
 

Piánko 

 

Jak to všechno začalo? 
Pěvecký sbor vznikl v květnu 2016 pod vedením Mgr. Marcely Bílé. 

Po nástupu na školu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí jsem se stala třídní 

učitelkou v první třídě. Hudba provázela můj život od mala. Třída 

ráda zpívala a moc se mi ta práce líbila. V dubnu roku 2016 jsem 

mluvila s panem ředitelem o tom, že bych ráda vyzkoušela zájem na 

škole o zpívání ve sboru. On mou myšlenku maximálně podpořil. 

Obešla jsem tedy třídy a zjistila, že děti rády zpívají a na poslední 

dva měsíce se přihlásilo přes padesát dětí.   

                                                              
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme s dětmi poprvé zazpívali při odchodu 

deváťákům ze školy a to se ujalo. Od té doby sbor vyprovází 

poslední ročníky zpěvem vždy. Bohužel se z tohoto prvního 

vystoupení nepodařilo sehnat žádný záznam ani foto. 

 

A jak to bylo dál? 

Školní rok 2016 / 2017 
 

Od nového školního roku vystupoval sbor na různých akcích školy, 
ale i mimo Prahu 8. 

 



Sbor školy zazpíval na Staroměstském náměstí v programu 
„Česko zpívá koledy“.  
 

Ve středu 14. 12. 2016 se školní sbor vydal na Staroměstské náměstí, kde vystoupil v programu „Česko zpívá 

koledy“ s několika písněmi. Děti zazpívaly – Nesem vám noviny, Veverka, Žežuličko, kde jsi byla, Štědrej 

večer nastal, Měl jsem myšku tanečnici, Co to ten slavíček, Šťastné a veselé z pohádky Zimní víla. Děkujeme 

všem dětem za pěkné předvánoční zpívání a rodičům za doprovod. 

Za školní sbor Marcela Bílá 

  

 

Zpráva z novin: 

14. 12. 2016 Česko zpívá koledy: V Praze s Čechomorem 
Praha - Vánoční melodie budou mít už zítra magickou moc a spojí lidi dobré vůle po celé zemi. Úderem 
18. hodiny se ulice, náměstí, ale i domovy seniorů naplní českými koledami. Připojit se může každý, je jen na 
vás, jestli si budete broukat nebo se necháte unést texty písní Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Na Staroměstském náměstí vystoupí, 
o půl druhé odpoledne v rámci akce Česko zpívá koledy hudebník Josef Zoch, zpěvačka Jana Chládková, v 16 
hodin zazpívá návštěvníkům vánočních trhů kapela Čechomor a po ní také dětský sbor při ZŠ Lyčkovo náměstí 
v Karlíně. 

Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/cesko-zpiva-koledy-v-praze-s-cechomorem-20161214.html 

 

Festival Jarní petrklíč  
 
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se sbor vydal do KD Krakov v Praze 8. Tady se zúčastnil 29. ročníku festivalu „Jarní 

petrklíč“, kde děti zazpívaly písně – Zajíček, Veverka, Koulelo se, koulelo a Myška tanečnice. Sbor získal 

čestné uznání a poděkování za potěšení při muzicírování.  



 
 

Školní sbor vystoupil i při slavnosti 200 let Karlína  
V sobotu 24. 6. 2017 proběhla oslava 200 let Karlína. Po celém Karlíně byla vidět spousta zajímavých akcí a 

jednou z nich bylo i vystoupení našeho školního sboru před budovou školy, když přišel průvod vedený 

z Karlínského náměstí. 

https://www.praha8.cz/Oslavy-200-let-Karlina-a-United-Islands.html 

Děti zazpívaly písně – Když se zamiluje kůň, Umím prase zepředu, Stromy, Nepudu domu, Město na řece. 

 

 

 



Zpívání pro deváťáky 
 

Poslední akcí školního roku, při které sbor zpíval, bylo rozloučení s žáky devátých ročníků. 

V pátek 30. 6. 2017 prošli deváťáci školou za zvuku zvonění a potlesku všech žáků a učitelů na dvůr školy, 

kde jim děti zazpívaly dvě písně. 

 

Školní rok 2017/2018 

 

Škola má narozeniny 
 

V sobotu 30. 9. 2017 měla naše škola narozeniny. Její 111. výročí  se 

oslavilo na zahradě školy i uvnitř v budově. Děti všech tříd si 

připravily informace a provázely školou návštěvníky, kteří se přišli 

podívat. Školní sbor zazpíval při této příležitosti také. Jedna z písní 

byla složena přímo pro tuto významnou událost.  

