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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

po�átky hudebních d�jin v �echách,husitské války ,Svatý Václave, D�evo se listem 
odievá

d�jepis, literatura 6. a 7.r. - 
po�átky hudebních d�jin

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

hudební renesance v �echách, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, J C Vod�anský Multikulturní výchova d�jepis 7.r. - renezance

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

baroko v �echách ,A.V.Michna z Otradovic, P.J.Vejvanovský, J.D.Zelenka, 
B.M.�ernohorský

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

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

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

klasicismus v �echách, J.V.Stamic, J.A.Benda,J..L.Dusík, A.J.Rejcha, J.J.Ryba, d�jepis 8.r.- klasicismusl                       
literatura 8.r. - klasicismus

rozpozná n�které z tanc� r�zných stylových období romantismus v �echách, F.Škroup, B.Smetana, A.Dvo�ák, Z.Fibich literatura 6.r. - romantismus, 
d�jepis 8.r. - romantismus

vyhledává souvislosti meui hudbou a jinými druhy um�ní impressionismus v �echách, L.Janá�ek, B.Martin� d�jepis 8. a 9.r.

na základ� svých individuálních hudebních schopností a 
pohybové vysp�losti p�edvede jednoduché tance

�eská populární hudba, polka, opereta, šantán, revue- osvobozené divadlo                     Multikulturní 
výchova

literatura 9.r.Osvobozené 
divadlo

p�istupuje k hudb� jako k logicky uzav�enému celku jazz a swing v �eské hudb�, orchestr R.A.Dvorského, J.Ježek, K.Vlach
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žák zpívá intona�n� �ist� a rytmicky p�esn� v jednohlase 
i vícehlase

trampská píse� ,Japone�ka, Rosa na kolejích

vnímá užité hudebn� výrazové prost�edky, v hudb� se 
orientuje

5O. A 6O.léta, divadla malých forem, J.Suchý, J.Šlitr, Semafor,  Pramínek vlas�, 
Purpura

literatura 9.r. - Divadla malých 
forem

slyšenou hudbu za�adí do stylového období a porovnává 
ji s  dalšími skladbami

6O.léta- big beat, P.Sedlá�ek, Miki Volek, Olympik, Mefisto,   Náhrobní kámen, Želva 

srovnává druhy hudby i ve sv�tovém a evropském 
m��ítku

7O. A 8O.léta v �eské populární hudb�, Katapult, Pražský výb�r,Yp-Yo band

hodnotí úrove� hudby,dokáže si k poslechu vybrat 
kvalitní hudbu

9O.léta, TECHNO Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

Pr��ezová témata

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Jsme Evropané, Multikulturní výchova - Lidské vztahy


