TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

HUDEBNÍ VÝCHOVA 9. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák

UČIVO

POZNÁMKY

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

• ovládá vokální činnosti z minulých ročníků
(dechová cvičení, čistý zpěv s doprovodem)

znalosti z předcházejících ročníků, zhruba 12 písní
podle možností žáků

MEGS 3/3 – evropská integrace

• umí intonovat durové a mollové melodie

intonace podle
brumendo, text)

MEGS 3/6 – co Evropu spojuje a co ji rozděluje

•

ovládá hlasový rozsah od malého g po e2

notového

záznamu

((vokály,

hlasový rozsah vzestupně i sestupně

• dokáže zpívat podle dynamiky a tempa

Honky tonky blues
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

• orientuje se v rytmických listech ve 2/4, 2/4
a celém taktu i s počítáním

přesné dodržování pomlk, rytmicky správný pohyb
při taktování

• zvládá rytmicky přesný zpěv sborový i sólový

prohlubování dovedností z předcházejících ročníků

• umí znázornit změnu taktu

střídání 2/4 a 3/4 taktu

• dokáže se zapojit do rytmického orchestru

vytvoření orchestru z rytmických nástrojů, spojení
se zpěvem

MEGS 2/5 – státní a evropské symboly

Projekt – Náboženství kolem nás

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
• zná některé operní pěvce, dirigenty, virtuosy

Destinová, Haken, Hudeček, Kubelík, Suk…..

MEGS 2/1 – naše vlast a Evropa

• zná
základní
principy
jazzové
a jednotlivých jazzových směrů

pracovní písně, spirituály, gospely, blues

VDO 2/4 – principy soužití s minoritami (vztah
k jinému, vzájemná komunikace)

• orientuje se v hudbě pop music, folk, country

současní zpěváci, Nohavica, Martinová, referáty

MuV 1/3 – poznávání vlastního kulturního
zakotvení

• zná rozdíl mezi klasickou operetou a muzikálem

muzikál Drákula

MeV 5/7 – vliv médií na kulturu (role filmu
a televize v životě jednotlivce, společnosti)

hudby

OSV 5/2 – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
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a hledání výhod v odlišnostech

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
• dokáže znázornit jednoduché tance ve dvojdobém
rytmu

taneční pohyb (polka, skočná) ve dvojicích i ve
skupině

MEGS 1/5 – lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy

• dokáže znázornit jednoduché tance ve třídobém
rytmu

taneční pohyb (valčík, mazurka, polonéza) ve
dvojicích i ve skupině

MEGS 1/3 – naši sousedé v Evropě

