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VY_32_INOVACE_11_ 

POLKA – společenský tanec_38 



 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 prosinci 2011 

 





 1. Lidový tanec (verbuňk, skočná) 

 

 2. Společenský tanec (polka, valčík, tango) 

 

 3. Umělecký tanec (balet) 



Lidový tanec  (verbuňk, skočná) 



Společenský tanec 
(polka, valčík, tango) 



Umělecký  tanec  
(balet) 



 Na naší zemi je mnoho míst, kde vznikaly různé nové 
tance. 

 Např. v 18.století to byl MENUET, nebo v 19.století 
VALČÍK. 

 Tyto tance pak tančili všichni na evropském kontinentu. 
 Takovým způsobem vznikla v Čechách také POLKA. 
 Polka je tanec typicky český, i když jeho název připomíná 

jinou národnost. 
 Začala se u nás tančit někdy ve třicátých letech 19.století, 

a to zejména v Čechách, v okolí Hradce Králové. 
 Polka je společenský tanec ve 2/4 taktu. 
 Poprvé  se tančila v Praze r. 1831. 



 

Je považován za autora 

polky. Byl vynikajícím 

učitelem a také dobrým 

tanečníkem. 

Původně se tento tanec 

nazýval nimra nebo 

maděra a vznikl z 

písničky Strýček Nimra 

koupil šimla. 

 Původní jméno polky 

vycházelo z rytmu tance 

– půlka. Teprve později 

se stal polkou. 

František Matěj 
Hilmar 
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Velkým 

obdivovatelem polky 

byl Bedřich Smetana. 

Skládal polky (Polka 

Našim děvám). 

Polku zařadil i do 

opery Prodaná 

nevěsta, také do 

symfonické básně 

Vltava i do 

smyčcového kvartetu 

Z mého života. 

Bedřich 
Smetana 
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Jan Neruda 

– významný 

český básník 

a novinář -  

oslavil polku 

básní. 

Jan 
Neruda 
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 a)  V Polsku 

 

 b)  V Itálii 

 

 c)   V Čechách 



 a) Bedřich Smetana 

 

 b)  Jan Neruda 

 

 c)  František Matěj Hilmar 



 a) Do  opery Braniboři v Čechách a opery 
Dalibor. 

 

 b) Do opery Prodaná nevěsta,symfonické 
básně Vltava a smyčového. kvartetu Z 
domoviny. 

 

 c) Do opery Libuše a opery Hubička 



 a) Lidový, společenský a umělecký. 

 

 b) Lidový, moderní a sportovní. 

 

 c) Dětský, mužský a ženský. 



 a) polka, valčík, tango 

 

 b) verbuňk, skočná 

 

 c) anglický tanec, balet 



 a) Verbuňk, skočná 

 

 b) Balet 

 

 c) Polka, valčík, tango 



 a) Tango, polka, valčík 

 

 b) Balet 

 

 c) Verbuňk, skočná 



 1. Soubor:Jan Vil%C3%ADmek - Franti%C5%A1ek Hilmar HL.jpg. In 
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 3. Soubor:Jan Vil%C3%ADmek - Jan Neruda.jpg. In Wikipedia : the 
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<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-
_Jan_Neruda.jpg>. 

 Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint. 

 

 


