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ÚVOD DO PRŮVODCE
Průvodce pro studenty je připravený tak, aby vám podal jasné a stručné informace o tom, jak
pracovat s projektem PopuLLar. Pro učitele je vytvořen vlastní průvodní materiál.
Průvodce pro studenty je rozdělen do dvou hlavních částí:
1. Průvodce krok za krokem (obsažen níže)
2. Doprovodné materiály a zdroje (včetně doplňkových aktivit) – naleznete jej jako samostatný
dokument, který je přílohou tohoto průvodce
Tento projekt se skládá z několika po sobě jdoucích kroků, z nichž je každý do detailu popsán včetně
instrukcí, které vám pomohou dokončit celý záměr. Pro snadnější pochopení celého procesu je
vytvořen také video průvodce.
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Výsledky projektu
Výstupem projektu je otextovaná, nahraná a natočená píseň ve dvou jazykových verzích (v rodném a
cílovém jazyce). Vytvořené video bude připraveno k umístění na internet a sdílení mezi ostatními
studenty napříč Evropou, abyste ukázali, jak jste dobří.
Poté obdržíte také video od ostatních studentů, abyste ho znovu otextovali, nahráli a sdíleli.
Stanete se součástí evropské komunity PopuLLar.
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1 FÁZE PROJEKTU POPULLAR
PopuLLar se skládá z několika kroků, podle kterých byste měli postupovat vy, studenti. Projekt je
připraven pro vaši autonomní spolupráci, je to projekt pro VÁS, studenty. Učitel zde zastupuje
pouze funkci poradce a asistenta, pokud je jeho pomoci zapotřebí. Nicméně nebojte se dotázat ho
dotázat v případě, že si nevíte rady nebo něčemu nerozumíte.
K jednotlivým krokům je pro vás připraveno množství podpůrných a doplňkových aktivit, které
můžete použít. Tyto materiály obsahují:


Warm-up aktivity



Vytvoření sboru

Popis jednotlivých kroků:
Fáze 1 – Vytvoření a nahrání písně


Krok 1 – Výběr písně



Krok 2 – Přepsání textu do vašeho rodného jazyka



Krok 3 – Přeložení textu do cílového jazyka



Krok 4 - Natočení audia & videa



Krok 5 – Nahrání a sdílení písně

Fáze 2 – Sdílení písní po celé Evropě


Krok 1 – Výběr písně, která byla vytvořena jinými
studenty



Krok 2 - Překlad do vašeho rodného jazyka



Krok 3 - Natočení audia & videa



Krok 4 – Nahrání a sdílení písně
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1.1 POPULLAR - KROK ZA KROKEM
Příprava
Před zahájením úkolu je nutné pročíst daného průvodce, který vám pomůže vytvořit si konkrétní
představu. Doporučujeme také použít doprovodné materiály v druhé části tohoto dokumentu, které
lze později použít v různých bodech projektu. Ještě před začátkem je nutné vyplnit úvodní dotazník
pro studenty, a stejně tak závěrečný dotazník po skončení celého záměru. Úvodní dotazník je
dostupný zde:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRhWjVCa0E0ZTRQVndsd0twSFZJWmc
6MQ].
Dotazník je velmi důležitou součástí, která nám umožní zpracovat vaši zpětnou vazbu.

Skupina studentů
Třída se může rozdělit do skupin, přičemž minimální počet studentů by měl být pět, maximální
hranice není definována. PopuLLar je skupinový projekt a spolupráce je rozhodujícím faktorem.
Skládá se z mnoha náročných úkolů, a proto se musíte mezi sebou rozhodnout, kdo ponese za
jednotlivé části odpovědnost. Nicméně každý člen může svými znalostmi zapojit do všech fází.

