Kudlanka

HRÃ•T ÄŒI NEHRÃ•T NA KLAVÃ•R?
ÃšterÃ½, 07 Ä•erven 2016

Milá Kudlanko, na&scaron;e desetiletá dcera hraje na klavír od svých 5 let. Je v tom výborná, má talent, ale v poslední
dobÄ› najednou protestuje, a Å¾e uÅ¾ hrát nechce. Nechce doma cviÄ•it, nechce chodit na lekce a teÄ• dokonce zaÄ•ala dÄ›la
problémy uÄ•itelce. Ve &scaron;kole zaÄ•ali hrát na flétnu, a AniÄ•ce se to velice líbí, a i jí to výbornÄ› jde (díky tÄ›m pÄ›ti letÅ¯m
hraní na piano).
Jinak je AniÄ•ka stra&scaron;nÄ› hodná holÄ•iÄ•ka, ve &scaron;kole se dobÅ™e uÄ•í, dÄ›lá gymnastiku, ale kdyÅ¾ má m
stane se z ní pÅ™ímo draÄ•ice. Moje otázka zní: Máme ji u toho drÅ¾et, pÅ™emlouvat a Ä•ekat, aÅ¾ to pÅ™ejde? Myslím, Å¾
dÅ¯leÅ¾ité, aby dítÄ› hrálo na nÄ›jaký hudební nástroj (zvlá&scaron;tÄ›, pokud k tomu má takové nadání) a navíc, právÄ› pÅ™i
hÅ™e na klavír se uÄ•í koncentraci a sebekontrole. Chápu, Å¾e ji to nebaví, ale myslím si, Å¾e by to mohla být jen taková
pÅ™echodná fáze a Å¾e se za nÄ›jakou dobu umoudÅ™í a pak zase zaÄ•ne. Moje mlad&scaron;í sestra na tom byla podobn
pak byla nesmírnÄ› rodiÄ•Å¯m vdÄ›Ä•ná, Å¾e ji i pÅ™es její vehementní protesty pÅ™inutili pokraÄ•ovat. ProstÄ› nevím &nda
pokraÄ•ovat dál, nebo jí dovolit pÅ™estat? ANDREA
O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Andreo,
obdivuju kaÅ¾dého, kdo umí na nÄ›jaký hudební nástroj. Má&scaron; pravdu, Å¾e je to taková nadstavba,
vylep&scaron;ení základního vzdÄ›lání. A to mluvím je&scaron;tÄ› jen o takovém tom hraní "pro zábavu". Nevím, kde jste
udÄ›lali chybu - asi jste to tro&scaron;ku pÅ™epískli s drilem a moÅ¾ná i pÅ™eplnÄ›ním jejího volného Ä•asu - desetiletá holÄ•
která má &scaron;kolu, gymnastiku, klavír, teÄ• je&scaron;tÄ› flétnu - a prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› se má uÄ•it a dÄ›lat úkoly...
Kde má
volno na kamarádky? Na opravdu "jen zábavu"? A nebere to hraní na klavír teÄ• jako "musí&scaron;, musí&scaron;"?
PÅ™emý&scaron;lej, od kdy se jí to tak zprotivilo... NemÄ›la nÄ›jaký nepÅ™íjemný záÅ¾itek? Nebo - nemÄ›ly ostatní dÄ›ti nÄ›j
program a ona musela cviÄ•it a pÅ™ehrávat? Zkuste si s ní o tom promluvit, zjistit její dÅ¯vody.
VÄ›Å™ím, Å¾e dal&scaron
pÅ™idají ti, kteÅ™í a) s klavírem pÅ™i&scaron;li do styku, nebo b) mají dÄ›ti "hudbou povinné" :-))). KaÅ¾dopádnÄ› - drÅ¾ím p
to dopadlo dobÅ™e, Hudební talent promrhat by bylo &scaron;koda... d@niela
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