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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 

 rozumí základním pravidlům správného 

držení těla ve smyslu statickém 

i kinetickém 

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV 

 pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky odlišený zpěv, 

zvuk, tón, hlasová hygiena) 

 melodie klesavá, stoupavá, 

rozlišuje – rychle, pomalu, silně, 

slabě 

3. 

MV 

- umění a kultura 

 

ČJ - dělení slov na slabiky, 

jazykolamy, počet slov ve větě 

 

vyjádření nálad citových projevů 

Hlasová hygiena 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

 rozlišuje základní členění času – vědomě 

používá různá tempa včetně zrychlování 

a zpomalování, pracuje s pauzou 

 intonace, vokální improvizace 

(hudební hry – ozvěna) 

 hudební rytmus, realizace písní ve 

2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 dvojhlas a vícehlas, kánon, lidový 

dvojhlas apod. 

 rytmizace a melodizace říkadel 

 doprovod písní hrou na tělo 

 hry učící senzomotorické 

koordinaci 

 pohybové cítění dvoudobosti, 

třídobosti – sudých a lichých 

taktů obecně 

 

OSV 

- rozvoj 

smyslového 

vnímání  

- kreativita 

 

dramatizace básně s hudebním 

doprovodem (Orffovy nástroje) 

M - číselná řada 

ČJ - tvoření rýmů, jednoduchých 

říkadel 
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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 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

 rozlišuje základní dynamické stupně 

pohybu 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 

 reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů 

z Orffova instrumentáře, 

zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

RYTMIZACE, MELODIZACE 

A STYLIZACE, HUDEBNÍ 

IMPROVIZACE 

 v rytmickém doprovodu, ostinato, 

prodleva), hudební hry (ozvěna, 

otázka - odpověď), jednodílná 

písňová forma (a - b) 

GRAFICKÝ ZÁZNAM MELODIE 

 rytmické schéma jednoduché 

skladby (její části - motivku, 

tématu apod.), záznam melodie 

a její reprodukce, využití 

notačních programů 

 vyjádření (jaká je to hudba a proč 

je taková) 

 hry přispívající k formování 

charakteru a mravní výchově 

 

3. 

OSV 

- kreativita 

- sebepojetí 

MKV 

- multikulturalita 

VV - pokus o výtvarné znázornění 

melodie, poslechové skladby 

TV - hudebně pohybové hry, 

tance, TV chvilky 

 

vyjádření nálad 

Návštěva kulturních představení-

koncert, balet 
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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 

TAKTOVÁNÍ, POHYBOVÝ 

DOPROVOD ZNĚJÍCÍ HUDBY 

 dvoudobý, třídobý a čtyřdobý 

takt, taneční hry se zpěvem, 

jednoduché lidové taneční kroky 

ORIENTACE V PROSTORU  

 pamětné uchování a reprodukce 

pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách kvality tónů - 

délka, síla, barva, výška 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 pohybové vyjádření hudby 

a reakce na změny v proudu 

znějící hudby - pantomima 

a pohybová improvizace 

s využitím tance 

 základní prostorové vztahy (výška 

– hloubka, vpřed – vzad, vpravo – 

vlevo, daleko – blízko) 

3. 

OSV 

- kreativita 

- sebepojetí 

TV 

ČJ - vyprávění citového zážitku 

z hudby 

ČJ - rýmy, říkadla, dramatizace 

básně 

Návštěva tanečního vystoupení 
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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 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

 kvalita tónů, délka, síla, barva, 

výška 

 vztahy mezi tóny - souzvuk, 

akord 

 hudební výrazové prostředky, 

rytmus, melodie harmonie barva, 

melodie vzestupná a sestupná 

POSLECHOVÁ ČINNOST 

 hudba vokální, instrumentální, 

lidský hlas, hudební nástroj 

 hudební styly a žánry (hudba 

taneční, pochodová, ukolébavka) 

 interpretace hudby (slovní 

vyjádření – jaká je to hudba) 

3. 

OSV 

- komunikace 

MV 

- kulturní 

diference 

VMEGS 
- objevujeme 

Evropu a svět 

TV - pochodový krok, cvičení 

s hudbou 

 

pantomima, taneční hry, říkadla 

 

Odkazy na hudební pořady 

a témata v TV a rozhlase, jako 

zdroj informací a naplnění volného 

času 

Křížovky s danou tématikou 

ČJ - básně 

Sloh, vypravování 

 


