Duets “Santehniķi”
Muzikāla saruna “Kā no nekā radīt mūziku”
Norises laiks: 06.05.2021.
2.c, 2.e un 2.g klase

Nodarbības mērķis ir papildināt skolēnu zināšanas un veidot interesi par mūziku, iepazīstoties
ar savdabīgu mūzikas izpildījuma veidu un tā veicinot klausītāju iepazīt radošumu un
jaunrades procesu. Duets “Santehniķi” ir izveidojuši neparastu instrumentu, kuru sauc
trubafons. Instrumenta galvenā sastāvdaļa ir visparastākās santehnikas caurules, bet “kociņu”
vietā noder pludmales čības.
Mūzikas stundā 2. klašu skolēni iepazinās ar duetu “Santehniki” un atklāti izteica savu
viedokli:
2.c Gustavs Es uzzināju ka sitot ar čībām pa caurulēm

var būt tāda forša skaņa. Man visvairāk patīk

kad viņi rādīja video kur viņi taisa to skaņu
2.c Egija Man patika kā spēlē. Man nepatika tas ar ko viņi spēlē. Es uzzināju ka ir tāds
instruments.
2.c Ralfs Patika kādu mūzika spēlēja. Ka mūziku var spēlēt ar dažādiem priekšmetiem. Nepatika
instruments.
2.c Elizabete Uzzināju ka ir instruments trubafons. Man patika šis instruments. Nepatika man šī
instrumenta skaņa. Ilgi vienu nevarētu klausīties.
2.c Emīls Patika kā izskatās un skan instruments. Nezināju ka ir tāds instruments trubafons un
sapratu ka var no dažādām lietām izveidot mūzikas instrumentus. Nepatika ka tik ilgi bija jāskatās
video.
2.c Emīls Man patika ka puiši ir pratuši izgudrot tik interesantu instrumentu. Ka puišu izgudrotais
trubafons skan tik īsti un var atskaņot pazīstamu mūziku un var taisīt koncertus.
2.c Mārtiņš 1) man patika tas ka viņi muzicēja, 2) man nepatika ka viņi ilgi runāja, 3) es uzzināju
ka viņi muzicēja uz skatuves.
2.c Gabriels Man patika abi puiši kā pastāstīja un spēlēja trubas. Man patika, kā trubas skan.

Es

uzzināju ka ir tāds instruments no caurulēm un tāda grupa Santehniķi.
2.c Monta Man patika kā tās trubas skanēja un mūzika kas no viņām veidojas. Ka paši puiši pirka
un gatavoja šo instrumentu. Es uzzināju ka var veidot mūziku no plastmasas caurulēm un ka tur
vēl izmanto čības
2.e Patrīcija Noskatījos man viss patika bija ļoti interesanti. Mūzikas radīšanai var izmantot
dažādus priekšmetus, arī trubas.
2.e Hugo 1.) Man ļoti patika melodija, kuru viņi spēlēja. 2.) Jā, uzzināju jaunu instrumentu, kuru
spēlēja ar čību. 3.) Viss patika!!!
2.e Madara Noskatījos filmiņu “Satehniķi”, ļoti patika.
2. e Anna Noskatījos filmu par duetu Santehniķi un man vislabāk patika viņu stāsts par braucienu
uz Vāciju. Es vispār nezināju, ka pastāv tāds trubu muzicēšanas veids, tāpēc tas man bija
jaunums.
2.e Madara Man patika dzirdēt kā viņi spēlē instrumentu. Es uzzināju kad var taisīt mūziku ar
trubām.
2.e Denīze 1) man patika kā skan tās trubas. 2) video bija pārāk ilgs. 3) es uzzināju, ka trubas
taisa tādu skaņu un tādu skanu var veidot ar čībām