Zazněly tyto písně – Říkanka pro berušku, Stromy, Leť, husičko leť, 111 let pro naši školu. 

 

 



 

Školní sbor vystoupil na Staroměstském náměstí 
 

Znovu se náš sbor dostal na Staroměstské náměstí dne 13. 12. 2017 při příležitosti akce „Česko zpívá koledy“. 

V doprovodném programu děti zazpívaly osm písní, které doprovodily na rytmické nástroje. Když zazněla 

poslední píseň Štěstí, ozval se velký potlesk. Poprvé zde děti zpívaly s krásně zelenými šátky, které škola 

zakoupila pro zpěváčky. 

Písně, které děti zazpívaly: Jeřabinka, Vánoční stromek, Pasu, pasu písničky, Na svatého Martina, Světýlka 

pro dušičky, Písnička o naději, Byla cesta ušlapaná, Štěstí je sluneční záře.   

Děkujeme všem rodičům za doprovod a pomoc při organizaci. 

Za sbor Marcela Bílá 

 

 

 



Vánoční koncert v kostele v Karlíně  

              
V úterý 19. 12. 2017 proběhl v kostele Cyrila a Metoděje v Karlíně první vánoční koncert. 

V kostele vystoupilo několik tříd z naší školy, které si připravily vánoční písně se svými třídními učiteli. Také 

zazpívali učitelé, kteří si připravili několik písní, které doprovodili      na hudební nástroje. Náš školní sbor 

vystoupil poprvé s názvem Piánko, který sboru vymyslela Laura Sladká. Zazpíval písně, které děti 

doprovodily na rytmické nástroje – Štěstí, Jeřabinka, Pasu, pasu písničky, Vánoční, Písnička o naději, Byla 

cesta, byla ušlapaná. 

Nakonec zazpívali všichni vystupující společně několik vánočních písní a pan ředitel Jan Korda popřál všem 

příjemné prožití vánočních svátků. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xAURGAdwiSM 

 

Stříbrná stuha pro školní sbor Piánko 
 

Ve středu 28. 3. 2018 se náš školní sbor Piánko zúčastnil 30. ročníku festivalu "Jarní petrklíč". Podařilo se 

nám získat stříbrnou stuhu. Děkujeme všem dětem za jejich zpívání.  

Písně, se kterými jsme soutěžili – Děti, Štěstí, Bingo. 

Další velké poděkování patří rodičům, kteří nás doprovázeli.  

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 



 

 

 

 
 



Čarodějnice v Karlíně 
 
Jako každý rok v dubnu se do Karlína slétly čarodějnice. V parku u naší školy si děti 26. 4. 2018 mohly 

zasoutěžit v čarodějných disciplínách. Sbor zazpíval dvě strašidelné písně – Strašidla a Máme doma obludu. 

Následovalo vyhlášení nejhezčích čarodějnic. 

 

 

Piánko na mezinárodním festivalu 
 

V sobotu 5. 5. 2018 se náš školní sbor zúčastnil mezinárodního festivalu POKLAD NÁRODŮ v Poděbradech. 

Moc děkuji všem dětem a hlavně rodičům, kteří nás doprovázeli. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně, které děti zazpívaly – Vrby se nám zelenají, Pásla Kačenička, Kouzelný dárek, Bingo, Piánko. 

 

 



 

 

 

 
 
 



Koncert pro maminky  
 

Ve středu 9. 5. 2018 jsme se sešli v divadle naší školy na koncert ke dni maminek. Děti se na tento den moc 

těšily a maminkám zazpívaly devět písní. Poprvé tu zazněla píseň Piánko, která byla napsána pro sbor. Ještě 

nebyla úplně docvičena, ale dětem se moc líbila a chtěly ji na koncertě zazpívat. Po poslední písničce děti 

sklidily velký potlesk. Věříme, že jsme všem divákům udělali naším vystoupením radost. 

Zazpívány byly písně – Vrby se nám zelenají, Pásla Kačenička, Děti, Bingo, Teta Sylva, Máme doma obludu, 

Náušnice z třešní, Piánko, Kouzelný dárek, 

 

 

 



Piánko v Černínském paláci 
 

Ve středu 16. 5. 2018 zahájil náš pěvecký sbor Piánko slavnostní zasedání členů Asociace diplomatických 

partnerů Praha -  DSA Prague v Černínském paláci (sídlo Ministerstva zahraničních věcí). Tato organizace se 

věnuje mimo jiné charitativní činností a pracuje pod záštitou první dámy ČR paní Ivany Zemanové. Akce byla 

poděkováním za uskutečněnou vánoční sbírku, 

v níž se vybralo přes dva miliony korun, které 

budou rozděleny na dobročinné projekty. Je 

nám ctí, že jsme mohli na takto významné akci 

vystoupit.  

