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nadané, kteří chtějí tento dar rozví-
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Tématický plán (ŠR 2018/2019)

PŘEDMĚT Estetika - hudební výchova

TŘÍDA/SKUPINA Kvinta

VYUČUJÍCÍ Mgr. Mária Navarová, PhD.

ČASOVÁ DOTACE 2 h/týden 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) -

ZÁKLADNÍ
Ucebnice HV pro gymnázia 1. a 2. dil (SPN) 

POZN . (U ČE BN Í MA TER I ÁLY

DOPLŇKOVÉ aj.)
Zpevniky, muzikály, biograficke filmy  

1. pololetí

MĚSÍC TÉMATICKÝ CELEK, TÉMA
OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY
POČET
HODIN

POZNÁMKY

ZÁŘÍ
Periodizace dějin evropske hudby. Středověká hudba.
Renesance.

viz ŠVP 

ŘÍJEN Barokni hudba.

LISTOPAD Klasicistická hudba.

PROSINEC Hudba romantismu.

LEDEN Vážná hudba 20. stoleti.

2. pololetí

MĚSÍC TÉMATICKÝ CELEK, TÉMA
OČEKÁVANÉ

VÝSTUPY
POČET
HODIN

POZNÁMKY

ÚNOR Kořeny současné populární hudby. Jazz, swing. viz ŠVP

BŘEZEN Rock'n roll, beat, rock.

DUBEN Nedávná a současná populární hudba.

KVĚTEN Lidová hudba jiných kultur.

ČERVEN Hudba z fyzikálního hlediska, záznam zvuku.

Prakticka cast – zpev, hra na nastroje – je nedilnou soucasti vetsiny hodin behem celeho skolniho roku.
Dalsi soucasti vyuky muze byt vyuziti filmu/muzikalu, aby lepe dokreslily atmosferu daneho umeleckeho
slohu ci priblizili osobnost umelce. Studentum bude take nabidnuta navsteva operniho predstaveni ci
koncertu symfonickeho orchestru dle aktualniho programu a casovych moznosti. 
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Zasady hodnoceni – studenti jsou prubezne hodnoceni v nekolika oblastech: 

-  Aktivita v hodinach (snaha zapojit se v prakticke casti, reagovani na dotazy pri debate o teoretickych ci
historickych tematech) 

-  Prezentace - kazdy student ma povinnost mit behem skolniho roku alespon jednu prezentaci na 

hudebni tema, ktere jej zajima (oblibeny zpevak, skupina, hudebni zanr, hudebni nastroj ci historicke 

obdobi) 

-  Testy - tykaji se historickeho vyvoje hudby (charakteristika slohu, hudebni skladatele a jejich dila, 

hudebni formy atd.) 

2/2