2.e Toms Man patika dziesmas, ko spēlēja grupa santehniķi. Es uzzināju to, ka var izpildīt daudz
skaistas dziesmas spēlējot uz kanalizācijas caurulēm. Man viss patika, izņemot to, ka muzikanti ilgi
runāja
2.e Zane Man patika viņu uzņemtie videoklipi. Smieklīgi bija atgadījums ar policistu. Uzzināju ka ir
tāds mūzikas instruments trubafons, kuram ir apmēram 50 skaņas un kā mūzikas instrumentus var
spēlēt ar čībām. Nepatika, ka viņi ļoti daudz runāja.
2.e Bella Man ļoti patika viņu ideja. Un man patika kā viņi spēlē trubafonu. Es arī gribētu
pamēģināt uzspēlēt lai gan nemāku tādus foršus ritmus. Un es uzzināju kad no jeb kā var radīt
mūziku, mūzikas instrumentu
2.g Pauls Mūziku var saprast pa skaņām. Man no video patika viss un nepatika tas ka viņš bija tik
garš
2.g Edvards Man patika kā viņi sita pa trubām. Es uzināju ka ir tāds instruments. Man nepatika ka
tik ilgi spēlēja
2.g Odrija Man visvairāk patika tās interesantās čībiņas. Es uzzināju jaunu mūzikas instrumentu.
Man nepatika dažas skaņas.
2.g Toms Man patika kā viņi spēlē. Es uzzināju ka ir tāda grupa Santehniķi. Man nepatika ka
lielāko daļu viņi runāja.
2.g Gusts Man visvairāk patika, kad viņi taisīja štābiņu. Es uzzināju, kad viņi ir neparasti mūziķi.
Man viss patika.
2.g Paula Man patika kā viņi spēlēja uz trubām. Es uzzināju kad var spēlēt ar čībām uz trubām.
Man nepatika kad viņi runāja par savu bērnību.
2.g Elija Man patika skaņa un melodija, kas skan no trubafona. Es uzzināju, ka no trubām var
izveidot mūzikas instrumentu un to spēlēt ar mājas čībām
2.g Roberts Es noskatījos video. Man patika dziesmas tās bija jautras. Es uzzināju, ka uzstājas
ballītēs. Es uzzināju ka viņi spēlē uz trubām ar čībām. Man viss patika.
2.g Gabriels Es uzzināju, ka mūzikas instrumentus var taisīt no visādām lietām. Arī no caurulēm
var taisīt bungas, taures. Galvenais mēģināt un taisīt jaunas lietas Man patika bungošana, mūzika
Es atpazinu visas melodijas. Man nepatika, ka puiši ļoti, ļoti ilgi runāja.
2.g Monta Man visvairāk patika instruments (Truabaas). Es uzzināju, ka skaņa nāk no trubām un
to skaņu veido ar čībām. Man viss šķita interesants.
2.g Raimonds 1) Man patika, ka puiši bija izdomājuši mūzikas instrumentu no parastām trubām.
Likās ļoti interesanti, ka to spēlē ar čībām. Un nevis vienkārši sit, bet sanāk dažādas skaņas un
sanāk īsta dziesma. 2) Nekad nebiju šādu instrumentu redzējis un nemaz nezināju, ka tāds ir. 3)
Man viss patika. Bija ļoti interesanti skatīties
2.g Gustavs Man patika ka viņu instruments ir taisīts no trubām. Es uzzināju ka mūziku var spēlēt
ar dažādām lietām
2.l Samanta Man patika ka viņi stāstīja kā uztaisīja trubafonu. Ka jāmācās kad no kļūdām
2.l Evelīna man patika kā viņi spēlē instrumentu. Es iemācījos ja grib kaut ko sasniegt, tad ir
jācenšas un tas nav tik viegli
2. l Loreta Man patika viņu mūzika, ideja un skaņa. Es uzzināju, ka no trubām var uztaisīt kaut ko
interesantu un foršu. Man nepatika, ka bija redzamas trubas un tas izskatījās dīvaini
2.l Amēlija man patika ka viņi pastāstīja kā viņi iepazinās, kā viņi izgudroja savu instrumentu, cik,
kā un kur viņiem notika koncerti. Es iemācījos to ka no trubām var izgudrot instrumentu. Man
nepatika kā izklausījās instruments.
2.l Ralfs Patika ka puiši bija izveidojuši neparastu mūzikas instrumentu no interesantiem sadzīves
priekšmetiem. 2)Ka var uz parastām santehnikas trubām uztaisīt mūzikas instrumentu. 3)Nepatika
tas ka viņu radītais instruments izdala vienādu skaņu, melodiju. Gribētos dzirdēt daudzveidīgāku
skaņu.
2.l Kalvis 1) Man patika kā viņi taisīja mūziku no trubufona. 2) Izrādās ka no pludmales čības arī
taisa mūziku. Es arī gribētu pamēģināt ar pludmales čībām taisīt mūziku 3) Man nepatika ka video
iet ilgi.
2.l Kārlis 1) man patika kā viņi spēlē , 2) es uzināju ka mūziku var veidot arī no trubām,

3) man

nepatika ka viņi runāja
2.l Elīna Man patika mūzika kuru viņi spēlēja. Es uzzināju ka mūzikas instrumentam izmantotas
izlietnes trubas. Nepatīk, kā izskatās trubu mudžeklis
2.l Ričards Man patika, ka mūziku var taisīt ar dažādiem priekšmetiem. Uzzināju, ka var spēlēt
sitot priekšmetus, un tā ir mūzika. Man nepatika, ka bija tik ilgi. Tāda mūzika man arī īsti nepatīk

2.l Kristīne Man patika ka bija interesanti kā skan šis mūzikas instruments. Vēl man patika, ka
viņi izgudroja šo instrumentu paši. Un arī tas ka viņi spēlēja ar pludmales čībām. Uzzināju ka ir
tāds instruments trubafons. Man nepatika, ka ļoti ilgi runāja.
2.l Dāvis Es noskatījos video par trubafonu.
ja grupas nosaukums būtu trubafonisti

Man nepatika grupas nosaukums

man patiktu

2.l Keita Man patika kā spēlēja uz čībām. Es uzzināju kad arī var uz trubām spēlēt. Man nepatika
kad tik ilgi runāja
2.l Gvido Man patika trubafons No jebkā var uztaisīt mūzikas instrumentu. Pārāk ilgi.
2.l Adrians 1. Man patika kā puiši spēlēja uz trubu fona. 2. Es uzzināju, ka pastāv trubu fons.
3.Man nepatika, ka trubafons ir smags un tas puišiem bija jāvelk augsta skatu tornī