Popis jednotlivých úkolů:


Napsání textu písně



Překlad písně



Hra na hudební nástroje (můžete použít i nástroje, které nefigurují v původní verzi,
buďte kreativní)



Zpěv - počet zpěváků záleží na vás – jeden, dva, vice nebo všichni



Natočení a úprava videa



Nahrání a úprava audia

Zapojení učitele:
Učitel může pomoci v případě, že nemůžete nalézt společné rozhodnutí.
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1.2 FÁZE 1 – VYTVOŘENÍ A NATOČENÍ PÍSNĚ

KROK 1 – VÝBĚR PÍSNĚ
Nejprve je zapotřebí vybrat vhodnou píseň. Můžete zvolit jakýkoliv žánr; pop, metal, dance, folk,
classic, jazz atp. Přestože pravděpodobně budete znát původní obsah písně, je vhodné z něho
nevycházet, jelikož vaším úkolem je napsat text, který bude v souladu pouze s melodií vybrané písně.
Tipy:


Složte sami celou píseň (hudbu i text)



Píseň

můžete

nalézt

na

YouTube

(http://www.youtube.com), nebo na stránkách, které
obsahují hudbu bez autorských práv jako například
Soundcloud (http://soundcloud.com/) nebo The Free Music
Archive (http://freemusicarchive.org/)


Použijte píseň, která bude podpořena co největším počtem
vašich spolužáků

Pokud se vám nedaří vybrat pouze jednu píseň, můžete využít možností
rozdělení na více skupin (mějte na paměti, že jednu skupinu tvoří
minimálně 5 členů). Další možností je zvolit píseň pomocí jednokolového
nebo více-kolového hlasování (pouze 2 písně se dostanou do užšího
výběru). Jednou z těchto možností musíte dosáhnout shody.

V této části je nezbytné najít společný kompromis, přestože má každý z vás preference v jiném stylu
hudby.

Zapojení učitele:
V případě, že se vám nedaří nalézt kompromis, můžete požádat o pomoc učitele.

6

KROK 2 – VYTVOŘTE TEXT VE SVÉM RODNÉM JAZYCE

Tato fáze je rozdělena do několika dílčích kroků, kde můžete projevit svoji
kreativitu. Jedná se o relativně obtížný úkol, kterého se mnoho skupin zhostilo
velmi zodpovědně, a výsledek byl vskutku ohromující. Pokud se dostanete do
slepé uličky, můžete použít nějaké Warm-Up aktivity, které naleznete v
doprovodných materiálech. Tato část obsahuje několik intuitivních pravidel,
které byste měli mít na paměti. Další užitečné rady a nápady jsou uvedeny níže.

Několik tipů, které vám usnadní průběh 2. kroku:


Nejprve se pokuste nalézt karaoke verzi vaší písničky, abyste se mohli zaměřit pouze na
instrumentální podklad. Pokud není tato verze dostupná, můžete hudbu nahrát sami
nebo pouze broukat melodii (shlédněte Audio nahrávání – doprovodné materiály).



Pokud je hudba nahraná (bez zpívaného textu), dejte průchod inspiraci, kterou ve vás
hudba evokuje, ať už v podobě slov, vět, prostředí nebo pocitů. Poté svoje myšlenky
prezentujte zbytku týmu.



Tyto výstupy použijte individuálně nebo v týmu pro vytvoření hlavního tématu k textu.
Poté předneste vaše nápady celé skupině, se kterou se na tomto kroku musíte
shodnout.



Doporučujeme začít s jednoduchou dějovou linií, která se bude následně rozvíjet.
Nezapomínejte na to, že váš nově vytvořený text musí pasovat do vybrané melodie.

Přestože je lepší vytvořit slova k celé písni, můžete složit pouze část, kterou lze v písni zopakovat
znovu. Záleží čistě na vašem úsudku. Je zapotřebí celý text zaznamenat (přepis), abyste jej později
mohli i s vaším videem vložit na internet.
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Intuitivní pravidla:


Měli byste si být vědomi, že je nutné vyvarovat se výrazům ve spojitosti s nadávkami,
sexem, drogami, alkoholem, násilím, rasismem, xenofobií, atp. Tyto výrazy nejsou
povoleny.



Lze použít slang, pokud se v daném jazyce skutečně vyskytuje. Mějte ale na paměti, že
bude extrémně obtížné přeložit tento text do cílového jazyka v bodě číslo 3.



V každém případě musí text před překládáním zkontrolovat učitel z důvodů verifikace a
vyvarování se zbytečných komplikací v dalších fázích projektu.

Zapojení učitele:
Nedaří-li se vám společně složit vhodný text, můžete využít nápadů vašeho učitele.

