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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 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 aktivně se zapojuje do hudební aktivit 

a využívá při nich svůj hlasový potenciál 

 

 

 zpěv podle pokynů vyučujícího 

6. 

OSV  
- kreativita 

- komunikace 

osvojování písní imitací, 

skupinové vyučování, pěvecká 

soutěž v sólovém zpěvu, zpěv ve 

skupinách, hudební dialog, 

 uplatňuje pravidla hlasové hygieny při 

zpěvu i v životě 

 měkké nasazení tónu 

 správné dýchání 

 frázování textu 

OSV 
- psychohygiena 

dechová cvičení, tvoření 

hlavového tónu, artikulační 

cvičení, klavír, magnetofon 

TV, PČ 

PP 1 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase 

a dvojhlase 

 

 

 jednohlasý zpěv, lidový dvojhlas 

(tercie-sexta) 

 

 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznání 

příprava na nácvik vokální 

intonace, dětská lidová říkadla - 

melodizace, hudební hádanky 

TV, JČ, PŘ, Z, VV 

PP 10 

 rozvíjí hudební představy, improvizuje  improvizace jednoduchých 

hudebních motivů 

 

 

OSV 

- kreativita 

hudební hádanky, křížovky, 

klavír, orffovské nástroje, flétny, 

JČ, D, Z, PŘ 

 orientuje se v notovém záznamu  diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách C, G, F-dur,  

 a-moll melodická, terciová 

stavba 

 hudební rytmus 

 reprodukce tónů 

 

 

OSV 

- kooperace 

- kreativita 

- komunikace 

- poznávání lidí 

hudební hádanky, křížovky, 

rytmické a melodické diktáty, 

magnetické tabulky s notopisem, 

klavír, flétny 

JČ, D, VV, OV, PŘ, Z 
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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 

 umí vyjadřovat své city 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 reflexe vokálního projevu 

(dynamika, síla,barva) 

 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

6. 

OSV 

- kreativita 

analýza písně, hry se zpěvem 

JČ, VV, PŘ,Z 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy 

 nástrojová reprodukce motivků 

s využitím nástrojů Orffova 

instrumentáře, hudební doprovody 

 lidová hudba instrumentální 

OSV 

- komunikace 

- kooperace 

- rozvoj schopností 

poznání 

reprodukční činnosti-interpretace 

skladeb, imitace rytmu, imitace 

melodie, hudební diktáty 

rytmické, melodické, rytmicko-

melodické, zábavná rytmická 

cvičení, 

klavír, Orff. nástroje 

PČ,TV 

 provádí jednoduché hudební 

improvizace 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 hra na tělo, improvizace 

s využitím Orffova instrumentáře 

 náčiní jako nástroj poznávání 

(prostorové dráhy, vzájemné vztahy, 

rytmické cítění) 

 souhra s předmětem podmíněná 

soustředěností 

 pohyb předmětu jako prostředek 

pro porozumění pohybu vlastního 

těla 

OSV 

- kreativita 

dětská lidová říkadla-melodizace 

na nástroje 

JČ,VV 
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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 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

 rozpozná některé z tanců různých 

stylových období 

 uplatňuje návyky správného držení těla 

a dovednosti přirozeného pohybu nejen 

při výuce, ale i v běžném životě 

 navazuje vzájemné vztahy a aktivně 

spoluvytváří společenství 

 taktování, taneční kroky, vlastní 

pohybové ztvárnění 

 reflexe odlišných postupů tvorby 

taneční kompozice s respektováním 

autorství 

6. 