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

 

Písně – Vrby se nám zelenají, Pásla Kačenička, 

Děti, Bingo, Kouzelný dárek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqTC4kXb_Tg 

 

Piánko na setkání přátel CID 
 

Školní pěvecký sbor Piánko vystoupil ve čtvrtek 7. 6. 2018 v konferenčním sálu hotelu Alwyn na setkání 

přátel CID (centrum integrace dětí a mládeže), který se konal k výročí KCK (komunitní centrum Karlín). 

Děti zazpívaly lidové i umělé písně, poslechly si vystoupení malých harfenistek a nakonec si ještě zatančily 

při zpěvu skupiny Ataréz (CZ, Cuba). 

Děkujeme rodičům za jejich doprovod a pomoc při této akci. Za sbor Marcela Bílá 

Písně – Vrby se nám zelenají, Pásla Kačenička, Děti, Bingo, Stromy, Náušnice z třešní, Štěstí.  

 

 



 

Zpívání deváťákům 29. 6. 2018 
 

V pátek 29. 6. 2018 proběhlo na školní zahradě slavnostní rozloučení s deváťáky. Při této příležitosti zazpíval 

školní pěvecký sbor Piánko tři písně. Poprvé zde zazněla píseň Piánko, která byla složena přímo pro sbor. 

Nakonec všichni společně zazpívali písničku na rozloučenou žákům devátých tříd. Přejeme jim mnoho štěstí 

na další životní cestě.  
Písně – Červnová učitelka, Piánko, Letošní rok končí.     

   

 

 



 

                                                                Školní rok 2018 / 2019 
 
 

 

Vystoupení sboru PIÁNKO na 
Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb v KD Krakov  
 

Ve středu 12. 9. 2018 vystoupil náš školní pěvecký sbor 

Piánko na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v KD 

Krakov v Bohnicích. 

Děti svojí písní veletrh zahájily a následně zazpívaly 

oceněným pracovníkům z řad osobních asistentek, 

ošetřovatelek, sanitářů, a dalších. Ocenění předával sám pan 

starosta Prahy 8 pan Roman Petrus.  

Děkujeme maminkám, které nás doprovázely. Marcela Bílá vedoucí sboru. 

 

Písně – Děti, Jeřabinka, Bingo, Pasu, pasu písničky, Štěstí, Pásla Kačenička, Piánko. 

 

 

            

 

        



Vystoupení na Zahradní slavnosti  
 

V sobotu 22. 9. 2018 vystoupil náš školní pěvecký sbor Piánko na Zahradní slavnosti, která proběhla na 

školním dvoře.  

Téma letošní slavnosti bylo - Doprava všemi smyly a ze všech stran, po které následoval pondělní - Den bez 

aut. 

Děkujeme všem dětem, které si přišly zazpívat. 

Marcela Bílá, vedoucí sboru 

Písně – Pasu, pasu písničky, Jeřabinka, Děti, Stromy, Bingo, Pásla Kačenička, Štěstí, Piánko. 

 

 



Pianko na Festivalu demokracie 
  
Ve středu 3. 10. 2018 vystoupil již podruhé náš školní pěvecký sbor Piánko na akci 

Setkání přátel CID a KDK v hotelu Alwyn. 

Děti zazpívaly na úvod Festivalu demokracie Nadace Václava Havla 2000. 

Čestným hostem na této akci byla známá česká psycholožka, psychoterapeutka 

a spisovatelka PhDr. Jiřina Prekopová. Děkujeme všem rodičům, které nás doprovázeli. 

Marcela Bílá, vedoucí sboru 

Písně – Jeřabinka, Pasu, pasu písničky, Říkanka pro berušku, Kouzelný dárek, Voda, voděnka, Piánko. 

 

 

Sbor při celoškolní akci 100 let vzniku republiky 
 

V pátek 26. 10. 2018 vystoupil školní pěvecký sbor při celoškolní akci 100 let vzniku republiky. Po 

slavnostním zasazení lípy, v předzahrádce školy, zazpíval československou hymnu společně se všemi 

třídami. 

