
1. Byl vlahý máj – Moniot z Arrasu

         



2. pracovní list - světská hudba ve středověku

Světská hudba ve ________________

- jednohlasý zpěv doprovázený drnkacím nástrojem (___________, _________,
__________, _________) nebo ____________ (předchůdce houslí)

- vznik vrstvy ____________ ve společnosti – jejich význam po křižáckých 
výpravách upadá a roste význam ____________ (rozvoj cechovní výroby)

- zpěvy - ___________ – milostné náměty, nešťastná láska
- ____________(hrdinské) – zpěvy s náměty z ________________ Karla 

Velikého a jeho družiny

- písně - _____________
-  _____________ – k poslechu na šlechtických dvorech

- nápěvy písní byly ____________, nebo _____________ od jiných autorů písní 
nebo z duchovních písní

- písňové typy - ___________ – milostné, forma ab ab cd
- __________ – střídání sólového a sborového zpěvu
- ___________ – taneční, forma = canzona s refrénem (ab ab cd e)

1. ____________________

- užívání tóniny _______, symetrické skladby, většinou taneční písně

- trubadúři –_________ písně
- zástupci - Vilém z Poitiers, Rembaeu de Vacqueiras
- poslech – ____________________

- truvéři - _________ zpěvy
- zástupci -___________________, Adam de la Halle – hra s dialogy a 

zpěvy – Robin a Marion
- poslech – ___________________

2. ____________________

- užívání ___________ tónin – převzato z ________________ chorálu; pomalejší,   
pochmurné písně

- minnesängři - reprezentovali ___________ v pěveckých soutěžích
- zástupci - Reinmar von Hagenau, Walter von Vogelweide



- meistersingři - ti _______________ ze soutěžících (měli složeny pěvecké 
zkoušky)

(pěvecká úroveň: tovaryš → básník → mistr)
- měšťané zakládali _____________ školy
- zástupci - Heinrich von Meissen zv. ______________ –

zakladatel školy v Mohuči; Hans Sachs

- dochované prameny - ________________ fragment

- ____________________ - 1230 – pestrý sborník latinských 
a německých písní a duchovních her

- Carl ________ – inspirace středověkým zpěvem – scénická kantáta Carmina 
Burana

- poslech – ____________

ŘEŠENÍ:

Světská hudba ve středověku

- jednohlasý zpěv doprovázená drnkacím nástrojem (lyra, kithara, harfa, loutna) nebo fidulou (předchůdce houslí)
- vznik vrstvy rytířů ve společnosti – jejich význam po křižáckých výpravách upadá a roste význam měst (rozvoj 
cechovní výroby)
- zpěvy - lyrické – milostné náměty, nešťastná láska

- epické (hrdinské) – zpěvy s náměty z vojenských tažení Karla Velikého a jeho družiny
- písně - taneční

- dvorské – k poslechu na šlechtických dvorech
- nápěvy písní byly nové, nebo převzaté od jiných autorů písní nebo z duchovních písní
- písňové typy - chansony (canzony) – milostné, forma ab ab cd

- rondo – střídání sólového a sborového zpěvu
- balada – taneční, forma = canzona s refrénem (ab ab cd e)

FRANCIE
- užívání tóniny dur, symetrické skladby, většinou taneční písně
- trubadúři – lyrické písně

- Vilém z Poitiers, Rembaeu de Vacqueiras
. poslech – Byl vlahý máj

- truvéři - epické zpěvy
- Richard Lví srdce, Adam de la Halle – hra s dialogy a zpěvy – Robin a Marion
- poslech - Truvérská

NĚMECKO
- užívání církevních modů (tónin) – převzato z Gregoriánského chorálu; pomalejší  pochmurné písně
- minnesängři - působili v rámci cechu; reprezentovali cech v pěveckých soutěžích

- Reinmar von Hagenau, Walter von Vogelweide
- meistersingři - nejlepší ze soutěžících (měli složeny pěvecké zkoušky)

( tovaryš → básník → mistr)
- měšťané zakládali pěvecké školy
- Heinrich von Meissen zv. Frauenlob – zakladatel školy v Mohuči
- Hans Sachs

- dochované prameny - Münsterský fragment
- Carmina Burana – 1230 – pestrý sborník latinských a německých písní a duchovních 

her
- Carl Orff – inspirace středověkým zpěvem – scénická kantáta Carmina Burana

- poslech – Ó fortuna (Carmina Burana)



3. O fortuna (Carmina burana – Carl Orff)





Má štěstěna 
je jak luna.