MEV 

- kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

dětské taneční hry, hudebně 

pohybové hry, 

JČ, JA, JN, PŘ, Z 

PP 6 

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových 

prvků k poslouchané hudbě 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 orientace v prostoru - pamětné 

uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při pohybových hrách 

(polka, valčík) 

 improvizace na náročnější 

náměty (verbální i hudební) 

 základy taneční kompozice – 

práce s motivem 

 reflexe odlišných postupů tvorby 

taneční kompozice s respektováním 

autorství 

 hudební skladby vhodné pro 

taneční ztvárnění a jejich aktivní 

vyhledávání (s důrazem 

na současnou hudební tvorbu) 

MEV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

pantomimické hádanky, 

pohybové improvizace na dané 

téma, 

TV, VV, JČ, D 
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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 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 analýza hudební skladby dle 

zkušeností a znalosti žáka 

 hudební dílo a jeho autor 

 hudební formy (opera, opereta, 

melodram) 

 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 6. 

MEV 
- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

intuitivní a intelektuální forma 

poslechu, intuitivní deskripce, 

hudební referáty, besedy, 

hádanky, portréty hudebních 

skladatelů, obrázky hudebních 

nástrojů, CD s ukázkami skladeb 

JČ, VV, D, OV, Z, PŘ 

PNJ 7, 8 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 hudební skladba v kontextu 

s jinými hudebními i nehudebními 

díly 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 
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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 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu /viz charakteristika předmětu/ 

 

 

 

 pěvecký a mluvní projev 

7. 

OSV 

- kreativita 

osvojování písní imitací, počátky 

nácviku vokální intonace, 

skupinové vyučování, pěvecká 

soutěž v sólovém zpěvu, zpěv ve 

skupinách, hudební dialog, 

magnetické tabulky s notopisem, 

klavír, flétny 

JČ, D, VV, OV, PŘ, Z 

PNJ 1 
 uplatňuje pravidla hlasové hygieny při 

zpěvu i v životě /viz charakteristika 

předmětu/ 

 měkké nasazení tónu 

 správné dýchání 

 frázování textu 

 

 

 

OSV 

- psychohygiena 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase 

i vícehlase 

 vícehlasý a jednohlasý zpěv 

 diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách (C, G, D, F-

dur, a-moll harmonická)  

 hudební rytmus 

 

 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

 orientuje se v notovém záznamu  orientace v notovém (grafickém) 

záznam 

 reprodukce jednoduché zapsané 

melodie 

 převádění melodií z nezpěvné do 

zpěvné polohy 

 

 

OSV 

- komunikace 

- poznávání lidí 

hudební hádanky, křížovky, 

rytmické a melodické diktáty, 

magnetické tabulky s notopisem, 

klavír, flétny, 

JČ, D, VV, OV, PŘ, Z, 
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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 

 umí vyjadřovat své city 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 reflexe vokálního projevu 

 

 já – potenciální vzor pro druhé 
– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

7. 

OSV 

- mezilidské vztahy 

- kreativita 

analýza písně, hry se zpěvem 

JČ, VV, PŘ, Z 

PNJ 6 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy 

 vyjadřování hudebních 

i nehudebních představ a myšlenek 

pomocí hudebního nástroje - 

představy rytmické, melodické, 

tempové, dynamické, formální 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

interpretace skladeb, imitace 

rytmu,melodie,  

hudební diktáty rytmické, 

melodické, rytmicko-melodické, 

zábavná rytmická cvičení, 

klavír, Orff. nástroje 

TV, PČ 
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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 

 volí jednoduché doprovody 

 provádí jednoduché hudební 

improvizace 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 hra a tvorba doprovodů 

s využitím keyboardů, klavíru 

 nástrojová reprodukce motivků 

s využitím nástrojů Orffova 

instrumentáře 

 souhra s předmětem podmíněná 

soustředěností 

 pohyb předmětu jako prostředek 

pro porozumění pohybu vlastního 

těla 

 náčiní jako nástroj poznávání 

(prostorové dráhy, vzájemné vztahy, 

rytmické cítění) 

 pohybové a taneční hry 

s náčiním 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

- kreativita 

demonstrace hudebního díla živě 

žáky, reprodukční činnosti - 

interpretace skladeb, imitace 

rytmu, imitace melodie, 

Orffovský instrumentář - 

rytmický, melodický, keyboard 

s disket. technikou, 

klavír, flétny  

PČ, VV 
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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 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových 

