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1. Zdatnost z HV (10 min) 

- Klavír – losuje se 1 píseň (hra zpaměti, předehra, zpěv, transpozice do 1 libovolné 
tóniny) Seznam písní: 

Vlaštovičko leť, Já jsem z Kutné Hory, Hradecký - To je on, malý slon, Šel zahradník, Když jsem 
já sloužil, Čížečku, čížečku, Lečo, Adámku náš, D. Kardoš – Medvědí         trápení, Hřej, sluníčko, 
hřej. 

Flétna – losuje se 1 píseň (hra 
zpaměti) Seznam písní: (L. Daniel) 

Maličká su, Kováři, kováři, Šel tudy, Spi, Janíčku, spi, Doliny, doliny, Pod naším okýnkem, Cib, 
cib cibulenka, Když jsem jel do Prahy, Kdes holubičko, Vyletěl holoubek.  

Přednesová skladba – na klavír dle své technické úrovně, připravena po dohodě s pedagogem HHN 
Výběr z těchto alb: P. I. Čajkovskij – Album pro mládež, E. Kleinová – Klavírní škola pro střední 
pedagogické školy 3., 4. díl., J. S. Bach – Knížka skladeb pro Annu Magdalénu Bachovou, E. Hradecký 
– Skladbičky na dvě stránky, Jazzové etudy pro mladé klavíristy aj. 

 
2. Metodický výstup (40 min) 

- Na základě vylosovaného tématu si studentka připraví praktický výstup zaměřený na hudební činnosti, 
v průběhu však zařadí alespoň okrajově všechny ostatní metodiky (PV, DV, VV) 

- Připravený výstup předvede před komisí se 4-6 figuranty 
- Studentka zpracuje svůj výstup do metodického listu, který předloží komisi u samotné zkoušky 

- Výstup má propracovanou strukturu (určení věkové kategorie, cíle, uvítání, motivace, hlavní činnosti, 
zhodnocení, závěr), k výstupu si sama připraví dostatek pomůcek, vytvoří podnětné prostředí. 

- Obhajoba výstupu - sebereflexe 
- Během výstupu i obhajoby mluví spisovně a správně používá odbornou terminologii 
- Losování témat proběhne na podzim 
- 

Seznam témat: Jaro, Léto, Podzim, Zima, Svátky, Maminka, Zvířata, Rostliny, Dopravní prostředky, 
Řemesla, Pohádkový svět, Svět kolem nás, Počasí, Zvyky a tradice, Planeta země, Živly, Křesťanské svátky 
a tradice 

 
Časové rozložení praktické maturitní zkoušky (75 minut celkem/ 60 minut před komisí) 
-zdatnost z hudební výchovy (10 minut) 
-příprava na výstup (15 minut) 
-výstup na předem vylosované téma (40 minut) 
-obhajoba výstupu (10 minut) 
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