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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

hudba artificiální,nonartificiální L.v.Beethoven - 5.symfonie, Kde ty kytky jsou, Jen vítr to 
ví

Osobnostní a sociální 
výchova

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého p�vod hudby, Seikilova píse�

orientuje se v notovém zápise písní a skladeb stupnice, tonina, And�líku rozkochaný

zpívá dle svých dispozic intona�n� �ist� a rytmicky 
správn�

st�edov�k,gotika 1O-13:století,gregoriánský chorál, kvartový a kvintový dvouhlas d�jepis 7.r. - gotika

zpívá v jednohlase i vícehlase,vytvá�í jednoduché 
doorovody

renesance 14-16.století, G.Palestrina,O.Lasso  Multikulturní výchova d�jepis,výtvarná výchova 6.a 7.r. - 
renezance

provádí jednoduché hudební improvizace,podle svých 
možností používá nástroj

akordy-doprovod na kytaru, Jednou budem dál, Když m� brali za vojáka

orientuje se v proudu zn�jící hudby baroko 17-18.století ,  J.S.Bach-Um�ní fugy, C.Monteverdi, G.F.Händel Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

d�jepis,výtvarná 
výchova,literatura 7.r.- baroko

vnímá užité hudebn� výrazové prost�edky klasicismus ,18.století  W.A.Mozart - Malá no�ní hudba, L.v.Beethoven - Óda na radost d�jepis 8.r. - klasicismus
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rozpozná n�které  z tanc�  r�zných stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebn� pohybových prvk� k 
poslouchané hudb�

romantismus ,19.století - B.Smetana - Cyklus Má vlast, A.Dvo�ák -9.symfonie Osobnostní a sociální 
výchova

zem�pis 7.r.- státy sv�ta                                 
d�jepis, Vv 8.r. - romantismus

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy um�ní impressionismus, C.Debussy, M.Ravel, L.Janá�ek, B.Martin� d�jepis 8.r. - impresionismus             
literatura 9.r. - období p�ed 
válkou a po ní       Vv 8.r. - 
impressionismus

za�adí na základ� svých schopností a získaných 
v�domostí slyšenou hudbu do p�íslušného období

USA jako kolébka jazzu, moderní a populární hudba, Starý p�íb�h, Stará archa,

porovnává hudbu z hlediska její slohové a stylové 
p�íslušnosti s dalšími skladbami

rock - 5O.léta Dajána,  Pár havraních copánk� Vv 8.r. - rocková hudba

dokáže si vybrat k poslechu kvalitní hudbu Anglie jako vstupní brána moderní populární hudby do Evropy- rock 6O.let Beatles; Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

je kritický k sou�asné hudb�,která nás obklopuje 7O-8O. Léta v moderní populární a rockové hudb� Aerosmith, Abba, Sex pistols, Qeen

Pr��ezová témata:

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech-Objevujeme Evropu a sv�t, Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika, Multikulturní výchova -Lidské 
vztahy;multikulturalita


