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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 

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

 melodie klesavá a stoupavá, 

kultivuje svůj pěvecký a mluvený 

projev. Vokální činnosti, práce 

s hlasem Výslovnost samohlásek 

na konci slov, sjednocuje hlasový 

rozsah s ostatními dětmi 

2. 

OSV 

- kreativita 

- psychohygiena 

- rozvoj 

schopností, 

smyslové 

vnímání 

ČJ, M, PRV 

relaxační chvilky, dechová cvičení, 

relaxace s hudbou-průběžně 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 rozvíjí rytmické, tonální 

a harmonické cítění na základě ind. 

hudebních schopností 

MKV 

- etnický původ 

 

Orffovy nástroje 

říkadla, verše 

hra dle jednoduchého notového 

zápisu 

ČJ, M, PRV - opakování a zpěv 

písní dle probíraného učiva 

TV - cvičení s hudbou 

koncerty, divadla 

 využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 zvládá základní druhy kroků pro pohyb 

z místa a dokáže je správně používat 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 reaguje na hudbu pomocí pohybu - 

tancem, gestem, mimikou 

 hra na tělo 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

 hra na Orffovy nástroje 

 cvičení upevňující osové postavení 

dolních končetin 

 cvičení zaručující možnost 

propojení pohybu horních končetin 

s pohybem trupu 

 předmět jako bezprostřední podnět 

k pohybu a ke hře 

OSV 

- psychohygiena 
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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 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

 vnímá a prožívá základní prostorové 

pojmy a půdorysné dráhy pohybu 

 zvládá základní prvky obratnosti 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

 taktování, taneční kroky 

 základní prostorové vztahy (výška – 

hloubka, vpřed – vzad, vpravo – 

vlevo, daleko – blízko) 

 půdorysné dráhy pohybu (přímka, 

úsečka, oblá linka, kruh) 

 prostorové dráhy pohybu 

 prostorové cítění jako zážitek 

2. 

 TV - tanec ve dvojicích, polka, 

mazurka 

VV 

 rozlišuje jednotlivé tóny, orientuje se 

v notovém zápise jednoduché písně 

HUDEBNÍ TEORIE 

 takt, taktová čára, noty, dynamika, 

houslový klíč, notová osnova. 

Hodnoty not a pomlk. Repetice. 

Stupnice C-dur 

 M 

 

 rozpozná hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 hud. styly- hudba taneční, 

pochodová, lidová. Rozpozná hud. 

nástroje dle kvality tónů (délka, 

síla, výška, barva) 

 rozdělení hud. nástrojů (strunné, 

dechové, bicí) 

 tóny, zvuky 

MKV 

- kulturní 

diference  

- lidské vztahy 

 

VV - výtvarné vyjádření zážitků 

z poslechu hudby 

TV,PRV 

ČJ - pokouší se o slovní vyjádření 

zážitku z poslouchané hudby 

 

 

 

 