  



 
Piánko na 24. festivalu integrace SLUNCE 
 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 školní pěvecký sbor vystoupil v Paláci Akropolis na 24. festivalu integrace SLUNCE. 

Tento festival probíhal čtyři dny a vystoupilo na něm hodně dětí i dospělých s různým handicapem. Diváky 

byly také děti s různým postižením.  

Děti, z našeho školního pěveckého sboru, příjemně svým vystoupením obohatily čtvrteční program a podle 

potlesku se velmi líbily. Myslím, že i pro ně to byla veliká zkušenost, setkat se přímo s tolika dětmi s 

handicapem. 

Děkuji dětem za vzorné chování po celou dobu akce. Marcela Bílá vedoucí sboru. 

Písně - Pasu, pasu písničky, Jeřabinka, Děti, Stromy, Bingo, Pásla Kačenička, Štěstí, Piánko. 

 
 

 



Pěvecký sbor na Setkání přátel pořádané CID a KDK 
 

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 vystoupil náš školní pěvecký sbor na Setkání přátel pořádané CID a KDK v hotelu 

Alwyn.  Děti vystoupily hned na začátku setkání se třemi písněmi.  Celý program 

byl  k 100. výročí  samostatného Československa. 

Děkujeme maminkám za doprovod. Marcela Bílá vedoucí sboru 

Písně - Pasu, pasu písničky, Děti, Stromy, Bingo, Pásla Kačenička, Štěstí, Piánko.  
 

 

 

https://www.zs-ln.cz/files/items/5376/files/podekovani_cid.pdf 

ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6, 186 00 Praha 8 - Karlín Vážený pan ředitel Mgr. Jan Korda  

Vážený pane řediteli, 
děkujeme Vaší paní učitelce Mgr. Marcele Bílé a žákům z dětského pěveckého souboru Piánko za další 
vystoupení na slavnostních setkáních CID a KCK v kongresovém sále hotelu Alwyn a 24. Festivalu Integrace 
Slunce v Paláci Akropolis. Těšíme se na další spolupráci a zároveň i dobrou reprezentaci Vaší školy. Přejeme 
Vaší škole, pedagogům a žákům mnoho dalších úspěchů.  
V Praze 29. listopadu 2018  
Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
ředitelka PhDr. Marie Petrželová a spolupracovníci Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. KCK – Komunitní 
centrum Karlín Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, www.cidpraha8.cz 
 



Piánko v DPS Bulovka 

Ve středu 5. 12. 2018 vystoupil náš školní pěvecký sbor Piánko v DPS Bulovka. Konalo se tam vyhodnocení 

"Křížovkářské ligy seniorů Prahy 8".  Děti zazpívaly na začátku této akce vánoční písně a koledy, které 

doprovodily nástroji. Tentokrát vystoupily děti z 1. - 3. tříd. Děkujeme všem zúčastněným dětem za 

příjemné  vánoční zpívání. 
Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně – Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši, Podívej 

kocourku. 

 

 

Piánko na výstavišti v Lysé nad Labem 
 

Školní pěvecký sbor Piánko vystoupil 9. 12. 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem na Mezinárodním 

festivalu Miss/Mister Interbrilliant WOrld Christmas Stars& Angels, Top Talent Interbrilliant World, Top 

Fashion Designér Interbrilliant Wolds. 

Festival probíhal od 6. 12. - 9. 12. v Poděbradech a Lysé nad Labem. 

Sbor vystoupil v neděli v doprovodném programu, po nastoupení všech účastníků soutěže. Zazněly vánoční 

písně a děti je doprovodily na melodické i rytmické nástroje. 

Velmi děkuji za pomoc rodičům, kteří nás doprovázeli na cestě vlakem. Také těm, kteří děti přivezli přímo 

na výstaviště. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá, vedoucí sboru 

Písně – Skálo, skálo, Vánoce, Podívej kocourku, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Svatý Martin. 

 



                

 

   

 

                                                                    



Sbor Piánko na Staroměstském náměstí  
 

Ve středu 12. 12. 2018 zazpíval náš školní pěvecký sbor Piánko na Staroměstském náměstí  v hlavním 

programu akce  “Česko zpívá koledy“, která rozezněla náměstí letos již poosmé. Zazněly klasické vánoční 

koledy a účast diváků byla veliká. Začínalo se v 18.00 přímým přenosem do všech koutů naší republiky, ale i 

za její hranice. Zpívalo se na Slovensku,          v Mnichově, v Římě, v Athénách, v Istanbulu, ale i na mnoha 

dalších místech. 

