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Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A
Charakteristika předmětu:
Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu Hudební obor v RVP G a navazuje na obsah hudební výchovy na základní škole. Specializovaná učebna
je vybavena didaktickou i audiotechnikou spolu s hudebními nástroji. Předmět prohlubuje znalosti a rozvíjí dovednosti v činnostech vokálních,
instrumentálních, receptivních i hudebně pohybových. Podle nabídky jsou zařazovány koncerty a komponované programy z hudební oblasti. Předmět
zahrnuje průřezová témata s okruhy OSV, EGS, MEV, MKV. Nabídku hudebních aktivit školy doplňuje pro všechny ročníky nepovinný předmět Sborový zpěv.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Žák si volí předmět Hudební výchova nebo Výtvarná výchova v 1.A/kvintě a 2.A/sextě.
Jedna hodina týdně, případně dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní v učebně s klavírem. Pro skupinové vyučování využití dalších volných učeben.
Předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
● formou žákovských referátů posiluje schopnosti vyhledávat, třídit a vybírat podstatné informace z odborného tisku (kompetence k učení)
● vědomě využívá metod a postupů vedoucích k rozvoji a kultivaci hlasu (kompetence k učení)
● používá hudební ukázky, vlastní hry a následné diskuze k poznávání a analýze žánrů a výrazových prostředků (kompetence k řešení problémů)
● diskuzí vede ke schopnosti vyjádřit názor s argumenty a odbornými pojmy z oblasti hudební teorie (kompetence komunikativní)
● organizuje skupinovou práci při přípravě a realizaci hudebních projektů (kompetence komunikativní)
● podněcuje k hudebnímu a pohybovému dialogu mezi žáky nástrojovou souhrou a hudebními improvizacemi (kompetence komunikativní)
● navozuje situace k uvědomění si vlastního přínosu a k respektování osobnosti druhého nástrojovou souhrou, vícehlasým zpěvem apod. (k. soc. a person.)
● společnou návštěvou koncertů a komponovaných pořadů vede k uvědomění, respektování a přijímání společenských pravidel (k. sociální a personální)
● zprostředkováním a konfrontací aktuálního dění v hudební oblasti s historickým vývojem vyvolává diskuze o úloze hudby ve společnosti (k. občanské)
● vede k osvojení správných návyků při hře na jednoduché nástroje a k poznání způsobů jejich začlenění do hudební produkce (kompetence pracovní)
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům občanská nauka, český jazyk, literatura, fyzika, matematika, dějepis, informatika, biologie,
tělesná výchova a cizí jazyky.
Předmětem Hudební výchova prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace
- Sociální komunikace
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Žijeme v Evropě
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Multikulturní výchova (MKV)
- Psychosociální aspekty interkulturality
- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Mediální výchova (MEV)
- Mediální produkty a jejich význam
- Účinky mediální produkce a vliv médií
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KVINTA, 1. A
učivo

SVĚTOVÁ
HUDBA
–
DÍLA
ROMANTIKŮ A SYNTETIKŮ

výstupy

POZDNÍCH Žák:
 rozpozná
a
označí
typické
znaky
impresionistické
hudby
podle
poslechu
IMPRESIONISMUS, VZTAH HUDEBNÍHO A
 zahraje na flétnu úryvek (téma) významného
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
díla klasické hudby přelomu 19. a 20. století
TONALITA, LATENTNÍ HARMONIE, URČENÍ  jmenuje harmonické funkce v dané tónině a
HARMONIE Z POSLECHU
v lidové písni je rozpozná sluchem či v notách
TRANSPOZICE NOTOVÉHO ZÁPISU DO NOVÉ  vyhledává paralely výrazových prostředků
expresionistické malby a hudby
TÓNINY

improvizuje (flétna, vokál, bicí či jiný nástroj) na
ZÁKLADY FLÉTNOVÉ HRY
podkladu doprovodu v bluesovém schématu
EXPRESIONISMUS V UMĚNÍ
 používá hru na rytmický nástroj ve skupině
JAZZ
V KLASICKÉ
HUDBĚ,
TVORBA  navrhuje použití harmonických funkcí pro
doprovod koledy, posuzuje a vybírá z variant.
AMERICKÝCH SKLADATELŮ

řídí společné provedení skladby taktováním a
RYTMUS
A
CHARAKTER
HUDBY,
dirigentskými gesty
POLYRYTMIKA
 při poslechu skladby se orientuje v jejím
HARMONIZACE KOLEDY, ÚPRAVA PRO TŘÍDNÍ
notovém zápisu
ANSÁMBL
 transponuje krátký notový zápis o požadovaný
interval či do dané tóniny
HUDBA TVŮRCŮ II. VÍDEŇSKÉ ŠKOLY,
 sleduje práci skladatele s dodekafonickou
DODEKAFONIE
řadou v notovém zápisu skladby
HUDEBNÍ FORMY V HUDBĚ 20. STOLETÍ
 doprovodí na kytaru několik jednoduchých
TAKTOVACÍ TECHNIKA, DIRIGOVÁNÍ
písní (na tři akordy)

