Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

Požadavky k přezkoušení
žáků uvolněných z docházky do hudební nauky pro školní rok 2020/2021

Průběh přezkoušení:
1.

Při příchodu žák odevzdá svůj žákovský sešit, ve kterém má správně vyplněné
osobní údaje, zvláště ročník hlavního předmětu (nástroje, zpěvu).

2.

Každý žák předloží vyplněný pracovní sešit příslušný pro jeho ročník:
Eva Šašinková: Klíčkův notýsek (1. ročník)
Eva Šašinková: Klíček hudební nauky (2. ročník - 1. díl, 3. ročník - 2. díl, 4. a
5. ročník - 3. díl, vše k zakoupení u učitelů HN)
- v 1. pololetí vypracuje polovinu sešitu, na konci roku bude vyplněný celý.
Žáci prvního ročníku však již v pololetí mají znát základní výšky a délky not,
které jsou i v druhé polovině sešitu (ta však nemusí být vyplněná už v lednu).
- na některé základní znalosti týkající se učiva procvičovaného v pracovním
sešitě bude žák při přezkoušení dotázán.
K tomuto povinnému pracovnímu sešitu může žák předložit i jiné vypracované
materiály související s HN, kterými se v průběhu roku zabýval.

3.

Žák předloží notový záznam skladbičky, kterou se zabývá v hodinách hlavního
předmětu (nástroje či zpěvu), vytleská rytmus a provede její rozbor podle
znalostí příslušného ročníku: čtení not, určení taktu, tóniny, repetice, tempová,
dynamická a výrazová označení a jiné. Může je během přezkoušení na svůj
nástroj i zahrát (zazpívat).
Pokud si takto připravenou skladbičku nepřinese, provede notový rozbor z námi
přichystaného zpěvníku „Já písnička“.

4.

V 1. pololetí budou dále žáci dotázáni na hudební nástroje – poznají podle
obrázku a zařadí do skupiny: 1. ročník dělí pouze na strunné, dechové a bicí
2. – 4. ročník i na podskupiny, od 3. ročníku i
komorní soubory a orchestry
5. ročník – stará hudba a hudba 20. století

5.

Ve 2. pololetí – hudební dějiny: 1. ročník – Smetana, Dvořák
2. ročník – romantismus
3. ročník – klasicismus
4. ročník – baroko
5. ročník – stručný přehled a periodizace dějin

6.

Žák může zazpívat libovolnou píseň (případně i s nástrojovým doprovodem) a
tím pozitivně ovlivnit výsledek přezkoušení.
Na webových stránkách naší školy v sekci Hudební nauka jsou k dispozici
studijní materiály. Pro případné dotazy volejte na tel. číslo 604420334.

