
1. Videoklip
Připomínám odevzdávání krátkého videoklipu o Vašem oblíbeném zpěvákovi či skupině. Kdo ještě
neodevzdal, má možnost tak učinit do 31. 3. 2020 prostřednictvím mailu. Ve videoklipu nesmí chybět
sestříhané krátké ukázky 2 písní a fotografie interpreta, dále titulky se jménem interpreta (názvem
skupiny)  a se jménem žáka.

2. Sloka písně zpaměti
V učebnici HV  si vyber jednu bigbítovou píseň a nauč se zpaměti text jedné sloky nebo refrénu. Pro
nácvik zpěvu můžeš využít i videa na youtube.

Písně na výběr: Snad jsem to zavinil já – str. 86, Želva – str. 87, Náhrobní kámen – str. 89, Bon 
Soir Mademoiselle Paris – str. 109.

3. Referát o české bigbítové skupině (zpěvákovi)
Na webu vyhledej články o zadané české bigbítové skupině (zpěvákovi) a zpracuj referát do textového
dokumentu  o  této  skupině  (interpretovi)  a  do  31.  3.  2020  odešli  jako  přílohu  emaliem  na
JanKranda@seznamcz. 

Text referátu zpracuj  do textového dokumentu ve formě souvislých vět podle níže uvedeného vzoru.
Dodrž také úpravu – jméno a třída zarovnány vpravo nahoře, nadpis uprostřed.

Stručné  body  a  text  okopírovaný  z  internetového  článku  nebude  uznán  a  bude  hodnocen
nedostatečně!

Referát – textový dokument můžeš vytvořit v libovolném textovém editoru (Word, Writer, Google
Docs apod.).

V textu uveď rok vzniku skupiny, název (i původní, pokud se skupina jmenovala jinak než později).
Jména zakládajících členů (stačí vedoucí) a jména současných členů a názvy nástrojů, na které hrají.
Pokud již skupina nehraje (rozpadla se, členové zemřeli), uveď jména členů poslední sestavy. A napiš
i datum a důvod zániku skupiny (například úmrtí frontmana).

Kdo má referát o zpěvákovi uvede podobné informace o tom, kdy se narodil, kdy se proslavil, s jakou
skupinou zpíval, případně datum úmrtí.

Další část referátu věnuj počtu alb, jaká vydali, a nejznámějším písním. Také můžeš uvést ocenění,
jaká interpret (skupina) obdržel.

Pod text vlož obrázek, který můžeš okopírovat z internetu. Také vlož jeden odkaz na píseň (video) této
skupiny (interpreta) na youtube.

Nezapomeň uvést minimálně 3 zdroje –  konkrétní webové adresy, ze kterých čerpáš (nikoli pouze
zdroj: wikipedie.org).

Jméno žáka Skupina/zpěvák Jméno žáka Skupina/zpěvák

Barták K. Matadors Mottl D. Framus Five

Hovorka L. Framus Five Pádr R. Blue Effect

Jadrný T. Mefisto Papežík A. Pavel Novák



Janáček J. Synkopy 61 Pospíšil P. Karel Černoch

Kahovec P. Petr Novák Sládečková A. Yvonne Přenosilová

Koura M. Miki Volek Vrátník D. Komety

Krč T. Sputnici Zajícová T. Karel Kahovec

Kulichová K. Golden Kids Zelinková N. Pavel Sedláček

Milčiková N. Vladimír Mišík

VZOR

Jméno Příjmení
9. A, B

Hudební výchova

Olympic
Nejslavnější  česká rocková skupina vznikla  v  roce 1963 s názvem Karkulka.  Založil  ji
saxofonista Miroslav Růžek. Ale od roku 1965 ji vede kytarista Petr Janda. Název Olympic
dostala skupina ještě v roce 1963 podle klubu Olympic, ve kterém hrála koncem roku
1963. Zpočátku skupina doprovázela sólové zpěváky Miki  Volka, Yvonne Přenosilovou,
Pavla Bobka, Josefa Laufera. Od roku 1965 zpívali všichni členové, po vzoru Beatles.

Olympic vydali celkem 23 alb, první v roce 1968 s názvem Želva. Zatím poslední album
z roku 2018 se jmenuje Trilobit.

Současnou sestavu Olympicu tvoří Petr  Janda -  zpěv a kytara, Milan Broum - basová
kytara a zpěv, Jiří Valenta – klávesy, zobcová flétna, zpěv, Martin Vajgl – bicí a zpěv.

Skupina  Olympic  také  dostala  několik  ocenění  v  anketě  Zlatý  slavík  a  později  Český
slavík.

Několik  nejznámějších písní: Dej  mi  víc  své  lásky,  Želva,  Dědečkův duch,  Bon Soir
Mademoiselle Paris, Slzy tvý mámy šedivý, Jasná zpráva, Okno mé lásky, Osmý den.

Ukázka z koncertu k 55 letům Olympicu:

 https://www.youtube.com/watch?v=M5rIwTMKAoY

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympic

https://www.bestia.cz/olympic/cs/42-historie.html

 https://www.hudebniskupiny.cz/olympic
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