prvků k poslouchané hudbě 

 vnímá měnící se prostorové vztahy 

a aktivně vytváří partnerství mezi svým 

tělem a prostorem 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 pohybové reakce na změny 

v proudu znějící hudby - tempové, 

dynamické rytmicko- metrické, 

harmonické 

 improvizace na náročnější 

náměty (verbální i hudební) 

 základy taneční kompozice – 

práce s motivem 

 reflexe odlišných postupů tvorby 

taneční kompozice s respektováním 

autorství 

 dialog hudba – tanec 

 hudební skladby vhodné pro 

taneční ztvárnění a jejich aktivní 

vyhledávání (s důrazem 

 na současnou hudební tvorbu) 

7. 

OSV 

- mezilidské vztahy 

miniprojekt- pantomimické 

ztvárnění hudební myšlenky na 

dané téma 

TV, VV, JČ, D 

PNJ 10 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky a charakteristické sémantické 

prvky 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 postihování hudebně výrazových 

prostředků, významné sémantické 

prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 

dušemalba, pohyb melodie, 

pravidelnost a nepravidelnost 

hudební formy) 

 kánon, fuga, oratorium, kantáta, 

sonáta, symfonie, symf. báseň 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv  

OSV 

- rozvoj schopností 

poznání 

- kreativita 

demonstrace hud. díla, živá 

reprodukce žáky, využití CD, 

DVD přehrávačů, keyboard 

s disket. technikou, intuitivní a 

intelektuální forma poslechu, 

hudební referáty, besedy, 

hudební hádanky, portréty 

hudebních skladatelů, obrázky 

hudebních nástrojů, CD 

s ukázkami skladeb, 

JČ, VV, D, OV, Z, PŘ 

PNJ 5 
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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 

 zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

7. 

  

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 hudební dílo a jeho autor,  

 doba vzniku, život autora, vlastní 

zkušenosti 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, řešení 

konfliktu 

MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

OSV 
- postoje, etika 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

demonstrace hud. díla, živá 

reprodukce žáky, využití CD, 

DVD přehrávačů, keyboard 

s disket. technikou, intuitivní 

a intelektuální forma poslechu, 

hudební referáty, besedy, 

hudební hádanky, portréty 

hudebních skladatelů, obrázky 

hudebních nástrojů, CD 

s ukázkami skladeb, 

JČ, VV, D, OV, Z, PŘ 

PNJ 5 

 na základě individuálních hudebních 

schopností a pohybové vyspělosti 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 

 pohybový doprovod znějící 

hudby - taktování, taneční kroky, 

vlastní pohybové ztvárnění 

 rozbor hudební skladby pro 

vytvoření jednoduché taneční 

kompozice 

 hudební skladby vhodné pro 

taneční ztvárnění a jejich aktivní 

vyhledávání (s důrazem 

na  současnou hudební tvorbu) 

 improvizace na náročnější 

náměty (verbální i hudební) 

OSV 

- řešení problémů 
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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 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

 

 

 pěvecký a mluvní projev 

 rozšiřování hlasového rozsahu 

8. 

OSV 

- kreativita 

- psychohygiena 

osvojování písní imitací, 

skupinové vyučování, pěvecká 

soutěž v sólovém zpěvu, zpěv ve 

skupinách, hudební dialog, 

pokračování v nácviku vokální 

intonace. 

