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Žákovské kompetence U�ivo - obsah
P�i�azení 

pr��ezových témat 
k u�ivu

Mezip�edm�tové vztahy

žák využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti p�i hudebních aktivitách

lidový dvojhlas, intervaly, hudba vokální a instrumentální. Jaké je to ko�ení�ko; Kdyby byl 
Bavorov; Tráva neroste

�eský jazyk - ná�e�í

uplat�uje získané p�vecké dovednosti a návyky melodie, rytmus, tempo, harmonie a dynamika Poslech : F.M.Bartholdy - koncert pro 
housle; Igor Stravinskij - Sv�cení jara; M.P.Musorgskij - Obrázky z výstavy; B.Smetana - 
Má vlast

Multikulturní výchova

dudy, cimbál. Žádnyj neví, co sou Domažlice; Muzikanti, 
co d�láte

Multikulturní výchova,  
Osobnostní a sociální 
výchova

zem�pis - Chodsko, Slovácko - 
národopisné oblasti

posuvná znaménka v hudb� - #,b,… J.Brahms / 
Ukolébavka

reprodukuje na základ� svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností

duo, dueto, trio, kvartet, A.Dvo�ák - Moravské dvojzp�vy, B.Smetana - Z mého života

orientuje se v zápise písní a skladeb r�zných styl� a 
žánr�

stupnice durová a mollová. Vylet�la holubi�ka ze skály; Koulelo se jablí�ko Vv 6.r. - dur a moll stupnice

vytvá�í a volí jednoduché doprovody,provádí jednoduché 
hudební improvizace

partitura, Ludwig van Bethoven - symfonie �.3 Eroica Multikulturní výchova d�jepis 8.r. - klasicismus

orientuje se v proudu zn�jící hudby,vnímá užité hudebn� 
výrazové prost�edky

variace - obm�na, W.A.Mozart - Don Giovanni

písn� na základ� svých hudebních schopností realizuje akord, kvintakord Vylet�la holubi�ka; Louka široká
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reprodukuje r�zné motivy píse� a její hudební forma, p�edv�tí, záv�tí. Spievanky, spievanky; M�sí�ek svítí

rozpozná n�které z tanc� r�zných stylových období hudba na jevišti - opera, opereta, R.Wagner, G.Verdi, J.Offenbach, J.Straus Multikulturní výchova d�jepis 8.r. - romantismus

p�edvede jednoduchou pohybovou vazbu muzikál, revue, Osvobozené divadlo Osobnostní a sociální 
výchova

literatura 9.r.

p�istupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvá�enému 
celku

�eská opera, J.Myslive�ek, A.Dvo�ák, L.Janá�ek, B.Martin�

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy um�ní Národní divadlo výtvarná výchova - M.Aleš, 
J.Zítek, J.Mánes, …

zvolí vhodný typ hudebn� pohybových prvk� k 
poslouchané hudb�,p�edvede jednoduchý tanec

hudba a tanec - balet, pantomima P.I.�ajkovskij - Labutí jezero, S.Prokofjev - Romeo a 
Julie, I.Stravinskij

Multikulturní výchova

orientuje se i v jiných druzích um�ní hudba a slovo - melodram J.Benda, Z.Fibich - Vodník, J.Suk - Pohádka �eský jazyk, literatura 6.r.-
romantikové

Pr��ezová témata: 

Multikulturní výchova - Kulturní diference, Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj, poznávání lidí


