TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti

UČIVO

POZNÁMKY
OSV 4/1 – psychohygiena

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

MEGS 1/5 – zvyky a tradice, Vánoce (ČJ)

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu

MEGS 2/4 – mezinárodní setkávání

MEGS 2/5 – státní symboly (Vl)

Dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
Intonace, vokální improvizace,
(ozvěna, otázka - odpověď apod.)

hudební

hry

• orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby
a podle
svých
individuálních
schopností
a dovedností ji realizuje

Grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu jednoduché melodie, její reprodukce

• využívá na základě svých hudebních schopností
a dovedností jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

• vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

Hra na hudební nástroje - reprodukce pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace - tvorba předeher, meziher a doher
písně, hudební doprovod), hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b)

OSV 7/1 – řeč těla, zvuků, slov při komunikaci

Grafický záznam melodie - rytmické schéma
jednoduché skladby, záznam melodie a její
reprodukce, využití notačních programů
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních
kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se

TV – taneční kroky
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UČIVO

POZNÁMKY

zpěvem, jednoduché lidové tance
Pohybové vyjádření hudby - pantomima
a pohybová improvizace s využitím tanečních
kroků

DV – pohybové hry a improvizace

Orientace v prostoru - pamětné uchování
a reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách

TV – aerobik, cvičení při hudbě

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

OSV 7/2 – aktivní naslouchání

Kvality tónů - délka, síla, barva, výška
Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
Hudba vokální,
a hudební nástroje
• rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových prostředků
• upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické
i zřetelné harmonické změny

instrumentální,

lidský

hlas

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast
a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná
a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické,
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
Hudba
vokální,
instrumentální,
vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová,
ukolébavka apod.

• rozpozná hudební formu jednoduché písně či
skladby

Hudební formy - malá písňová forma, velká
písňová forma, rondo, variace
Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)

MeV 5/7 – vliv médií na kulturu