JČ, VV, Z, PŘ, D, OV 

PNJ 1 
 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase 

i vícehlase 

 vícehlasý a jednohlasý zpěv 

 diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách (C, G, D, F- 

dur, a, e, d-moll-upevnění)  

 hudební rytmus 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu 

 hlasová hygiena v období mutace 

 hlasová nedostatečnost a některé 

způsoby její nápravy 

OSV 

- psychohygiena 
hledání možností nápravy 

hlasové nedostatečnosti 

(transpozice melodie, využití 

jiné hudební činnosti -

deklamace, scat, falzet 

OV, RV, PŘ 

PNJ 1 

 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy 

 

 

 vokální reprodukce jednoduché 

zapsané melodie 

OSV 

- komunikace 

miniprojekt-inscenace pravěkého 

obřadu, autorský písňový text 

D, VV, JČ, PČ, TV 



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

394 

 

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 

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev 

druhého a charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 

základě toho přistupuje k hudebnímu 

dílu jako k logicky utvářenému celku 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 vlastní vokální projev a vokální 

projev ostatních výrazových 

prostředků, významné sémantické 

prvky užité ve skladbě a jejich 

význam pro pochopení hudebního 

díla 

 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

8. 

OSV 

- sebepoznání 

- sebepojetí 

besedy k tématu, soutěže, 

nahrávka pěvecké soutěže – 

mluvené slovo, hudební hádanky 

portréty hud. skladatelů, portréty 

hud. nástrojů, CD s ukázkami 

skladeb 

JČ, VV, D, OV, Z, PŘ 

PNJ 9 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy, témata i části 

skladeb 

 vyjadřování hudebních 

i nehudebních představ a myšlenek 

pomocí hudebního nástroje - 

představy rytmické, melodické, 

tempové, dynamické 

 nástrojová reprodukce motivků, 

témat a částí skladeb 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznání 

reprodukční činnosti-interpretace 

skladeb, imitace rytmu, imitace 

melodie, magnetické tabulky 

s notopisem, klavír, flétny, 

keyboard, notová tabule 

PČ, JČ, VV, 
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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 

 volí jednoduché doprovody 

 provádí jednoduché hudební improvizace 
 hra a tvorba doprovodů 

8. 

OSV 

- kreativita 

Orffovské nástroje melodické i 

úderné, klavír, kytara, flétny. 

keyboard a jiné nástroje 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků 

k poslouchané hudbě 

 vnímá měnící se prostorové vztahy 

a aktivně vytváří partnerství mezi svým 

tělem a prostorem 

 navazuje vzájemné vztahy a aktivně 

spoluvytváří společenství 

 pohybové reakce na změny 

v proudu znějící hudby-tempové, 

dynamické, harmonické, rytmicko-

metrické 

 souhra s předmětem podmíněná 

soustředěností 

 pohyb předmětu jako prostředek 

pro porozumění pohybu vlastního 

těla 

 náčiní jako nástroj poznávání 

(prostorové dráhy, vzájemné vztahy, 

rytmické cítění) 

 pohybové a taneční hry 

s náčiním 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznání 

- sebepoznání 

návštěva baletního představení, 

skupinová práce 

TV, JČ 

 vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 postihování hudebně VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

MuV 

- kulturní diference 

- etnický původ 

hudební kvízy, hádanky, portréty 

hudebních skladatelů, portréty 

hudební nástrojů, CD s ukázkami 

skladeb 

ČJ, VV, D, OV, Z, PŘ 

PNJ 9 
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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 

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období 

a porovnává ji z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

 hudební dílo a jeho autor,  

 doba vzniku, život autora, vlastní 

zkušenosti 

 hudební styly a žánry - chápání 

jejich funkcí vzhledem k životu 

jedince i společnosti, kulturním 

tradicím a zvykům 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

hudební referáty, besedy, 

návštěva koncertu artificiální a 

nonarticifiální hudby 

PNJ 6 

 na základě individuálních hudebních 

schopností a pohybové vyspělosti 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 pohybový doprovod znějící 

hudby - taktování, taneční kroky, 

vlastní pohybové ztvárnění 

(pantomima, improvizace) 

 improvizace na náročnější 

náměty (verbální i hudební) 

 základy taneční kompozice – 

práce s motivem 

 reflexe odlišných postupů tvorby 

taneční kompozice s respektováním 

autorství 

 

 

 

OSV 

- kreativita 

miniprojekt- pohybové ztvárnění 

daného tématu ve skupinách 

TV, JČ 
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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 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 analýza hudební skladby dle 

hudební vyspělosti a zkušeností žáka 

 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

 já – potenciální vzor pro druhé 
– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita 

8. 