Akci podporoval Český rozhlas Region a v jeho vysílání zazněly koledy naživo. Děti zazpívaly, společně se 

zpěvákem Vlastimilem Horvátem (výhercem druhé řady televizní soutěže Česko hledá Super Star). 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli v přesunu zpěváčků od školy až na Staroměstské náměstí. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá  

Písně – Pásli ovce valaši, Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, Vánoce, Vánoce přicházejí, Půjdem 

spolu do Betléma. 

 
 

 



Vánoční koncert v kostele v Karlíně 
 

Vánoční zpívání přinesl čtvrteční podvečer 13. 12. 2018 v Kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Od 17.00 

zde zazněly vánoční písně a koledy z několika tříd naší ZŠ. Dvě své autorské písně zahrál se svojí třídou 2. B. 

Jiří Brůžek. Vystoupil také pedagogický sbor, který zazpíval tři písně, jednu společně s dětmi. Závěrečné 

vystoupení patřilo našemu školnímu sboru Piánko. Děti zazpívaly šest vánočních písní, které doprovázely na 

rytmické i melodické nástroje. 

Zazněla i píseň “Za sto let”, kterou děti doplnily taneční choreografií. Poslední píseň “Vánoční modlitbička”, 

byla jako překvapení na závěr celého koncertu. Na klavír ji doprovodila Kateřina Glogarová z 8. A a na kytaru 

Vítek Ryba. 

Píseň “Štěstí, zdraví, pokoj svatý “zakončila 2. Vánoční koncert naší Základní školy na Lyčkově náměstí, v 

kostele v Karlíně. 

Děkujeme všem zpěváčkům, pedagogům a divákům za příjemný adventní večer. 

Velké poděkování patří panu faráři Miroslavu Cúthovi, za umožnění vystoupit v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Karlíně. 

Další velké poděkování patří také Matouši Ettlerovi a všem jeho spolupracovníkům, ze školní televize Reflegs, 

za přímý přenos celého koncertu a skvělé ozvučení všech vystupujících. 

Příjemný zbytek adventních dní přeje Marcela Bílá, vedoucí sboru 

Písně – Skálo, skálo, Vánoční zvonky, Podívej kocourku, Vánoce, Vánoce, Za sto let, Vánoční modlitbička. 

 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L87dC3dGMT8 

 
 



Vystoupení v tělocvičně 
 

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se uskutečnilo tradiční, vánoční zpívání v tělocvičně. Jednotlivé třídy vystoupily s 

vánočními písněmi a koledami. Školní sbor zazpíval jednu píseň k 100. výročí vzniku naší republiky, poté 

zazněly vánoční písně a jednu píseň zazpívaly děti společně s učitelským sborem. Písně byly doprovázeny 

rytmickými i melodickými nástroji, učitelé zahráli na kytary, flétnu, klavír a housle. Prožili jsme příjemné 

hudební dopoledne.  

Písně – Vánoční zvonky, Za sto let, Podívej kocourku, Čas vánoční. 

 

 

Piánko má stříbrnou stuhu z Jarního petrklíče 

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 proběhl 31. ročník festivalu "Jarní petrklíč". Náš školní pěvecký sbor zde vystoupil 

jako druhý v pořadí v kategorii sbory a soubory. Děti zazpívaly tři písně, které rytmicky doprovodily. Jednu 

píseň doprovodila na flétnu Ema Rejlková z 5. A. Po zazpívání písní obecenstvo reagovalo velkým 

potleskem.  

Za svůj výkon získalo Piánko stříbrnou stuhu. 

Veliké poděkování patří rodičům, kteří nás doprovázeli a po celou dobu byli nápomocni. Děti zaslouží 

pochvalu za pěkné chování, jak při samotném vystoupení, sledování ostatních vystupujících v sále, tak i při 

cestování hromadnou dopravou. 

Gratulujeme všem zpěvačkám, zpěvákům a vedoucí sboru Marcele Bílé. 

Písně – Čarovný klíček, Kdybys měla, má panenko, Piánko. 



            

 

 

                                                                                             



Piánko na Veletrhu NGO ve Forum Karlín 
 

Ve středu 10. 4. 2019 zazpíval náš školní pěvecký sbor Piánko na Veletrhu NGO Market ve Forum Karlín. 