Stále točí osudím.
Mizí, roste,

znovu, posté.
Kdy se z hrůzy probudím?

Teď je tvrdá.
Nic mi nedá.

Rozmar dlí jí v srdéčku.
Nedostatek,
širý statek,

zníčí rychle panečku!

Hrozný osud,
chci pryč odsud!

Tvé činy jsou praštěné!
Stíny mraků,
hrůzy vraků,

kdo ví jak je zaženem?
Zde mé štěstí!
Duše vřeští.

Oběť mrzké zábavy.
Jen pro hru tvou

jdu šatlavou.
Zítra budu bez hlavy.

Tak strašný los!
už slyším vos,

jež budou do mě bodati.
Trčím v díře.

Se vším smířen.
Nebyl jsem dost bohatý!

Stačil měšec
a ten pěšec,

co spí před mou věznicí
dal by klíče.

Mdlý jsem, sklíčen,
na mučidlech plačící!



4. Pojď za mnou – John Histon

   



5. Rorando coeli defluant

     

          



         



6. Do tance a do skoku – Hans Leo Hassler

     



7. Ze studentského života – Bedřich Smetana





8. Mazurka F dur – F. Chopin

           



        



9. Valčík č.15 – J. Brahms

           



10. Rondospiele



11. Turecký pochod









12. pracovní list – Mozartovy variace







13. Nel cor piu non mi sento – G. Paisiello

       





14. pracovní list – Beethovenovy variace

              

     
        

       
    

     

     
         

                           

               



       

  



15. elementární partitura – Kouzelná flétna

         
  





16. árie Leporela





17. O mio babbino caro – G. Schicchi

   



   



    





18. Poslední večeře – A. L. Webber,



19. Vím, že jsi se mnou

                

  



    



20. Chopin - Preludium e moll



21. Bach - Preludium c moll

     



     



    



22. elementární partitura – Požehnaný



23. dotazník
1. Co pro tebe znamená slovo hudba?

2. Dokážeš si představit život bez hudby?

3. Jaký druh hudby posloucháš nejčastěji a proč?

4. Posloucháš někdy doma vážnou hudbu? Pokud ano, jakou?

5. Zapůsobila na tebe nějaká vážná skladba tak, že si ji pamatuješ? Pokud ano, proč?

6. Jaká hudba tě rozveselí? Proč myslíš, že tomu tak je?

7. Jaká hudba na tebe působí depresivně? Proč na tebe tak působí?

8. Co je pro tebe v písničkách/hudbě nejdůležitější?(melodie, text, apod.)

9.Text písničky/hudba který/která na tebe sedí, se kterou se ztotožňuješ?

10. Jakou píseň bys nechal/a zahrát na svatbě? Proč?

pohřbu? Proč

při maturitě? Proč?

11. Hraješ na nějaký hudební nástroj? Pokud ano, na jaký a jak dlouho se učíš hrát?

12. Hrál/a jsi někdy před lidmi?

13. Zpíváš si někdy? Pokud ano, co a kde?

14. Tancuješ? Pokud ano, jaký druh tance?

15. Měl/a jsi někdy při poslechu hudby některý z uvedených zážitků? Pokud ano, při jaké hudbě?
slzení

                      husí kůže

smích

zívání

16. Co bys změnil/a na hodinách HV ve škole a proč? Co tě baví/nebaví?

17. Hrajete v hodinách HV na hudební nástroje? Pokud ano, na jaké?

18. Posloucháte v hodinách HV vážnou hudbu? Jak často?

19. Myslíš, že je poslech hudby důležitý? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?



24. dotazník – sémantický diferenciál

ZVUKOVÁ KVALITA 1 2 3 4 5 POZOROVÁNÍ

1. pomalý rychlý

2. světlý tmavý

3. hlučný tichý

4. pravidelný nepravidelný

5. sytě barevný bezbarvý

DOJEM 1 2 3 4 5 HODNOCENÍ

1. těžkopádný pohyblivý

2. radostný smutný

3. něžný hrubý

4. vzrušující uklidňující

5. zajímavý nudný



25. Galop/kankán






