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Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vzdělávací obor Umění a kultura 

ICT= Předmět/Téma Hudební výchova/Hudební styly 

Očekávaný výstup 
Žák získává přehled o vzniku rocku, jeho odnožích, typických rysech. 
Je seznámen se jmény významných hudebníků a skupin. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova rock, rock and roll, elektrické kytary, bicí, keyboard, syntezátor 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková skupina 14  - 15 let /9. ročník 

Období tvorby DUM 5/2013 

 



 Jakou hudbu si 
představíš? 

 
 Popiš rockové 

hudebníky. 
             Na YouToube shlédněte: 
             The Rolling Stone-Satisfaction 
 

 Přečti si významy slova 
v češtině a porovnej s 
typickými projevy a 
stylem hry rockerů. 

 český překlad slova 
ROCK : 

skála 
kámen 
balvan 
útes 
tvrdý bonbón 
 
kymácet se  
kolébat se 
otřást 



 je souhrnný název pro mnoho hudebních 
žánrů 

 od 60. let 20. století se do něho zařazují: 
Garage rock, Pop rock, Blues rock, Folk rock, 

Punk rock, Jazz rock, Rap rock, Hard rock, 
Heavy metal… 

 Wikipedie uvádí 105 druhů a další ještě 
vznikají 



• 50. léta 20. století v USA, kdy byl pojmenován ROCK AND  ROLL(rock’n’roll),  
 který vyšel z černošského rhytm and blues a bělošského country and western. 
  V 60. letech se použilo jen zkrácené –ROCK. 
 
• Je ovlivněn i jazzem, vážnou(klasickou) hudbou, folkem, taneční hudbou,  
     punkem, metalem. 
 

Typické rysy ROCKU jsou: 
1. zpěv 
2. elektrifikované kytary 
3. výrazný rytmus (bicí soupravy) 
4. další výrazné elektronické nástroje 
 



KYTARY 

ELEKTRICKÁ 

BASOVÁ 

? 



1 Basový buben 
2 Kotel  
3 Virbl 
4 Toms (přechodové bubny) 
5 Hi-hat (dvojitý činel) 
Činely  6 Crash , 7 Ride, 
              8 Splash, 9 China 
Další bicí: 
 tamburína, kravský zvonec 

? 



SYNTEZÁTOR 
vytváří zvuky kombinací harmonických složek 

ELEKTRONICKÉ KLÁVESY-  
                                        KEYBOARD 
 
automatická hra s možností 
volby doprovodů a rytmů 
(samohrajky) 



ROCKOVÍ SÓLISTÉ 

 Jimi Hendrix 
 Joe Cocker 
 Stevie Wonder 
 Eric Clapton 
 Bob Dylan 
 Suzi Quatro 

SKUPINY 

 The Rolling Stones 
 Pink Floyd 
 Scorpions 
 Kiss 
 Led Zeppelin 
 Deep Purple 
 Queen 
 AC/DC 
 Metallica 
 Bon Jovi 
 Nirvana 

 



 často tvrdě kritizovaly 
politické a společenské 
poměry své doby  

 později se texty zjednodušily 
a tématem jsou vztahy a 
emoce 

SKUPINY 

 Katapult 
 Olympic 
 Lucie 
 Divokej Bill 
 Kabát 
 

VÝZNAM TEXTŮ 
ROCKOVÝCH PÍSNÍ 



 Jak se jmenuje frontman britské 
kapely, která hraje téměř 50 let 

       ( vznik v r.1962 ) a známe ji pod 
názvem The Rolling Stones ? 
 

 a) John Lennon 
 b) Ozzy Osbourn 
 c) Mick Jagger 

 
 Kapela Olympic vznikla 

v šedesátých letech, koncertuje 
dodnes a jejím lídrem je : 

  
 a) Dalibor Janda                  
 b) Petr Janda                   
  c) Vítězslav Jandák 
  

 
 

 
 
 Mick Jagger 

 
 
 
 

 Petr Janda 
 
 
 
 
 

 



Uveřejněné odkazy [cit. 2013-05-20].  Dostupné pod licencí Wikimedia Commons  a Wikipedia na WWW: 
 
 el.kytara:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esp-truckster-bk.jpg?uselang=cs> 
 basová kytara:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X5849_-_Elbas,_8-str%C3%A4ngad_-_1968_-

_AB_Albin_Hagstr%C3%B6m_-_foto_Sofi_Sykfont.jpg?uselang=cs> 
 bicí:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drums.jpg> 
 varhany:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:YamahaKeyboard.jpg> 
 syntezátor:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Micromoog.jpg> 
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