Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Estetická výchova hudební (EVH)
Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba
Prima
1 hodina týdně
Já písnička II, datavideoprojektor
Téma

Lidová hudba

Školní výstupy

 Nakreslí 1 nástroj lidové kapely
 Vysvětlí uvedené pojmy
 Rozliší interval tercie
a sexty
 Porovná jednohlas s lidovým
dvojhlasem
 Rozezná sluchově uvedené typy
lidových kapel, pojmenuje
rozdíly
 Vybere z nabídky nástroje
příslušející do lidové kapely
 Vyhledá základní znaky
uvedených lid. tanců

Hudebně výrazové prostředky

 Vysvětlí uvedené pojmy
 Porovná a zkombinuje
jednotlivé výrazové prostředky
 Vytvoří vlastní hudební
kontrast a gradaci
 Rozezná durovou a mollovou
tóninu

Učivo (pojmy)
lidová a umělá píseň
tercie, sexta
dudy, cimbál
primáš
mateník
obkročák
odzemek

rytmus
tempo
melodie
dynamické značky
gradace
křížek
béčko

Průřezová témata
Poznámky
Datavideoprojektor
Já písnička II
OSV – Rozvoj schopností
poznávání
tematický miniprojekt (lidová
hudba)

Já písnička II

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Téma

Školní výstupy
 Zazpívá dle svých možností
1 píseň v durové a 1 v mollové
tónině

Hudební formy písně

Symfonický orchestr
a komorní hudba

 Vysvětlí uvedené pojmy
 Popíše hlavní znaky strofické,
prokomponované písně, ronda
 Rozpozná několik písní chybně
zařazených do kategorií lidová,
umělá
 Zazpívá dle svých možností
1 strofickou
a 1 prokomponovanou píseň
 Vysvětlí uvedené pojmy
 Vyjmenuje nástroje
jednotlivých sekcí v orchestru
 Prezentuje kytaru,housle a
klavír
 Nakreslí 3 nástroje
ze symfonického orchestru

Učivo (pojmy)
odrážka
tónina
harmonie
akord
kvintakord
strofická píseň
prokomponovaná píseň
rondo

duo
trio
kvartet
nástrojové skupiny symfonického
orchestru

Průřezová témata
Poznámky

Já písnička II

Datavideoprojektor
Já písnička II
OSV – Rozvoj schopností
poznávání
tematický miniprojekt (nástroje
symfonického orchestru)

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Téma
Hudba na jevišti

Školní výstupy
 Vysvětlí uvedené pojmy
 Uvede nejznámější protagonisty
českého muzikálu
 V odborné literatuře najde
nejznámější operní skladatele
a jejich díla
 V odborné literatuře najde
nejznámější skladatele operety
a baletu, jejich díla
 Vytvoří dle svých možností
krátkou pantomimickou scénku
na zadané téma
 Zazpívá dle svých možností
1 píseň z pohádky
 V odborné literatuře najde
alespoň 3 autory muzikálu
 Posoudí roli muzikálů jako
odrazu společenského dění
v historii i současnosti

Učivo (pojmy)
opera
libreto
opereta
balet
choreografie
pantomima
muzikál

Průřezová témata
Poznámky
Datavideoprojektor
Já písnička II

