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Hudební výchova/Hudební styly
Žák se seznamuje s umělou lidovou písní ; žák získává přehled o
světových hudebních stylech vycházejících z lidové hudby.
- zdravotní postižení - LMP

populární hudba, umělá lidová hudba, dechovka, skupina dechových a
bicích nástrojů, worksong, spirituál, gospel, blues, folk
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12 - 13 let /8. ročník
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3/2013

Vztah lidové a populární hudby v Čechách
Termín „LIDOVÁ HUDBA“ získal ve 20. století druhý

význam - jako zvláštní druh umělé populární hudby.
V českých zemích sem patřily písně, jejichž autor byl
známý a dosáhly mezi lidmi velké obliby.
Přetrvávajícím a obecně ukázkovým typem takové umělé
zlidovělé hudby je tzv. "dechovka“, označovaná často
pojmem česká lidovka.
Mezi zlidovělé písně patří např. píseň „Škoda lásky“
skladatele Jaromíra Vejvody, která se stala celosvětově
proslulou a natolik zdomácněla v mnoha zemích, že její
jazykové verze jsou považovány za vlastní národní
produkt. Např. v období Druhé světové války byla tato
skladba s názvem „Roll On The Barrels“ oficiální
bojovou písní britského válečného námořnictva, zpívali
si ji s chutí a od srdce vojáci na obou stranách fronty.
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A TYTO TVRDÍ MUZIKU

Přečtěte si text nejznámější české lidovky
a vyslechněte si ji v hudební podobě
Kvetou růže, kdo ti za to může,
žádnej už ti dneska nepomůže.
Kvetou, zvadnou, lístečky z nich spadnou
jako slzy moje na tu trávu chladnou.
Teče voda, dokola se točí,
to jsi nelitoval modré oči.
Já bych byla pro tebe jen žila,
že mou lásku zklameš, to jsem netušila.

Škoda lásky, kterou jsem tobě dala,
škoda slzí, které jsem vyplakala.
|: Moje mládí uprchlo tak jako sen,
ze všeho mi zbyla jenom v srdci mém vzpomínka
jen:|

Zjistěte počet
jazyků, ve kterých
se zpívá ve světě
(Wikipedie)

Na vývoj nejrůznějších hudebních směrů ve
20. století měla nepochybně vliv původní hudba
černošských komunit bývalých
otroků ve Spojených státech.

Worksongy, gospely, spirituály
a hlavně blues z 19. století se staly
základem pro pozdější americkou
populární hudbu, její vývoj a formy.

Vzniklo množství stylů počínaje JAZZEM RAGTIME
RHYTHM AND BLUES
ROCK AND ROLL
HIP-HOP
a další popové trendy.
Tyto styly ovlivnily vývoj hudby celosvětově.
Později se lidová hudba objevuje především v rockové hudbě,
která má mnoho odvětví.
Příkladem zpětného zlidovění rocku je
tzv. folková hudba (z německého slova
volk či z anglického folk – lid)
Sem patří také tzv. česká trampská hudba:
píseň Okoř
bratři Ebenové

Jarek Nohavica

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-03-26]. Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW:
•

dechová kapela:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dechov%C3%BD_orchestr_KS_Old%C5%99ichovice.JPG>

•

trubka:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trumpet_american.jpg>

•

křídlovka:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flugelhorn.jpg>

•

baskřídlovka:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tenorhorn_B%26S.jpg>

•

tuba:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Two_F_tubas.jpg>

•

trombón:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trombone_CG_Bach42AG.jpg>

•

lesní roh:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:French_horn_front.png>

•

klarinet:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clarinets_german.jpg>

•

velký buben:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thoth08BigasDrumEvansChalmette.jpg>

•

malý buben:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spazzole-brushes.jpg>

•

činely:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_New_Year_Seattle_2009_-_02.jpg?uselang=cs>

•

otroci:<=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slaves_in_chains.png?uselang=cs>

•

bratři Ebenové:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratri_Ebenove_2010_foto_Jaromir_Adamek_0012.jpg>

•

Jaromír Nohavica:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nohavica_concert.jpg>