Zpěvačka Tonya Graves a ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal, zahájili veletrh  a potom společně s 

Piánkem zazpívali píseň k 20. výročí. Děti zazpívaly další jarní písně, které doprovodily tancem a rytmickými 

nástroji. Jednu píseň doprovodila na klavír Viktorie Jelínková a na flétnu Ema Rejlková obě z 5. A. Děkujeme 

všem zúčastněným dětem za reprezentaci školy. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně – Vrby se nám zelenají, Čarovný klíček, Za hranice všedních dnů, Kolik je na světě, Kdybys měla, má 

panenko. 

 

              

                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pianko na Jarním karnevalu 
 

Ve středu 17. 4. 2019 vystoupil náš školní pěvecký sbor Piánko na Jarním karnevalu v hotelu Alwyn. Děti 

zahájily vystoupení jarními písněmi, které rytmicky doprovodily. Na závěr svého vystoupení zazpívaly i píseň 

Piánko. Poté se převlékly do masek a po vystoupení malých harfiček tančily za doprovodu kapely Atarés. 

Děkujeme všem rodičům, kteří nás přišli podpořit a také pomáhali při organizaci.  

Marcela Bílá - vedoucí sboru. 

Písně – Vrby se nám zelenají, Čarovný klíček, Kdybys měla, má panenko, Kolik je na světě, Piánko. 

 

 

                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náměstí plné čarodějnic 
 

V pondělí 29. 4. 2019 bylo čarodějnické odpoledne v naší škole. Původně měla být akce před školou, ale díky 

velkému dešti byla přesunuta do prostoru školy. Při této příležitosti zazpíval náš školní pěvecký sbor, před 

vyhlášením výsledků, tři písně. Dvě písně byly jarní a třetí čarodějnická.  

Děti zpívaly v maskách a moc si to užily. Jednu z jarních písní doprovodila Viktorie Jelínková z 5. A na 

klavír.  

Za školní sbor Marcela Bílá - vedoucí sboru. 

Písně – Čarovný klíček, Kdybys měla, má panenko, V domě straší duch. 

 

 

 

Vystoupení k svátku maminek 
 

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 vystoupil náš školní pěvecký sbor v prostoru kasáren v Karlíně. Zazpíval při příležitosti 

Dne matek. První píseň zazpívaly a zatančily starší děti ze třetích až pátých tříd s krásnými novými 

oranžovými šátky. Potom se přidali všichni ostatní zpěváčci. 

Jednu z písní doprovodily žákyně 5. třídy Viktorie Jelínková na klavír a Ema Rejlková na flétnu. 

Následující dvě písně byly přáním pro  maminky k svátku.  

Poslední píseň musel sbor pro velký úspěch opakovat. Byla složena přímo maminkám. Měla takový úspěch, 

že maminkám zvlhly oči a vytahovaly kapesníky. Doprovodila ji klavíristka z 8. třídy Kateřina Glogarová. Za 

bouřlivého potlesku se ozvalo i pochvalné Bravo! 

 

 



Nakonec zpěváčci rozdali maminkám kytičky, které připravily děti z první třídy.  

Velké poděkování  patří  všem, kdo pomáhali. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá.  

Písně – Za hranice všedních dnů, Když se zamiluje kůň, Vrby se nám zelenají, V domě straší duch, Čarovný 

klíček, Holky z Polabí, Kolik je na světě, Kdybys měla, má panenko, Mamince, Píseň pro maminky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UO-HPbLTAVc 

  



 

Piánko na United Islands 
 
V sobotu 1. 6. 2019 vystoupil náš školní pěvecký sbor na náměstí v Karlíně při příležitosti festivalu United 

Islands. Děti zazpívaly, zatančily a zahrály několik písní a tím zahájily přehlídku krátkých vystoupení sborů 

a souborů Prahy 8 na hlavním pódiu před kostelem. Děti zpívaly s radostí a vystoupení si užily.  

Všem, kteří nám pomáhali s organizací, děkujeme.  

Marcela Bílá za pěvecký sbor  

Písně – Čarovný klíček, Holky z Polabí, Kdybys měla, má panenko, Když 

se zamiluje kůň, Piánko, Stromy, Mamince. 

http://2019.unitedislands.cz/doprovodny-program-2/ 

 

 

                                              

 

 



Zpívání deváťákům 28. červen 2019 
 
V pátek 28. června 2019 končila škola všem žákům. Naše škola se již tradičně loučila i s deváťáky. Při této 

příležitosti také zazpíval školní pěvecký sbor Piánko. Děti zazpívaly dvě písně. Druhá píseň byla psána přímo 

pro deváťáky na melodii písně Bohemian Rhapsody od skupiny Queen.  Doprovodili ji na klavír Kateřina 

Glogarová z 8. třídy, na bicí Štěpán Korda z 5. třídy, pan učitel Jan Weber na kytaru a pan ředitel Jan Korda 

na basovou kytaru.  

