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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Hudební výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 učí se zpívat na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase 

 si osvojí základní (předpoklady) 

vědomosti a dovednosti pro vytvoření 

sebeúcty a úcty k druhým 

 navazuje pozitivní partnerské vztahy 

v malé skupině 

 přijímá a respektuje pravidla her 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvený projev 

(dýchání, výslovnost, nasazení 

a tvorba tónu), rozliší řeč a zpěv; 

zvuk a tón, hlasová hygiena, 

melodie klesavá, stoupavá, 

rozlišuje: rychle, pomalu; silně, 

slabě 

 

 sebepojetí - sebepoznání, 

sebehodnocení, sebepřijetí, 

sebeprezentace, sebeovládání, 

podpora sebeoceňování 

 

 vztahy partnerské (vyvážené) 

 vztahy dominantní a subdominantní 

 

 

1. 

OSV 

- kreativita,  

- psychohygiena, 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

(smyslové 

vnímání) 

ČJ, M, PRV, TV 

Relaxační chvilky, dechová 

cvičení, relaxace s hudbou -

průběžně 

AJ - píseň: barvy 

 

 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

snaží se improvizovat v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 intonace, vokální improvizace 

(hudební hry – ozvěna, otázka 

odpověď) 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  
 rytmizace a melodizace říkadel 

 hra jako základ umělecké činnosti 

 hry kladoucí požadavky na různé 

psychické procesy, vlastnosti 

a stavy 

 

OSV 

- komunikace 

ČJ, PRV, TV- opakování  

a zpěv písní dle probíraného učiva, 

cvičení s hudbou, pochod 

M - hra: kolik - tolik 

říkadla, verše 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Hudební výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 hra na hudební nástroje (Orffovy) 

a jednoduché rytm. nástroje vlastní 

výroby 

 hra jako základ umělecké činnosti 

 hry s náčiním, motivované hudbou, 

hry prostorové, s rozpočítáváním, se 

zpěvem, na honěnou, hádanky, hry 

s napodobováním 

 

1. 

OSV  

- kooperace 

a kompetice 

PČ - výroba jednoduchých 

rytmických nástrojů 

 učí se rozlišovat jednotlivé kvality tónů, 

rozpoznávat výrazné tempové 

a dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

 aktivně vnímá hudební doprovod, 

reaguje na změny tempa, rytmu, tělem 

vyjádří hudební melodii, vnímá 

a vyjadřuje hudební frázování 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

 kvality tónu (délka, síla, barva, 

výška), vztahy mezi tóny (jeden 

tón, více tónů) 

 hudební výrazové prostředky 

(pohyb melodie – vzestupná, 

sestupná, rytmické a dynamické 

změny v hudebním proudu) 

 základní prostorové vztahy (výška – 

hloubka, vpřed – vzad, vpravo – 

vlevo, daleko – blízko) 

 půdorysné dráhy pohybu (přímka, 

úsečka, oblá linka, kruh) 

 aktivní naslouchání hudby 

podněcující k pohybu 

 

 

 

 

 

OSV  

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

TV - změna tempa 

ČJ - zesilování a zeslabování hlasu 

nápodobou zvuků 

 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

 144 

Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Hudební výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

 si osvojí základy pozitivního hodnocení 

a přijetí druhých 

 je schopen jednoduché krátké pohybové 

improvizace vedené pohybovým, 

hudebním nebo tématickým zadáním 

HUDEBNĚ- POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 pohybový doprovod znějící hudby, 

pohybové vyjádření hudby a reakce 

na změny v proudu znějící hudby, 

orientace v prostoru 

 cvičení, která vypracovávají 

„svalový korzet“ osového orgánu 

(pánev, páteř, šíje a hlava) 

 cvičení aktivující hlavní tělesné 

těžiště 
1. 

MuV 

- multikulturalita 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznání 

TV - tanec ve dvojicích 

VV - grafický záznam pohybu 

BOZP - bezpečnost při 

pohybových hrách 

 

PNJ 2 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

 hudební styly a žánry (hudba 

taneční, pochodová, ukolébavka…) 

 interpretace hudby (slovní vyjádření 

– jaká je to hudba a proč je taková) 

MuV 

- kulturní 

diference 

VMEGS 

- objevujeme 

Evropu a svět 

v tancích, 

písních 

VV - výtvarné vyjádření obsahu 

písně 

ČJ - pokouší se o slovní vyjádření 

zážitku z poslouchané hudby 

Pantomima (hudební nástroje) 

Osmisměrky, křížovky s danou 

tématikou 

 

 


