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Výchovné a vzdělávací strategie   Poznámky 

Kompetence k učení  

-     vedeme k používání dostupných hudebních nástrojů a audiovizuální 
techniky 
-     vedeme k umění samostatně zacházet s učebnicí, notovým materiálem 
a vyhledávat informace z různých zdrojů 
-     vedeme žáky, aby spoluvytvářeli texty pro samostatnou práci ostatních 
-     věnujeme se rozvíjení schopnosti vystoupit před posluchači a podřídit 
se potřebám kolektivního hudebního projevu 
-     předkládáme předmět jako jednu z forem kvalitního kulturního života a 
možnost dalšího celoživotního objevování 
-     podporujeme užívání odborných termínů a znaků 
-     ukazujeme zapojení předmětu do širších vzdělávacích oblastí, jako 
součást komplexního pohledu na společenské a kulturní jevy 
 

 

Kompetence k řešení problémů  

-     motivujeme žáky k vlastnímu ztvárnění hudebního díla s využitím 
vlastního kreativního přístupu 
-     hledáme cestu pro uplatnění žákových uměleckých názorů, 
uměleckého vkusu a pokoušíme se nalézt kompromis mezi obecným 
klasickým uměleckým ideálem a individuálními požadavky na umění 
-     klademe důraz na kritické posouzení různých hudebních děl a rozvoj 
schopnosti tolerance k žánrům, stojícím mimo oblast vlastních zájmů 
-     podporujeme schopnost argumentace a obhajoby vlastní umělecké 
produkce, reprodukce, či poslechu 
-     při poslechu hudebního díla podporujeme rozvoj pohybové tvořivosti  
 

 

Kompetence komunikativní  

-     vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do společenských akcí 
-     zařazujeme diskusní besedy týkající se pohledu na hudbu blízkou 
různým posluchačským skupinám 
-     věnujeme péči rozvoji hudebnosti a kultivaci projevu žáků 
-     vedeme ke vhodné formulaci a argumentaci při obhajobě vlastní 
oblíbené hudby  
-     vedeme k porozumění a vhledu do oblasti teorie hudby a notového 
záznamu 

 

Kompetence sociální a personální  

-     posilujeme sebedůvěru při vlastní žákově hudební produkci či 
reprodukci 
-     podáváme předmět prodchnutý přátelskou atmosférou, jako způsob 
vlastního sebevyjádření 
-     při práci ve skupině oceňujeme přístup respektování přidělených rolí, 
ohleduplnosti, spolupráce a úcty k ostatním 
-     uplatňujeme individuální přístup k žákům hudebně nadaným a k žákům 
s menším hudebním nadáním  
-     upřednostňujeme předmět jako způsob, který vytváří pozitivní 
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představy o vlastních schopnostech, který zvyšuje sebedůvěru a přináší 
pocit sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  

-     osvojováním si lidových písní a poznáváním tvorby našich autorů 
přispíváme k rozvoji vlastenecké výchovy 
-     podporujeme zájem o tvorbu zahraničních autorů a lidové písně jiných 
národů, vyhledáváme příležitosti k jejich srovnávání s českými díly 
-     vedeme k respektování etnických a sociálních zvláštností u hudebních 
děl jiných národů 
-     podporujeme aktivní účast žáků na akcích školy, města, při příležitosti 
oslav svátků či jiných významných dnů 
-     při poslechu vedeme žáky k pochopení vztahu mezi hudebními díly, 
jejich autory a historickými a společenskými souvislostmi 
-     vedeme k chápání hudebního díla jako způsobu vyjádření k dané 
společenské situaci, jako možný protest proti dané situaci 

 

Kompetence pracovní  
-     vedeme žáky ke správnému a bezpečnému používání dostupných 
hudebních nástrojů 
-     podporujeme schopnosti žáků zvládnout změny v pracovních 
podmínkách a k přizpůsobivosti potřebám ostatních členů skupiny 
-     seznamujeme s možnostmi těla jako hudebního nástroje a pohybového 
fenoménu 
-     ukazujeme možnosti hlasu při dodržování zásad jeho ochrany 
-     podporujeme zájem nadaných žáků o uvědomělou přípravu na 
případné budoucí povolání v umělecké oblasti 

 

 


