd   

odpoledne odjezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně 
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jeho obsahem. 


