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Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A
Charakteristika předmětu:
Hudební výchova rozvíjí, kultivuje a prohlubuje soustavu pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností žáka, vede ho k aktivní
percepci, reprodukci a produkci hudby a k pochopení základních pojmů z hudební teorie. Prostřednictvím výše uvedených typů činnosti buduje vhled do naší
i světové kultury, jehož prostřednictvím se žák učí rozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých
epoch, slohů a stylů.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučuje se jedna hodina týdně v primě, sekundě, tercii a kvartě v dělených třídách nebo dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní pro každou polovinu třídy.
Předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
K dosažení klíčových kompetencí učitel:
 užívá notového zápisu a dalšího hudebního názvosloví, zasazuje hudbu do souvislostí s jinými předměty a oblastmi
 podněcuje žáky k vyhledávání a porovnávání různých druhů informací o hudbě
 vede žáky k používání různých typů záznamů hudby, textů, obrazů či gest
 využívá audio-, video- a PC techniku pro tvorbu, nácvik i prezentaci hudebního díla
 připravuje se žáky vystoupení na akcích školy i pro reprezentaci školy
 organizuje práci žáků ve skupinách při vokálně-instrumentálních i teoretických činnostech
 umožňuje žákům využít jejich předností a nadání svěřováním individuálních úkolů a rolí
 používá různá hlediska hodnocení uměleckého díla, vede diskusi se žáky o jejich názoru a vkusu
 akcentuje národní hudební a obecně uměleckou tvorbu minulosti a současnosti
 podporuje samostatnost žáků v jejich dalším vlastním uměleckém vývoji směrem k budoucímu povolání a rodině
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům občanská nauka, český jazyk a literatura, fyzika, biologie, tělesná výchova a cizí jazyky.
Předmětem hudební výchova se prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

12-ŠVP-Hudební výchova-P,S,T,K | strana 2 (celkem 10) | 1. 9. 2014
Multikulturní výchova (MKV)
- Kulturní diference
- Multikulturalita
Mediální výchova (MEV)
- Fungování a vliv médií ve společnosti
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PRIMA
učivo

- základy notace, klíče a pomlky
- stupnice C-dur
- klaviatura
- zvuk a tón
- unisono, jednohlas, 2hlasý kánon
- hudební nástroje orchestru
- smyčcové nástroje
- rozezpívání

výstupy

Žák:
 používá běžných symbolů hudebního písma
 nalezne vzestupné i sestupné části stup. v
písni
 na klávesovém nástroji nalezne požadovaný
tón
 uvede parametry tónu i s příklady z praxe
 zazpívá ve skupině se spolužákem a
melodickým nástrojem nebo zahraje unisono,
jednohlas, kánon
 rozliší 4 nástrojové skupiny a umístění v
orchestru
 popíše stavbu a části smyčcového nástroje,
ladění
 provádí dechovou přípravu před zpěvem, zná
pěvecký postoj, brumendo



- dvojhlas v terciích
- základy trojhlasu, 3hlasý kánon
- koledy
- strunné nástroje drnkací a úderné
- dynamické značky v hudebním zápisu






- základy hry na sopránovou zobcovou flétnu
- intervaly primy až kvinty
- hudební forma
- kompozice písně na omezený počet tónů
- tvorba textu k nové melodii, přízvuk
- dechové nástroje dřevěné





průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Fy – parametry zvuku
OSV – rozvoj schopností poznávání,
psychohygiena
Bi – hlasové ústrojí

