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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 schopnosti a dovednosti p�i 
hudebních aktivitách

lidová píse�, ukolébavka, verbu�k, píse� pracovní. Po valašsky; Halí, belí; V Hodonín�; 
Ej, vy páni, vy; Sko� tam natrhej

Environmentální výchova zem�pis - národopisné oblasti

uplat�uje získané p�vecké dovednosti a návyky p�i 
zp�vu i p�i mluvním projevu

lidský hlas, hlasová hygiena. Sbohem, lásko; Kdyby tady byla rodinná výchova 7.r. - pé�e o hlas                   
p�. 8.r. dýchací ústrojí

zpívá dle svých možností intona�n� �ist� a rytmicky 
p�esn�

mollová stupnice .Já husárek malý; Sluní�ko za hory zachází d�jepis - robota

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

polyfonie, kánon, instrumentální hudba. Já do lesa nepojedu; poslech: Orlandi di Lasso, 
G.Da Palestrina, J.S.Bach

Multikulturní výchova literatura 7.r. - baroko

reprodukuje na základ� svých individuálních   hudebních 
schopností a dovedností  r�zné motivy, témata i �ásti 
skladeb

koncert, A.Vivaldi, J.S.Bach, W.A.Mozart Multikulturní výchova

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého lidské nešvary a hudba, hudba a drogy. Drnová chajda; Acid Rock - Jimmy Hendrix rodinná výchova 7.r.- drogy

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

sonáta a sonátová forma, Ludwig van Bethoven - 5.symfonie

rozpozná n�které z tanc� r�zných stylových období, 
p�edvede jednoduchou pohybovou vazbu

lidový tanec, pantomima, balet, výrazový tanec, spole�enský tanec. Ej, to�í sa mi, to�í; 
ukázka tanc� standardních a latinsko-amerických
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p�istupuje k hudb� jako k logicky utvá�enému celku Symfonie, symfonická báse� .J.Hayden - S úderem kotl�; B.Smetana - Z �eských luh� 
a háj�

za�adí na základ� svých schopností a v�domostí 
slyšenou hudbu do stylového období

duchovní a sv�tská hudba kantáta - S.Prokofjev - Alexander N�vský; oratorium - 
G.F.Händel

provádí jednoduché hudební improvizace taktování. Ó, �ebí�ku zahradnickuý; Široký, hluboký; To ta He�pa Environmentální výchova

má teoretické znalosti o technickém pokroku v hudb� hudební p�ehráva�e a nosi�e

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy um�ní muzilkál , L.Bernstein - West Side Story; Hair; Starci na chmelu; Krysa�; Dracula

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Multikulturní výchova - multikulturalita, Enviromentální výchova-Vztah �lov�ka k prost�edí