dokáže rozčlenit tvorbu 20. století na několik
ČESKÁ HUDBA 20. STOLETÍ
směrů včetně představitelů a děl
ZÁKLADY KYTAROVÉ HRY
 na základě krátké ukázky rozpozná základní
INSTRUMENTACE A ORCHESTRACE
díla či zařadí skladbu do směru či období
 vysvětlí stavbu septakordu a zahraje jej na
ČEŠTÍ SKLADATELÉ SOUČASNOSTI
hudební nástroj
KVINTAKORD A SEPTAKORD NA KLAVÍRU,
 navrhne, příp. předvede pohybové ztvárnění
FLÉTNĚ A KYTAŘE
vybraného hudebního díla (baletu)
DYNAMICKÝ PŮDORYS SKLADBY
 využije hudební software k notovému zápisu či
ukázce dynamického průběhu a formy skladby
SHRNUTÍ DĚJIN KLASICKÉ I POPULÁRNÍ

vědomě dlouhodobě kultivuje svůj pěvecký
HUDBY
projev při společném zpěvu

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

EGS – srovnání inspirací kulturami evropskými a
mimoevropskými
MUV – důvody přebírání prvků různých kultur
EGS – migrace skladatelů, jejich příčiny a důsledky
OSV – úloha odpovědnosti za společný výkon
EVV – inspirace tvůrců přírodou, technikou
MEV – digitalizace, způsoby prezentace díla, vývoj
hudebních nosičů, autorské právo
Fy – alikvotní
řada
tónů,
rezonance,
elektromagnetické jevy, oscilační obvod
Dě – umělecké směry jako důsledek historického
vývoje ve 20. století
M – kombinatorika (aleatorika, série, dodekafonie)
Vv – výtvarné směry 20. st, formy zápisu skladby
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SEXTA, 2. A
učivo

VZNIK OPERY,
OPERA

BAROKNÍ

výstupy

A

KLASICISTNÍ Žák:
 rozlišuje a datuje základní etapy vývoje
evropské opery
POLYRYTMUS – nezávislost končetin, bubnování
 používá a vysvětlí základní pojmy z oblasti
ZÁKLADY HRY NA BASOVOU KYTARU
vokálně instrumentální hudby větších forem
ELEKTRICKÉ A ELEKTROFONICKÉ HUDEBNÍ  popíše a předvede příklady práce jednotlivých
končetin bubeníka na jazzové bicí soupravě
NÁSTROJE
HRA
KVINTAKORDU
NA
KLÁVESOVÝ  rozumí funkcím a ovládání dostupných
elektrických a elektronických nástrojů
NÁSTROJ
 provede záznam hry hudebního nástroje do PC
TVORBA DRUHÉHO HLASU A BASOVÉ LINKY
či na médium, v dostupném software jej upraví
KE ZNÁMÉ MELODII
 doprovodí dle zápisu na baskytaru nebo
klávesy jednoduchou píseň (3 akordy)
ROMANTICKÁ OPERA – národní opery

uplatňuje své pojetí při ansámblovém nácviku
POLOHY KVINTAKORDU V NOTOVÉM ZÁPISU
písně z oblasti české populární hudby
PRAVIDLA SPOJOVÁNÍ AKORDŮ
 na základě ukázek rozpozná zásadní operní,
operetní a další vokálně instrumentální díla
ROZSAHY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
 samostatně zhodnotí vyslechnuté dílo a
FYZIKÁLNÍ TEORIE BARVY ZVUKU
porovná je se známými skladbami
OPERA KONCE 19.STOL A PRVNÍ POLOVINY  analyzuje souzvuky hrané na klavír z hlediska
20. STOLETÍ
počtu souznějících tónů, tónorodu, basové a
melodické složky, stability a emotivního náboje
ČESKÁ OPERA
 podílí se na tvorbě úpravy lidové písně
VÝVOJ KANTÁTY, ORATORIA, MŠE
z pohledu
nástroje
(hlasu),
který
má
OPERETA, MUZIKÁLY, REVUE
interpretovat
 uvede, příp. předvede některé pojmy
INTERVALY VĚTŠÍ NEŽ OKTÁVA
z tanečního názvosloví
PĚTI- A VÍCEZVUKY
 orientuje se v italském hudebním názvosloví
VÝVOJ TANEČNÍ HUDBY, BALETU
 soustavně pracuje na vývoji svého pěveckého i
instrumentálního projevu
MODULACE, TRANSPOZICE, SYSTÉMY LADĚNÍ
 porovná navzájem rozsahy pěveckých hlasů a
ÚPRAVA LIDOVÉ PÍSNĚ PRO SKUPINU
vybraných hudebních nástrojů
NÁSTROJŮ
 zkontroluje ladění kytary, objeví výrazně
VYBRANÉ PÍSNĚ ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY
rozladěnou strunu, případně ji doladí.
V ÚPRAVĚ PRO 5TIČLENNÉ ANSÁMBLY

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MEV – použití hudby v médiích, digitalizace,
autorská práva
MEV – moderní
zpracování
klasických
i
současných oper a vizualizace jiných druhů hudby
EGS – vliv specifik různých jazyků na hudební
stránku díla
MEV – způsoby prezentace informací a hudebního
díla
OSV – rozmanitost řešení podobných problémů
OSV – rozvoj kreativity
MKV – názvosloví pro hudbu, tanec, hudební formy
EGS – využití vlastních zkušeností při poznávání
jiných kulturních prostředí
OSV – vlastní postupné cíle, plánovitý rozvoj
Dě – vazba námětů na dějinné události
Čj – literární předlohy oper
Tv – koordinace pohybu, poloha těla
Fy – elektřina a magnetismus
Inf – ovládání software v PC
ZSV – církevní formy hudby (mše, oratorium)
Fy – rezonance

