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Folklór Chodska_37 



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

Využít se dá v předmětu Hudební výchova v 
sedmém  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 7.roč.ZŠ, Jaroslav 
Mihule,Pavel Jurkovič, Miroslav Střelák, Fortuna 

Prezentace vznikla v lednu 2012 

 

ANOTACE 



FOLKLÓR – lidová kultura 
Hudební výchova 7. ročník 



• Folklór obsahuje : lidové písně, lidové tance, ale též lidovou poezii, 
pohádky a pověsti, lidové hry, lidové výtvarné umění, lidové kroje, 
zvyky a obyčeje. 

• Čechy, Morava a Slezsko mají nejen zajímavé dějiny hudby, ale 
najdeme tu i četné oblasti, v nichž se udržovala svérázná lidová 
hudba. 

• Tato hudba se lišila podle jednotlivých krajů. 

• Kolem Prahy se rozkládá oblast středočeská, přiléhá k ní Berounsko, 
Podblanicko, Podještědí,Podkrkonoší,Klatovsko, Chodsko atd. 

• Chodové vstoupili do našeho hudebního podvědomí svou dudáckou 
muzikou. Hrají samotné dudy, anebo ve spojení s houslemi a 
klarinetem, popřípadě ještě taky kontrabasem. 

• Co se týká tance, tak se Chodsko proslavilo tzv. Chodským 
kolečkem. 

Folklór – lidová kultura 
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Domažlice – centrum regionu Chodsko 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Domazlice_namesti.jpg
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Strakonice – město známé mezinárodním dudáckým festivalem 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/ST_mariansky_sloup_DSCN5617.JPG
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V Chodské oblasti jsou dodnes živá různá lidová řemesla.  
Např. KRAJKÁŘSTVÍ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Reticella.jpg
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Výroba paličkované krajky 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Ursuline_lace.jpg
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Dudy jsou aerofon. Funkce nástroje 
je založena na vhánění vzduchu 
pomocí měchu umístěného v 
podpaždí hudebníka přes plátek 
(plátky) do píšťaly s otvory. 
Rozechvíváním plátku(ů) vzniká 
zvuk a tón je tvořen uzavíráním 
otvorů píšťaly prsty, podobně jak je 
tomu např. u zobcové flétny (tak 
pracují např. dudy české). Nejčastěji 
jsou laděny v tónině Es dur. Na 
poněkud jiném principu pracují 
dudy skotské, kde se vzduch do 
nástroje nevhání měchem, ale ústy 

 Hlavní centrum dudácké 
muziky jsou Strakonice  
(národopisná oblast 
Prácheňsko) a 
Domažlice(Chodsko). 

DUDY – hudební nástroj 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bagpipe_simple_type.jpg
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Mezinárodní strakonický dudácký festival 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Strakonice_-_mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dud%C3%A1ck%C3%BD_festival.JPG
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Skotský dudácký soubor ve Strakonicích 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Skoti_mdf_2006.jpg


 Folklór obsahuje : Lidové písně, lidové tance, 
lidovou hudbu,ale též lidovou poezii, pohádky a 
pověsti, lidové hry, výtvarné umění, lidové kroje, 
zvyky a obyčeje. 

 Lidová kultura se vždy vztahuje k určitému území 
(REGIONU), jehož obyvatelé mluví často nářečím. 

 Regiony Čech : Chodsko, Podkrkonoší, Plzeňsko, 
Prácheňsko … 

 Chodsko : Lidová muzika dudácká (dudy, klarinet, 
housle, kontrabas) 

 Chodský lidový tanec – Chodské kolečko 

Zápis do sešitu : Folklór – lidová kultura 



OPAKOVÁNÍ 



 a)  Barokní zpěvy, operu a operetu. 

 

 b)  Symfonie, divadelní hry Osvobozeného 

divadla, vlastenecké písně. 

 

 c) Lidové písně, lidové tance,lidovou poezii, 

pohádky a pověsti, kroje, zvyky, obyčeje,lidové 

výtvarné umění, lidové hry. 

Co všechno obsahuje folklór ? 



 a) Horácko, Haná, Lašsko, 

Slovácko, Valašsko. 

 

 b) Zlínsko, Vizovicko, 

Slušovicko. 

 

 c) Chodsko, Podkrkonoší, 

Plzeňsko, Prácheňsko. 

Urči regiony Čech 



 a) Dechová hudba (trubky, 

barytony,klarinety) 

 

 b) Cimbálová muzika (cimbál, 

housle, kontrabas) 

 

 c) Dudácká muzika (dudy, 

klarinet, housle, kontrabas) 

Jaká lidová muzika je typická pro 

chodský folklór ? 



 a)  Spišské kolečko 

 

 b) Chodské kolečko 

 

 c) Lidové kolo 

Typický lidový tanec pro Chodsko 
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 Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint 
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