Vystoupení se dětem povedlo a přihlížející diváci byli dojatí.  

Písně – Holky z Polabí, Bohemian Rhapsody od skupiny Queen – text pro deváťáky, 

Přejeme všem krásné prázdniny plné zážitků, poznání, odpočinku a těšíme se na další zpívání. 

Za školní pěvecký sbor Marcela Bílá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní rok 2019/2020 
                                                                      

 

 

                     

Veletrh sociálních služeb a den zdraví 
 

V pondělí 9. září 2019 vystoupil náš školní pěvecký sbor Piánko 

na akci - Veletrh sociálních služeb a den zdraví v KD Krakov. 

Děti zazpívaly několik písní a zpříjemnily tak v chladném počasí 

začátek veletrhu. 

Děkujeme všem rodičům, kteří nás na akci doprovázeli. 

Marcela Bílá, vedoucí sboru 

Písně – Kdybys měla, má panenko, Kolik je na světě, Mamince, 

Když se zamiluje kůň, V domě straší duch, Stromy, Holky 

z Polabí.  

 

 
 

 

 

 



Hotel Alwyn - Podzimní soaré 
 

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 vystoupily děti v hotelu Alwyn na podzimním setkání přátel CID      v Karlíně. Po 

krátkém úvodu zazpívaly několik písní. 

Potěšily tak i vzácného hosta, kterým byla paní PhDr. Jiřina Prekopová, která oslavila své 90. narozeniny a 

podepisovala na setkání svoji novou knihu "Láska vítězí nad technikou." 

Zazněly tu i harfičky, na které hrály děti od paní prof. MgA. Hedviky Mousa Bacha a také skupina Atarés 

zahrála k tanci a poslechu. 

Děti si to moc užily a chceme poděkovat za pomoc rodičům, kteří nás doprovázeli. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

 

Písně –  Září, Kolik je na světě, Stromy, Holky z Polabí, Když se zamiluje kůň. 

 
 



Rozsvícení stromku v Karlíně 5. 12. 2019 
 

Školní pěvecký sbor Piánko zazpíval při rozsvícení vánočního stromku v Karlíně u kostela Cyrila a Metoděje, 

ve čtvrtek 5. 12. 2019. 

Děti zazpívaly tři vánoční písně, poté zástupci města rozsvítili stromek a následovaly ještě tři vánoční koledy. 

Poslední písní, kterou děti zazpívaly, byla píseň „Srdce nehasnou“, jako vzpomínka na mistra Karla Gotta.  

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně – Nesem vám noviny, Podívej kocourku, Půjdem spolu do Betléma, Stojí vrba košatá, Polární expres, V 

půlnoční hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční koncert v kostele v Karlíně 2019 
 

 
 

Záznam vánočního koncertu  

Podívejte se na záznam přímého přenosu vánočního koncertu ZŠ Lyčkovo náměstí, který vysílala školní 

televize Reflegs živě z karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

https://www.youtube.com/watch?v=slrIFWJ3wY0 

 



Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhl již potřetí Vánoční koncert v kostele Cyrila a Metoděje v Karlíně. Vystoupilo 

tu několik tříd z prvního stupně. Děti zazpívaly a zahrály vánoční písně. Tři písně zazpíval i kolektiv učitelů. 

Na závěr vystoupily děti ze školního pěveckého sboru Piánko. Druhá píseň - Srdce nehasnou - 

byla  vzpomínkou na Karla Gotta. Čtvrtou píseň děti zazpívaly společně s Michaelou Burešovou - finalistkou 

mezinárodní soutěže Sanremo junior 2018, finalistkou soutěže z nadace La Sofia Ivety Blanarovičové a 

dalších ocenění - která byla hostem na koncertě a dne 16. 12. 2019 pokřtí své první CD. 

Po závěrečných slovech pana ředitele Jana Kordy a poděkování panu faráři Miroslavu Cúthovi,  všichni 

společně zazpívali píseň Dej Bůh štěstí. 

Poděkování patří všem vystupujícím dětem, učitelům a  také divákům v kostele za krásnou předvánoční 

atmosféru. 

