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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 osmém 
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 8.roč.ZŠ , Jaroslav 
Mihule,Ivan Poledňák, Petr Mašlaň. Nakladatelství 
Fortuna 1994. 

Prezentace vznikla v dubnu 2012. 
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Styl country and wester 

Hudební výchova 8.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/The_Boss_Hoss.jpg


Styl country and western 

• Country  je americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 
18. století. 

•  Do popředí se pak dostal ve dvacátých letech 20. století. 

• Byl výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských a irských 
přistěhovalců. 

•  Typickými hudebními nástroji jsou: kytara(akustická i elektrická), 
housle, baskytara, bicí, klávesové nástroje. 

•  Bluegrass je hudební styl, který vznikl kolem roku 1945 ve 
Spojených státech. 

•  . Patří do skupiny stylů, které se nazývají Country & Western 
Music. 

•  Bluegrass je charakteristický především použitými nástroji a 
způsobem zpěvu. Tradiční složení hudební skupiny používá pět 
základních akustických nástrojů: pětistrunné banjo, mandolínu, 
kytaru, housle a kontrabas. 



Styl country and western 

•  Velká část skladeb má svůj původ v anglo-americkém 
folklóru i ve skladbách ostatních národů, přicházejících 
do Ameriky. Zároveň byl ovlivněn některými prvky 
dobové populární hudby amerického Severu a jazzu. 

• Bluegrass je stále živý a má mnoho příznivců i aktivních 
hudebníků i v České republice. 

• Rockabilly je jeden z nejstarších stylů rokenrolové 
hudby, který se začal utvářet začátkem 50. let 20. století. 

• Významný vliv na utváření stylu měla i hudba bluesová, 
swingová a boogie woogie. 

•  Pro tento hudební žánr je typický rychlý houpavý 
rytmus. 
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Akustická kytara 
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Elektrická kytara 
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Housle 
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Basová kytara 
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Bicí souprava: 

 1 Basový buben 2 Kotel 3 Virbl 4 Toms 5 Hi-hat 6 Činely Crash a Ride.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Drum_kit_illustration_edit.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drum_kit_illustration_edit.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Basov%C3%BD_buben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virbl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hi-hat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hi-hat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hi-hat
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinely
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Klavír 
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Hammondovy varhany  -  elektromechanický hudební nástroj  
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Pětistrunné banjo 
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Kontrabas 
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Michal tučný – představitel country hudby u nás 
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František Nedvěd 
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Elvis Presley - skloubil černošský spirituálu, blues a country 

 a stal se nejvýznamnější postavou amerického rock and rollu.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Elvis_Presley_promoting_Jailhouse_Rock.jpg


Zápis do sešitu : Hudba stylu country 

• Tomuto stylu předchází žánr trampské písně. Původním 
místem, kde styl vznikl, je Amerika. Zdrojem byly hlavně 
písně přistěhovalců. 

• Country zahrnuje styly : 

• Hillbily 

• Tradiční a moderní country 

• Bluegrass 

• Rockabilly 

• Countryrock 

• České skupiny : Plavci, Fešáci,Zelenáči,Poutníci 

• Zpěváci : Michal Tučný,Pavel Bobek,Věra 
Martinová,Robert Křesťan 



OPAKOVÁNÍ 

 



Ve kterém století se objevuje 

hudební styl country a western ? 

 

• a) V 19.století 

 

• b) Ve 20.století 

 

• c) V 18.století 



Jak se ještě jinak říká country 

hudbě ? 

 

• a) Americká lidovka 

 

• b) Americká polka 

 

• c) Americká píseň 



Který hudební nástroj je charakteristický pro 

styl bluegrass ? 

 

• a) Akustická kytara 

 

• b) Klavír 

 

• c) Banjo 



Kolik má banjo strun ? 

 

• a) 6 strun 

 

• b) 5 strun 

 

• c) 12 strun 



Které hudební nástroje vidíme v 

country rockové kapele ? 

 

• a) Flétna, housle,violoncello 

 

• b) Lesní roh, trubka, harfa 

 

• c) El.kytara, baskytara, klavír 



Naši představitelé country rockové 

hudby : 

 

• a) Karel Gott, Michal David. 

 

• b) Michal Tučný, Bratři Nedvědové 

 

• c) Bratři Ebenové 
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