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ANOTACE 

• 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 je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva. 

• 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 
 
 



Svět orchestru 

Hudební výchova 6.ročník 
 



Nákres ukazuje, jak jsou dnes zpravidla na 
pódiu rozmístněny nástrojové skupiny 
orchestru. Dirigent stojí před orchestrem, 
čelem k němu.Sólista stojí nebo sedí vepředu 
uprostřed po levé ruce dirigentově. 
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Často slyšíme jako součást 
orchestru také harfu, klavír  nebo 
cembalo.  
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Harfa 
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Klavír 
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Cembalo 
5 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Deless-10.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Clavecin_flamand.png


Opakování 



Největší smyčcový nástroj je 

 a) Violoncello 

 

 b) Viola 

 

 c) Kontrabas 



Který smyčcový nástroj je 
nejmenší ? 

 a) housle 

 

 b) viola 

 

 c) violoncello 



Trubka je nástroj 

 a) dechový dřevěný 

 

 b) foukací 

 

 c) dechový žesťový 



Kolik strun mají housle ? 

 a) čtyři 

 

 b) pět 

 

 c) šest 



Na který nástroj se hraje 
smyčcem? 

 a) na violoncello 

 

 b) na hoboj 

 

 c) na pikolu 



Mezi bicí nástroje nepatří : 

 a) činely 

 

 b) pikola 

 

 c) tympány 



Který nástroj nemá struny ? 

 a) kontrabas 

 

 b) klavír 

 

 c) pozoun 



Bicí nástroj trojúhelníkového 
tvaru se jmenuje : 

 a) cink 

 

 b) triangl 

 

 c) zvonkohra 



Lesní roh je nástroj : 

 a) dechový žesťový 

 

 b) dechový dřevěný 

 

 c) strunný drnkací 



Který nástroj má dva nebo tři 
pedály ? 

 a) kontrabas 

 

 b) velký buben 

 

 c) klavír 



Který z uvedených nástrojů je 
strunný drnkací ? 

 a) harfa 

 

 b) viola 

 

 c) fagot 
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