8

KROK 3 – PŘEKLAD PÍSNĚ DO CÍLOVÉHO JAZYKA
V případě, že vám překlad původně vytvořeného textu připadá příliš obtížný, můžete se vrátit zpět ke
kroku 2 a částečně slova v rodném jazyce upravit.
Není nutné překládat text doslova, nicméně snažte se vystihnout a popsat původní verzi v
rodném jazyce co nejpřesněji. Úspěšné splnění tohoto kroku spočívá ve smysluplném překladu do
cizího jazyka, nikoliv v přesnosti.
Stejně jako ve skutečných písních není důležité dodržet všechna gramatická pravidla, ale
snažit se vytvořit text, který bude po jazykové stránce v pořádku, abyste mohli být na svůj výsledný
výtvor pyšní.

Pro potřebu jsme pro vás vytvořili dva průvodce zaměřené na překlad textu:


Ztraceno v překladu: Triky a návrhy (dokument s doplňkovými materiály)



Užitečné nástroje pro překlad (dokument s doplňkovými materiály)

Je zapotřebí celý text zaznamenat (přepis), abyste jej později mohli i s vaším videem vložit na
internet.

Zapojení učitele:
V každém případě musí text před překládáním zkontrolovat učitel z důvodů verifikace a vyvarování se
zbytečných komplikací v dalších fázích projektu. Učitel se také může zapojit do překladu, je-li to
nutné.
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KROK 4 – NAHRÁVÁNÍ AUDIA & VIDEA

Nyní je potřeba natočit vaši píseň v rodném a cizím jazyce. Těšíme se na vaše nápady.
Průvodce ‘Krok za krokem’:


Jak nahrát audio (dokument s doplňkovými materiály)



Jak natočit vaše vlastní video (dokument s doplňkovými materiály)

V doplňkových materiálech naleznete také popis toho, jak vytvořit sbor, který můžete použít pro
nazpívání vaší písně, což je jedna z možných variant. Samotná nahrávka a její vložení na internet je
zásadní fází celého projektu, díky které můžete předvést svou práci celé komunitě PopuLLar. Tento
krok nesmí být opomenut.
Měli byste projít celý proces:


Nacvičit hudbu s textem – je potřeba se rozhodnout, kdo bude hrát, zpívat a vytvořit
odpovídající aranžmá



Nacvičit audio a/nebo video nahrávání. Kamerová zkouška může proběhnout při
nacvičování hudby s textem. Audio může být nahráno ve stejném čase jako video nebo
zvlášť s následným propojením (všechny tyto aspekty jsou do detailu rozpracovány
v doplňkových materiálech)



Finální nahrávání



Editace a finální úpravy (lze přidat titulky, atp.)
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Zapojení učitele:
Můžete požádat učitele, aby vám poskytl prostory ke zkoušení, vybavení pro nahrávání a hudební
nástroje, pokud je to v jeho možnostech. Také možná budete potřebovat pomoc při natáčení, pokud
budete chtít nahrát píseň mimo prostory školy. Učitel by měl vidět vaše video před editací a finalizací
verze.

KROK 5 – VLOŽENÍ NA INTERNET A SDÍLENÍ
1. Nahrání videa na YouTube
2. Umístění videa na PopuLLar wiki

Pro vaši školu bude na serveru Wiki vytvořena stránka pro ukládání vašich textů, audia a videa. Zde
jsou videa, která vám poradí, jak celý krok zrealizovat:


Vložení na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8



Vložení videa http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww



Vložení audia http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0

Bod číslo 5 v další kapitole popisuje podrobněji process sdílení.

Zapojení učitele:
Je nutné, aby byli učitelé zapojeni do této části projektu, neboť znají potřebné přihlašovací údaje k
vložení videa na Wiki platformu a YouTube kanál.

11

1.3 FÁZE 2 – SDÍLENÍ NAPŘÍČ EVROPOU

Tato fáze projektu je stejně důležitá jako fáze 1, neboť Vám umožňuje
sdílet a spolupracovat s vašimi vrstevníky napříč Evropou. V této fázi si
vyberete video vyrobené studenty z jiné školy, která je zapojená do tohoto
projektu.