zazpívá ve skupině několik 2hlasých lidových
písní, u některých ovládá oba hlasy
udrží se v kánonu s podporou melodického
nástroje, vytvoří prodlevu ke dvojhlasu
rozlišuje metrum lidových českých koled,
EGS – kánony evropských národů
improvizuje doprovod na bicí nástroje
MUV – etnické nástroje (drnkací)
rozdělí nástroje na podskupiny podle stavby a
využití v různých druzích hudby
vyhledá vhodná místa v písni pro crescendo a
decrescendo, v poslechové skladbě upozorní
na dynamické kontrasty
ovládá postoj, tvorbu tónu, hygienická pravidla,
zahraje stupnici C-dur,
zahraje z notového zápisu melodii v rozsahu
kvinty (levou rukou, g1 – d2), zopakuje krátký OSV – kreativita, sebepojetí
Fy – šíření zvuku
motiv na flétně jen podle sluchu
v lidové písni rozliší předvětí a závětí
vytvoří 2-8 taktů vlastní melodie, s dopomocí
vytváří notový zápis
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- lidová píseň na flétnu
- písňová forma
- dechové nástroje žesťové
- posuvky a repetice







- dvojhlasý zpěv a hra na zobcovou flétnu
- lidové tance
- Homofonie a polyfonie
- scénická hudba, opera
- nástroje bicí, vzduchové a elektronické







stylizuje vlastní text podle nacvičené melodie
rozpozná podle vzhledu i zvuku podskupiny
dřevěných dechových nástrojů, uvede příklady
skladeb se sólovou pasáží dřev. dech. nástroje
v poslechové skladbě odliší motiv a téma
žák zahraje ve dvojici několik lidových písní
v rozsahu hmatů levé ruky
vhodně volí předehru, mezihru a dohru
uvede příklady lidových písní s dvoudílnou a
třídílnou formou
rozpoznává písňovou formu poslechové
skladby
uvede druhy ansámblů s využitím žesťů, druhy
nálad či motivů, vyjadřovaných žesti
pojmenuje, zapíše a na klaviatuře najde
kterýkoliv tón chromatické stupnice
vysvětlí pojmy Da Capo al Fine, Coda apod.
ve dvojici žák zahraje dvojhlasou lidovou píseň
v rozsahu c1 – d2
v páru zatančí základní krok polky a valčíku
z poslechu rozpozná polyfonii a homofonii
OSV – komunikace pohybem, poznávání se ve
uvede příklady děl operních, operetních,
skupině
baletních, melodramatických, včetně autorů
rozdělí nástroje do podskupin podle různých
kritérií, uvede příklady použitých materiálů
uvede význačného tvůrce či virtuóza

12-ŠVP-Hudební výchova-P,S,T,K | strana 5 (celkem 10) | 1. 9. 2014

SEKUNDA
učivo

- opakování notace
- kánon
- trojhlasá píseň na flétny
- tón b, tónina F-dur
- interval prima a sekunda
- hlasová cvičení, pravidla výslovnosti

- období baroka
- akord, tónika a dominanta
- interval malé a velké tercie
- koledy v úpravě pro zobcové flétny a zpěv

- období klasicismu
- sonátová forma, koncert a další formy
- tance menuet a mazurka
- tóny e2 a f2 na flétnu, stupnice F na flétnu
- interval kvarta

- období romantismu
- symfonická báseň
- stupnice F-dur na klavír, subdominanta
- interval kvinta

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 zapisuje píseň podle diktátu jiného žáka
 hraje samostatně na flétnu oporu pro zpěv
skupin
 zahraje v triu homofonní 3hlas lidové písně
OSV – rozvoj schopností poznávání,
 zdůvodní existenci tónu b ve stupnici F-dur
psychohygiena
 od daného tónu vytvoří požadovanou sekundu
 pomocí klaviatury analyzuje notový zápis
 využívá písní ke sluchové analýze intervalu
 zpívá vyrovnané barvy vokálů, „naslovuje“
samohlásky na začátku slov, správně spojuje
slabiky se sykavkami

















