
5.8.5.  Sborový zpěv

Charakteristika předmětu

      Nepovinný předmět Sborový zpěv je určen pro žáky s mimořádným zájmem o zpěv a 
pro žáky nadané v hudební oblasti. Vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, především pak k 
rozvoji vokálních a částečně i instrumentálních dovedností. Navazuje na dovednosti žáků 
získané v hodinách hudební výchovy. Žáci rozvíjí svůj individuální hlasový potenciál. 
Vytvářejí si pozitivní vztah ke kultuře, k ostatním lidem i sobě samému.
 
      Vede žáky k: 

- vnímání hudby jako důležité součásti života
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- rozvoji žákovy hudebnosti, hudebních schopností a dovedností
- ke kultuře a estetice projevu prostřednictvím vystupování na veřejnosti

      V oblasti rozvoje sluchové představivosti vede žáky k:
- vnímání kvality tónu (vysoký, nízký, dlouhý, krátký... )
- rozlišování vzestupné a sestupné melodie
- rozlišování dur x moll tóniny
- určení počtu daných tónů

      V oblasti rozvoje rytmické představivosti vede žáky k:
- vytleskání drobného rytmického útvaru v různém tempu a síle
- rytmizaci říkadel (hra na tělo, tempo, síla )
- rozlišení lehké a těžké doby
- intuitivnímu doprovodu a používání nástrojů Orffovského instrumentáře

      V oblasti rozvoje dynamického cítění vede žáky k:
- odlišení forte – piano, cresscendo – decresscendo
- rozlišení síly zvuku pohybem

      V oblasti rozvoje hudebně pohybové složky vede žáky k:
-  správnému držení těla – pěveckému postoji

      V oblasti rozvoje pěvecké reprodukce a intonačních schopností vede žáky k:
- správné artikulaci a dikci
- osvojení si správné intonace na podkladu lidových písní
- rozeznání základního formálního uspořádání hudebních celků (předehra, mezihra, 
dohra )

- zazpívání drobného hudebního motivu předzpívaného nebo zahraného na hudební 
nástroj

- sólové či kolektivní interpretaci lidové a umělé písně

      V oblasti rozvoje schopnosti orientace v notovém záznamu vede žáky k:



-  rozlišení noty krátké, dlouhé, melodie stoupavé a klesavé, vázané noty 
(legato), pomlky a repetice -  orientaci v notovém záznamu
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