
7-1-3-Jíchová-hra na flétnu-char 

Vzdělávací oblast -  7. UMĚNÍ A KULTURA  Pro ročníky :  1.  -  9.  

Vzdělávací obor -  7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA  Vypracoval :  p. Liana Jíchová             

Předmět -      7.1.3. HRA NA FLÉTNU Zodpovídá : Mgr. Karel Poláček, ředitel školy 

Charakteristika předmětu – (Obsahové vymezení předmětu, Časové a organizační vymezení předmětu, Společné strategie+kompetence ) 

 
Nepovinný předmět hra na flétnu je realizován ve vzdělávacím oboru Umění a kultura.Je zaměřen na děti zajímající se o aktivní instrumentální činnost,především o 
skupinový,ale i sólový projev,který je úzce spojen s činností nepovinného předmětu sborový zpěv. 
Nepovinný předmět hra na flétnu je nabízen žákům 1. - 9. ročníku.Převážná většina žáků zařazených do nepovinného předmětu hra na flétnu jsou žáky nepovinného 
předmětu sborový zpěv.Tato provázanost má značné výhody. 
Hra na flétnu je organizována ve dvou skupinách,které jsou tvořené s ohledem na věk žáků a hudební vyspělost. 
Výuka probíhá nejen sólově,ale také ve skupinách s dotací 3 hodiny týdně. 
Další formou výuky je doprovod nástroje pěveckých sborů. 
 
Kompetence k učení - učitel: 

• vede žáky,aby hráli čistě a rytmicky přesně 
• dbá na správnou hlasovou techniku hraní 
 
Kompetence k řešení problémů - učitel: 

• sleduje ve výuce pokrok všech žáků a pochvalou je motivuje k dalšímu hudebnímu a osobnostnímu růstu 
 
Kompetence komunikativní - učitel: 

• pomáhá žákům chápat umění jako prostředek komunikace a obohacení citového života i společensko kulturního rozhledu 
 
Kompetence sociální a personální - učitel: 

• učí žáky vzájemně spolupracovat a pomáhat si,vyslechnout názory ostatních,ale i podělit se o názor svůj,přijímat různé role,aby práce ve sboru byla co nejefektivnější a 
konečný výsledek práce byl co nejkvalitnější. 

 
Kompetence občanská - učitel: 
• vede žáky k uvědomění, že česká lidová píseň je naše kulturní bohatství, které je třeba chránit 
• aktivně zapojuje děti do kulturního života města Chomutova /koncerty,soutěže,další akce/ 
• vede žáky k důstojné reprezentaci našeho sboru,naší školy i České republiky 
 
Kompetence pracovní - učitel: 
• vede žáky k pochopení, že pravidelné cvičení vede k úspěšnému zvládnutí techniky hraní 

 