časově zařadí 4 osobnosti barokní hudby
jmenuje typické formy a nástroje baroka
rozpozná několik poslechových skladeb
EGS – zvyky a tradice národů Evropy
z baroka
sestaví notový zápis kvintakordu dur i moll
odvodí název dominantního kvintakordu
zazpívá a zahraje koledu v trojhlasu fléten
pozná ukázky z děl autorů 1. vídeňské školy
podle výkladu rozpozná formální stavbu díla
vybere ukázku a příp. zatančí základní krok
ve hře melodií z baroka a klasicismu využije OSV – komunikace pohybem, poznávání se ve
stupnice F-dur na flétnu
skupině
hraje stupnici F-dur i na altové a sopraninové fl.
zazpívá, najde v notovém zápisu a vytvoří
v notách, na flétně i klaviatuře interval kvarta
od daného tónu
odliší představitele raného romantismu a
novoromantismu
OSV – komunikace, cvičení naslouchání
označí místa dějových momentů ve známé
programní skladbě
navrhne prostředky k vyjádření daného děje
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- období 20. století
- tóny fis1, fis2, g2 na flétnu
- stupnice G dur na flétnu i klavír
- tempo a taktování
- zvuková technika







zahraje stupnici F–dur na klaviaturu, odvodí
subdominantní kvintakord v C-dur a G-dur
zapíše a pozná kvintu v notách i poslechem
rozlišuje několik směrů ve vývoji hudby
20. století podle autora i podle poslechu
využije stupnice G-dur ve hře písní na flétnu
EGS – skladatelé a emigrace
zahraje stupnici G-dur na klaviatuře
poslech doprovodí gesty, vede coby dirigent OSV – komunikace gesty
MEV – zvuková technika
hru ostatních
časově zařadí různá zvuková média
umí ovládat současnou audiotechniku, pořídit
nahrávku
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TERCIE
učivo

- počátky populární hudby, černošská hudba,
spirituál
- tvorba amerických skladatelů 20. století
- klasický a moderní jazz, swing
- stupnice, církevní mody, chorál

výstupy

Žák:
 poslechem rozliší ragtime, ring - shouts,
spirituál, blues
 ve dvojici zazpívá a zahraje na flétnu spirituál
s anglickým i českým textem, vysvětlí text
 zatančí základní krok blues
 sleduje základní harmonické funkce blues
 uvede osobnosti swingové světové hudby
 navrhne
nástrojové
obsazení
jazzových souborů
 na flétnu zahraje církevní stupnice, odvozené
od durové škály C


- intervaly sexty a septimy
- tónorod akordu
- tóny a2, cis1a cis2 na flétně
- český swing, Osvobozené divadlo
- éra rock-and-rollu










- hudba divadla Semafor
- country a trampská píseň
- konstrukce doprovodu lidové písně
- kytarové značky






- populární hudba 60. a 70. let



průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty

MUV – hudba etnik
VDO – stát a právo, protestsong
Zm – oblast Afriky a Ameriky
MUV – církevní hudba

napíše a zahraje požadovaný interval od
daného tónu na klavír či flétně
ve trojici sestrojí a zahrají na flétny požadovaný
kvintakord (příp. jeho obrat)
z klavírních a kytarových ukázek sluchem určí
ČJ, VDO – texty V+W
tónorod akordu
zazpívá a rozpozná několik písní J. Ježka
zahraje na flétnu píseň E. Presleyho
zatančí základní krok rock-and-rollu
uvede hlavní osobnosti divadla Semafor
zazpívá ve skupině několik písní divadla S.
zahraje na flétnu a zazpívá americký
tradicionál, country píseň a trampskou píseň
uvede známé interprety těchto druhů hudby
OSV – komunikace pohybem, sebepoznání
ve skupině zatančí sestavu stylu country
ke známé lidové melodii v notách odvodí
harmonický doprovod funkcemi T, D, S
vysvětlí význam akordických značek mollových
akordů a septakordů
uvede několik hudebních skupin

OSV - kreativita
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- evergreeny na flétnu
- paralelní vedení hlasů a protipohyb
- neřesti v hudbě, kýč, drogy











- populární hudba 80. a 90. let

- přehled dějin evropské artificiální hudby 17. až 20.