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně – Stojí vrba košatá, Srdce nehasnou, O svátcích vánočních, Vánoční strom, Šťastné a veselé, všichni 

společně na závěr – Dej Bůh štěstí tomu domu. 

 

 

 

 

 

 



Sbor Piánko na mezinárodní festivalu TREASURE OF NATIONAL - 
INTERBRILIANT WORLD WINTER 2019 
 

Školní pěvecký sbor Piánko vystoupil v neděli 15. 12. 2019 jako host v doprovodném programu na 

mezinárodním festivalu TREASURE OF NATIONAL - INTERBRILIANT WORLD WINTER 2019  na 

Výstavišti v Lysé nad Labem. Děti zazpívaly při zahájení soutěže několik vánočních písní, které doprovodily 

na rytmické a melodické nástroje. Jednu z písní se sborem zazpívala Michaela Burešová, která je finalistkou 

pěvecké soutěže Sanremo junior 2018. Na klavír děti doprovodila Viktoria Meyer, pořadatelka festivalu.  

Moc děkuji všem rodičům, kteří přivezli děti do Lysé nad Labem auty, ale i těm, kteří nás doprovázeli vlakem.  

Za pěvecký sbor Marcela Bílá 

Písně – Stojí vrba košatá, Polární expres, Vánoční strom, Podívej kocourku, Šťastné a veselé z filmu Zimní 

víla. 

 

 



 

 

 

 

Zpívání v tělocvičně 
 

V pátek 20. 12. 2019 se sešli všichni žáci a učitelé v tělocvičně školy na závěrečné zpívání. Vystoupilo několik 

tříd se svými písněmi a doprovody učitelů. Školní sbor Piánko zazpíval tři vánoční písně. Zazněla tu i píseň 

Karla Gotta – Srdce nehasnou, jako vzpomínka a při ní zpívali úplně všichni. Na závěr zazpívali žáci a učitelé 

společně píseň. Nikdo z nás asi netušil, že to bude poslední společné zpívání a setkání před koronavirem. 

Písně – Stojí vrba košatá, Pátá, Polární expres,  Srdce nehasnou, Dej Bůh štěstí.  



 

 

 

 

 

 

KORONAVIRUS 
březen – květen 

 
Školní sbor měl zkoušky do poloviny března, kdy bylo vyhlášeno uzavření škol z důvodu koronavirové 

pandemie. Ze začátku jsme si všichni mysleli, že to bude jen na chvilku.  

Že se ale spolu uvidíme ve škole až v květnu, to si nikdo nedovedl představit.  

Pro menší děti ve sboru byla složena píseň Pianissimo. Děti se jí začaly učit, ale ještě nebyla příležitost ji 

někde prezentovat. 

 
 

 

 

 

 



Zpívání deváťákům 
 

V pátek 26. 6. 2020 zazpíval náš školní pěvecký sbor Piánko při odchodu deváťáků na školní zahradě. Děti se 

na zpívání moc těšily. Tím, že jsme nemohli se sborem moc zkoušet díky koronaviru, tak jsme použili píseň, 

kterou děti zpívaly v dřívějším roce. Zpívali s námi i učitelé a ostatní žáci, kteří písničku znali. Přejeme všem 

žákům devátých tříd, aby se jim v dalším životě a při studiu dařilo.  

Za školní sbor Marcela Bílá 

Písně – Kluci s klukama, Letošní rok končí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 2020/2021 
 

Školní rok začal s nadějí, že je koronavirus za námi, ale bohužel se tak nestalo. Od poloviny října byly školy 

znovu uzavřeny a byl zákaz zpěvu ve školách i na veřejnosti.  

 

Hotel Alwyn 11. 9. 2020 
Našemu školnímu sboru se podařilo vystoupit pouze jednou do 

konce roku 2020.  

V pátek 11. 9. 2020 jsme zazpívali v hotelu Alwyn. Hostem byl 

kytarový virtuos profesor Štěpán Rak, který byl jmenován 

prvním profesorem kytary v historii AMU. Zahrál a zazpíval 

několik písní a posluchači se k němu v několika případech 

přidali. Dalším hostem byl hudebník, harfenista Martin Sadílek, 

který  získal řadu významných ocenění za svoji hru na harfu 

doma i v cizině. 

Děti zazpívaly také pár písniček, kterými potěšily posluchače.  

Písně – Září, Holky z Polabí. 

 

                            



     

 

 

Koronavirus 
 

Říjen - ? 

 

 


