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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 či dvojhlase v durových 

i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti 

 vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost, 

třídobost a čtyřdobost 

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV 

 pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu 

 hudební rytmus, realizace písní ve 

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

 dvojhlas a vícehlas - prodleva, 

kánon, lidový dvojhlas apod. 

 intonace, vokální improvizace - 

diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách (5., 3. a 1. 

stupeň, volné nástupy 8. 

a spodního 5. stupně apod.), 

hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď apod.) 

4. 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

- kreativita 

 

Učebnice, zpěvníky 

VL - písně různých oblastí v ČR 
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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 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně 

či skladby a podle svých individuálních 

schopností a dovedností ji realizuje 

GRAFICKÝ ZÁZNAM VOKÁLNÍ 

HUDBY 

 čtení a zápis rytmického schématu 

písně, orientace v notovém 

(grafickém) záznamu jednoduché 

melodie, její reprodukce 

GRAFICKÝ ZÁZNAM MELODIE 

 rytmické schéma jednoduché 

skladby (její části - motivku, 

tématu apod.), záznam melodie 

a její reprodukce, využití 

notačních programů 

 základní prostorové vztahy(výška 

– hloubka, vpřed – vzad, vpravo –

 vlevo, daleko – blízko) 

 půdorysné dráhy pohybu (přímka, 

úsečka, oblá linka, kruh) 

4. 

  

 využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

 improvizuje na jednoduché náměty 

podpořené hudebním doprovodem 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 

 reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů 

z Orffova instrumentáře, 

zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

 pozitivní hodnocení druhých – 
v běžných podmínkách 

projevování pozornosti 

a laskavosti, vyjádření uznání, 

účinnost pochvaly, připisování 

pozitivních vlastností druhým,  

OSV 

- kreativita 

- komunikace 

Orffovy nástroje 
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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 

     správná reakce na pochvalu 

4. 

  

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

HUDEBNÍ FORMY 

 malá písňová forma, velká 

písňová forma, rondo, variace 

 Poslechové skladby 

 vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, mezihry 

a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

 improvizuje na jednoduché náměty 

podpořené hudebním doprovodem 

RYTMIZACE, MELODIZACE 

A STYLIZACE, HUDEBNÍ 

IMPROVIZACE 

 tvorba předeher, meziher a doher 

s využitím tónového materiálu 

písně, hudební doprovod 

(akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, 

prodleva), hudební hry (ozvěna, 

otázka - odpověď), jednodílná 

písňová forma (a - b) 

GRAFICKÝ ZÁZNAM MELODIE 

 rytmické schéma jednoduché 

skladby (její části - motivu, 

tématu apod.), záznam melodie 

a její reprodukce, využití 

notačních programů 

OSV 

- osobnostní 

rozvoj 

- kreativita 
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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 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

 rozlišuje a vědomě používá základní 

dynamické stupně pohybu 

HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY 

A HUDEBNÍ PRVKY S VÝRAZNÝM 

SÉMANTICKÝM NÁBOJEM 

 rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná), 

zvukomalba, metrické, rytmické, 

dynamické, harmonické změny 

v hudebním proudu 

 kvality tónů - délka, síla, barva, 

výška 

 vztahy mezi tóny - souzvuk, 

akord 

HUDBA VOKÁLNÍ, 

INSTRUMENTÁLNÍ, VOKÁLNĚ 

INSTRUMENTÁLNÍ, LIDSKÝ HLAS 

A HUDEBNÍ NÁSTROJ 

 hudební styly a žánry - hudba 

taneční, pochodová, ukolébavka 

apod. 

 interpretace hudby - slovní 

vyjádření (jaká je to hudba a proč 

je taková) 

 rytmus, melodie, dynamika, 

harmonie 

4. 

OSV 

- osobnostní 

rozvoj 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

poslechové skladby, CD 



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

 155 

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 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností 

vytváří pohybové improvizace 

 vnímá a v pohybu aplikuje základní 

prostorové vztahy 

POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ HUDBY 

A REAKCE NA ZMĚNY V PROUDU 

ZNĚJÍCÍ HUDBY 

 pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních 

kroků 

ORIENTACE V PROSTORU 

 pamětné uchování a reprodukce 

pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 rozvíjení dialogu mezi hudbou 

a tancem 

 rytmus, melodie, dynamika, 

harmonie 

4. 

OSV 

- kreativita 

TV - cvičení s hudbou 

 

 


