Hudební výchova pro 6. ročník

Reprodukuje notový záznam

Využívá jednoduché Orffovy nástroje k produkci
jednoduchých rytmických motivů

1V1, 1V6,
Užívá jednoduché taneční kroky
1V7
1V5
Rozezná dvoudobý a třídobý takt
1V1, 1V6,
Rozpozná některé z tanců různých stylových období
1V7, 1V12
1V5, 1V8
Zapíše tóny do notové osnovy
1V5, 1V8
1V5, 1V8
1V5, 1V8
1V5, 1V8
1V5, 1V8

1V9, 1V11 Charakterizuje znějící písně dle historického vývoje
Charakterizuje hudební žánry a styly dle historického
1V9, 1V12
vývoje
1V10

Porovnává znějící hudbu s dalšími skladbami

vokální činnost

mezipředmětové
poznámky
vztahy

Lidový dvojhlas

Pěvecký projev

Orientace v notovém zápisu, partitura
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
Variace
Hudební tělesa
Hudební nástroje v lidové hudbě

Globální výchova
Tv- koordinace
pohybů

#, b, odrážka - odvozené tóny
Intervaly - vztahy mezi tóny
Akord - terciová stavba

Rozezná dur a moll akord
Rozpozná délku, sílu, barvu, výšku tónu
Postihne výrazové prostředky (melodii, rytmus,
tempo, dynamiku ...)

učivo

Pohybový doprovod znějící hudby
hudebně
pohybová Taktování
činnost
Hudba a tanec - balet, výrazový tanec

Stupnice melodická moll
poslechová činnost

1V1, 1V4,
1V5

Odhadne správnou hlasitost zpěvu, správně rozlišuje
mluvený projev od pěveckého

okruh

Vokálně
instrumentál instruní činnost
mentální
činnost

1V1,
1V2

Dokáže správně nasadit tón, správně dýchat

1V1, 1V2, 1V1,
1V3, 1V5, 1V2,
1V8
1V3

Zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky
přesně v jednohlase i vícehlase

1V1,
1V2

výstupy

Kvalita tónu, hudebně výrazové prostředky - výška, délka,
síla, barva, melodie, rytmus, harmonie, kontrast, gradace

Př8- smysly, fyzika

Struktura hudebního díla - písňová forma, proměna písně
Česká opera - Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Národní
divadlo. Skladby a autoři se vztahem k našemu regionu.

Dějepis, Čj, Vv,
VKO7,8-významné
osobnosti našich
dějin

Hudba na jevišti - opera, opereta, muzikál, hudební revue,
Hudba a slovo - melodram, scénická hudba

Dějepis, Čj, Vv,
VKO7 - kultura

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
1V11, 1V12
umění

Hudba na jevišti - opera, opereta, muzikál, hudební revue,
Hudba a slovo - melodram, scénická hudba

Dějepis, Čj, Vv,
VKO7 - kultura

