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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 

 vědomě přenáší pravidla správného 

držení těla do běžného života 

 uplatňuje správné návyky používání 

svého těla, rozumí pojmu přirozený 

(správný, zdravý) pohyb 

 vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost, 

třídobost a čtyřdobost 

PĚVECKÝ A MLUVNÍ PROJEV 

 pěvecké dovednosti (nasazení 

a tvorba tónu, správné dýchání, 

výslovnost, dynamicky odlišený 

zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus - realizace písní 

ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu - 

jednohlasý zpěv, dvojhlas 

a vícehlas - kánon, lidový 

dvojhlas - intonace, vokální 

improvizace (5., 3. a 1. stupeň, 

volné nástupy 8. a spodního 

5. stupně apod.), hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď) 

 

 

5. 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

- kreativita 

- komunikace 

- psychohygiena 

ČJ, TV - dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

VV - malované písničky 

osvojování písní imitací, práce ve 

dvojicích, skupinách, pěvecká 

soutěž, hudební hry 

- klavír, kytara, magnetofon, 

zpěvníky 

 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 záznamu jednoduché 

melodie, její reprodukce) 

 

 - notové záznamy písní, notové 

sešity, 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 

 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 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje 

(reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů 

Orffova instrumentáře, popř. 

zobcové flétny, klavíru, 

keyboardu, kytary apod.) 

 princip techniky práce s náčiním 

(souhra těžiště těla s těžištěm 

předmětu) 

 improvizace v rámci průpravných 

cvičení 

 improvizace s námětem 

5. 

OSV 

- kreativita 

VV - hudební nástroje 

PČ - výroba jednoduchých 

hudebních nástrojů 

- klavír, kytara, flétna, Orffovy 

nástroje 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 
 hudební formy – malá písňová 

forma, velká písňová forma, 

rondo, variace 

 půdorysné dráhy pohybu (přímka, 

úsečka, oblá linka, kruh) 

  

 vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, mezihry 

a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 rytmizace, melodizace, hudební 

improvizace (tvorba předeher, 

meziher a doher s využitím 

tónového materiálů písně, 

hudební doprovod, hudební hry) 

 improvizace jako svět absolutní 

svobody  

 

 

OSV 

- kreativita 
- hudební 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 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

 slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché 

rytmické modely 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů (délka, síla, barva, 

výška) 

 vztahy mezi tóny (souzvuk, 

akord) 

 hudební výrazové prostředky 

(rytmus, pohyb melodie – 

vzestupná a sestupná, harmonie, 

kontrast a gradace, zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické 

a harmonické změny v hudebním 

proudu 

 hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský 

hlas a hudební nástroj 

 hudební styly a žánry (hudba 

taneční, pochodová, ukolébavka 

apod. 

 interpretace hudby (jaká je to 

hudba a proč je taková) 

 

 

5. 

OSV 

- kreativita 

VMEGS 

- Evropa a svět 

nás zajímá 

(lidová 

slovesnost, 

tradice a zvyky) 

MeV 

- vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

ČJ - melodie a text, rytmizace  

a melodizace textu 

VV - pocity 

VL - tradice a zvyky 
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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 hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

 navazuje vzájemné pozitivní vztahy 

i ve větších celcích a skupinách 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby (dvoudobý, třídobý 

a čtyřdobý takt, taneční hry se 

zpěvem, jednoduché lidové tance) 

 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) 

 cvičení, která zvyšují hybnost 

kloubního systému a přiměřeně 

zatěžují svalový aparát 

 prostorové dráhy pohybu 

 prostorové cítění jako zážitek 

 hra s předmětem, který přispívá 

k elementární schopnosti vyjádřit 

obsah pohybu a ke koncentraci 

 rytmus, melodie, dynamika, 

harmonie 

 pohybové cítění dvoudobosti, 

třídobosti – sudých a lichých 

taktů obecně 

5. 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

- komunikace 

- kreativita 

TV - hudebně pohybové hry, 

cvičení s hudbou, hry na orientaci 

v prostoru, rytmická gymnastika 

- práce ve dvojicích, skupinách 

- magnetofon, bubínek, ozvučná 

dřívka 

 

 