století


OSV – hodnoty, postoje, etika
zazpívá píseň Beatles v angličtině
zahraje a zazpívá písně dalších skupin – Pink Ch, Bi, Člověk a zdraví – návykové látky
Floyd, Olympic, aj.
k dané známé melodii vytvoří ve skupině
paralelní dvojhlas, vhodnost ověří flétnou
ve vícehlasém zápisu označí protipohyb
uvede příklady použití kýče v hudbě
alespoň u dvou hudebních osobností zná
neblahý vliv požívání návykových látek
provede referát o skupině či interpretovi
60. – 90. let (průběžně během 2. pololetí)
zařadí osobnosti ke stylům a proudům pop. h.
provede periodizaci artificiální hudby
MEV – ukázky z různých zdrojů
uvede hlavní osobnosti znaky období,
časově a stylově správně zařadí poslechovou
skladbu z programu referátů o pop-music
i z probíraných dějin artificiální hudby.
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KVARTA
učivo

- opakování hudebních forem baroka až
romantismu
- trojhlas, stupnice C, G, F, D, hudební intervaly
- kvintakord, paralelní mollová stupnice
- úvod do hry na kytaru (akordy G, D, A, E, C)
- světová hudba baroka a klasicismu

výstupy

Žák:
 přiřadí jednotlivým formám období vzniku nebo
největšího rozkvětu
 v trojici zahraje píseň v 3hlasé úpravě pro
flétnu
 pomocí klaviatury odvodí složení durového
kvintakordu, určí paralelní mollový kvintakord
 odvodí kytarový hmat daného dur. kvintakordu
 doprovodí 2 dvouakordové lid. písně na kyt.
 provede referát o díle světové hudby
(průběžně, každý žák 1 dílo v pololetí)


- rozbor formy klasického hudebního díla
- světová hudba romantismu a novoromantismu
- rytmické mody a modely
- koledy







- počátky české hudby
- instrumentální a vokální složka hudeb. díla
- tvorba doprovodu k neznámé melodii





- česká hudba baroka, klasicismu a romantismu
- tvorba předehry k lidové písni
- opera a příbuzné formy
- septakord

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty






rozčlení část známé skladby (větu, dílo
v referátu) na menší celky a témata
identifikuje a jmenuje typické znaky romantické
OSV – komunikace, kreativita
hudby
opakuje a vytváří rytmické modely i MUV – koledy různých národů
s nepravidelným metrem samostatně a ve
skupině
zahraje doprovod koledy na flétnu nebo kytaru
uvede, příp. zazpívá nejstarší české chorály
zná příklady forem a konkrétních děl s různou
mírou zastoupení vokální složky
OSV – kreativita
navrhuje nebo se hrou na nástroj účastní MEV – ukázky z různých zdrojů
vytváření doprovodu neznámé písně
rozpozná podle 2min. úryvků díla referátů
z prvního pololetí (světová h. 1700 – 1900)
provede referát o díle české hudby (každý žák
1 referát v druhém pololetí dle nabídky)
navrhne či upraví melodii k předehře a dohře
známé lidové písně (na flétnu)
Čj – literární zdroje dějů oper
vlastními slovy vyjádří děj jedné české opery
jmenuje příklady konkrétních oper, mší a
oratorií včetně autorů
vysvětlí stavbu septakordu a značení pro
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kytaru

- česká hudba konce 19. a počátku 20. století
- kytarový doprovod (Ami, Dmi, Emi, H7)
- hra pravé ruky
- základy taktovací techniky






podle 2min. ukázek rozpozná konkrétní díla (z
referátů a probíraných dějin české hudby)
na kytaru doprovodí 2 písně s alespoň třemi
akordy (v jedné písni alespoň 1 mollový akord) OSV – komunikace pohybem
střídá hru palce a zbylých prstů pravé ruky
v přiznávkovém doprovodu
dirigováním řídí hudební produkci spolužáků

