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• Materiál DUM (digitální učební materiál) je 
určen pro práci na interaktivní tabuli, 
popřípadě práci s dataprojektorem. 

• Využít se dá v předmětu Hudební výchova v 
šestém ročníku. Je součástí tématického 
okruhu Poslechové činnosti. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který 
vycházel z učebnice Hudební výchova pro 
6.roč.ZŠ, Jaroslav Mihule, Miroslav Střelák, 
1996. 

• Prezentace vznikla v  září 2011 
 
 



Hudební výchova 6.ročník 
 



Základem symfonického orchestru jsou 

nástroje smyčcové. Skupina 

1.houslí,skupina 2.houslí, skupiny viol, 

violoncell a kontrabasů. 

 



1 

Housle 

2 

Viola 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Old_violin.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Bratsche.jpg


3 

Violoncello 

4 

Kontrabas 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/AGK_bass1_full.jpg


Ke smyčcovým nástrojům se připojují 

nástroje dechové žesťové. 

Patří zde : trubky, lesní rohy, tuba, pozoun, 

(trombon). 



5 

Trubka 

6 

Lesní roh 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/French_horn_front.png


7 

Pozoun  (trombon) 

8 

Tuba  (Bas) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Trombone_CG_Bach42AG.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Two_F_tubas.jpg


Dále pokračují nástroje dechové dřevěné. 

  Je to flétna, hoboj, klarinet, fagot , pikola, 

anglický roh. 



9 

10 

11 

Flétna  

Hoboj Klarinet 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Oboe_modern.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Clarinets_german.jpg


12 

Fagot 

13 

Pikola 

14 

Anglický roh 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Piccolo_flute2.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/English_Horn_picture.jpg


Významnou skupinou orchestru jsou také 

nástroje bicí. 

Nejdůležitější z nich jsou tympány, pak 

velký buben, malý buben, tamburína, 

triangl, činely, gong  a jiné. 



Tympány 
16 

Velký buben 

17 

Velký buben nesený 

15 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Bass_drum.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Thoth08BigasDrumEvansChalmette.jpg


18 

Malý buben 

19 

Tamburína 

20 

Triangl 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Spazzole-brushes.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Pandei_inter.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Triangle_001.jpg


21 

Činely 

22 

Gongy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sabian_AA_10_Splash.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Traditional_indonesian_instruments04.jpg


1. Nástroje smyčcové : První housle, druhé 

housle, viola, violoncello, kontrabasy 

2 Dechové žesťové : trubky, lesní rohy, 

pozouny (trombony), tuba 

3. Dechové dřevěné: flétny (střídá i 

pikola)hoboje, klarinety, fagoty, anglický 

roh . 

Bicí nástroje: tympány (kotle), velký buben, 

malý buben,tamburíny, triangl, činely, gong. 

 

 

 

 





a) Nástroje smyčcové, dýchací žesťové, 

dýchací dřevěné a nástroje bicí. 

 

b) Nástroje tahací, nástroje dýchací, 

nástroje foukací a nástroje úderové. 

 

c) Nástroje smyčcové, dechové žesťové, 

dechové dřevěné a nástroje bicí. 



a) housle, viola, violoncello, kontrabas 

 

b) flétna, pikola, hoboj, klarinet,fagot, 

anglický roh  

 

c) trubka, lesní roh, pozoun, tuba 



a) tympány, velký buben, malý buben, 

tamburína, triangl, činely, gong. 

 

b) housle, viola, violoncello, kontrabas. 

 

c) flétna, hoboj, klarinet, fagot, anglický 

roh  

 

 



a) trubka,lesní roh,pozoun,tuba 

 

b) housle, viola, violoncello, kontrabas 

 

c) tympány, velký buben, malý buben, 

tamburína, triangl, činely, gong. 



a) housle, viola, violoncello, kontrabas 

 

b) trubka, lesní roh, pozoun, tuba 

 

c) tympány, velký buben, malý buben, 

tamburína, triangl, činely, gong. 
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