Výběr videa musí respektovat následující pravidla:
1. Škola, která video vyrobila, musí sídlit v jiné zemi než v té vaší.
2. Mateřský jazyk školy nesmí být stejný jako váš, i když se jedná o jinou zemi. Například škola
v Německu nemůže používat video z Rakouska.
Zároveň můžete sledovat nebo psát komentáře na jiná školní videa, každá škola má k tomuto
účelu místo na stránce Wiki. Nezapomeňte však být zdvořilí a laskaví k práci ostatních, vyhněte se
proto nevhodným komentářům.

KROK 1 – VYBERTE SI PÍSEŇ VYROBENOU JINÝMI STUDENTY
Měli byste navštívit stránky PopuLLar dostupné na http://popullar.wikispaces.com a shlédnout
vložená školní videa. Můžete je okomentovat. Každý ve Vaší skupině by si měl vybrat své vlastní
video, které by rád použil a svůj výběr měl představit celému týmu. Společně se pak rozhodnete,
kterou píseň použijete.

Zapojení učitele:
Pokud budete potřebovat, učitel vám může pomoci při rozhodování.
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KROK 2 – PŘEKLAD DO VAŠEHO MATEŘSKÉHO JAZYKA
Tento proces je velmi podobný kroku 3 ve fázi 1. Je potřeba přeložit text písně, kterou jste si společně
s ostatními studenty vybrali do vašeho mateřského jazyka. Tento přímý překlad bude tím jednodušší,
čím máte vyšší úroveň znalosti mateřského jazyka. Měli byste se snažit držet se co nejvíce
originálního textu. Pokud potřebujete, můžete využít překladatelské příručky a prostředky.

Zapojení učitele:
Je potřeba, aby učitel zhlédl text vaší písně, než pokročíte k fázi 3.

KROK 3 – AUDIO A VIDEO ZÁZNAM ZPĚVU
Řiďte se podle stejných postupů jako při kroku 4 ve fázi 1 a využijte stejného zapojení učitele.

KROK 4 – NAHRÁT A SDÍLET
Řiďte se podle stejných postupů jako při kroku 4 ve fázi 1 a využijte stejného zapojení učitele. Píseň
nahrajete na Wiki stránky vaší školy. Měli byste také připsat (jméno a místo původu školy, která
vyrobila píseň, kterou používáte).
Dalším krokem bude informovat původní instituci (od které byla píseň použita) o tom, že vaše
škola vytvořila jinou verzi jejich písně a požádat je o její zhlédnutí a okomentování. Původní školu
velmi potěší, že jste použili jejich píseň. Možná budete chtít rozšířit svoji spolupráci s touto školou a
rozšíříte mezi sebou komunikaci. To by mělo proběhnout prostřednictvím učitelů obou škol, kteří
společně nastaví Wiki a obě školy si tak budou moci psát a komentovat. Stačí požádat Vašeho
učitele.
Nyní je potřeba, abyste vyplnili po-projektový dotazník, abyste zjistili, jak moc jste si tento projekt
užili:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6M
Q]
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1.4 ZÁVĚR

Tým projektu PopuLLar doufá, že jste si užili svůj projekt stejně tak jako my, když jsme jej navrhovali.
Můžete pokračovat a vytvářet více písní, sdílet je s ostatními školami a zkoušet jejich videa – tak
často, jak jen chcete.
Nejlepší však je, že jste měli možnost využít cizí jazyk a kreativní psaní ve formě, kterou už
možná nikdy nepoužijete. Ve formě, která je opravdu zábavná a jejímž výsledkem je něco, na co
můžete být hrdí. Svoji práci můžete ukázat jiným přátelům, rodině, v podstatě komukoliv napříč
Evropou.
Můžete o tomto projektu také říci přátelům v jiných školách a sledovat, jestli se jim podaří
přesvědčit svoje učitele, aby jim pomohli pracovat na tomto projektu. Přesto jim doporučte, aby si
před zahájením pročetli tohoto průvodce.

Druhá část tohoto průvodce, „Doprovodné materiály“ obsahuje veškeré další průvodce a materiály,
které můžete využít pro dokončení Vašeho projektu.
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This Student Guide is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike
2.0 License. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.0/uk/

The project PopuLLar has been funded with support from the European Commission. This document
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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