MeV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

Encyklopedie, literatura o 

hudebních skladatelích, internet, 

Hudební časopisy, hudební 

pořady v mediích 
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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 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

 pěvecký a mluvní projev 

rozšiřování hlasového rozsahu 

 hlasová hygiena v období mutace 

9. 

OSV 

- psychohygiena 

- kreativita 

- komunikace 

osvojování písní imitací, 

skupinové vyučování, zpěv ve 

skupinách, hudební dialog, 

upevňování vokální intonace. 

autorský písňový text 

JČ, D, VV, Z, PŘ 

PNJ 1 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 
 vlastní vokální projev  

 hledání možností nápravy 

hlasové nedostatečnosti (transpozice 

melodie, deklamace, scat, falzet, 

využití jiné hudební činnosti 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

- řešení problémů 

pěvecká a dechová cvičení, 

aktivní interpretace písní, 

magnetické tabulky, notová 

tabule s notopisem, klavír, flétny, 

keyboard, kytara, banjo, 

Orffovské nástroje 

JČ, D, VV, Z, PŘ 

PNJ 1 

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev 

druhého 

 vokální projev ostatních, 

posouzení projevu  

 reflexe vokálního projevu  

OSV 

- komunikace 

- řešení problémů 

nahrávka pěvecké soutěže – 

mluvené slovo 

klavír, flétny, kytara, banjo aj. 

JČ, JA, JN, D, Z 

 provádí jednoduché hudební 

improvizace 

 orientace v notovém (grafickém) 

záznamu melodie, vokální 

reprodukce zapsané jednoduché 

melodie 

 improvizace jednoduchých 

hudebních forem 

 zhudebnění daného textu, tvorba 

vlastní písně – práce ve 

skupinách 

PNJ 7 
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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 zápise písní a skladeb 

různých stylů a žánrů, tyto písně či 

skladby na základě individuálních 

schopností a získaných dovedností svým 

způsobem realizuje 

 volí jednoduché doprovody 

 provádí jednoduché hudební 

improvizace 

 hra a tvorba doprovodů 

s využitím keyboardů, klavíru 

nástrojů Orffova instrumentáře 

a jiných nástrojů dle možností žáků 

9. 

OSV 

- kreativita 

- sebepoznání 

reprodukční činnosti - 

interpretace skladeb, imitace 

rytmu, imitace melodie, 

magnetické tabulky s notopisem, 

klavír, flétny, keyboard, notová 

tabule 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 rozpozná některé z tanců různých 

stylových období 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 taneční kroky, charakteristika 

tanců 

 dialog hudba – tanec 

 rozbor hudební skladby pro 

vytvoření jednoduché taneční 

kompozice 

 hudební skladby vhodné pro 

taneční ztvárnění a jejich aktivní 

vyhledávání (s důrazem na 

současnou hudební tvorbu) 

návštěva baletního nebo 

tanečního představení  

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových 

prvků k obsahu  poslouchané hudby 

 na základě individuálních hudebních 

schopností a pohybové vyspělosti 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 uplatňuje návyky správného držení těla 

a dovednosti přirozeného pohybu nejen 

při výuce, ale i v běžném životě 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 pohybové reakce na změny 

v proudu znějící hudby - tempové, 

dynamické, harmonické 

 partnerství, dominance 

a subdominance ve složitějších 

obměnách 

 vzájemné vztahy uskutečňované 

bez přímého tělesného kontaktu 

OSV 

- seberegulace 

- sebeorganizace 

miniprojekt - příprava revue na 

dané téma 

CD, DVD,VHS - ukázky 

TV, JČ, D, PŘ, Z  

PP 6 
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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 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 analýza poslouchané skladby dle 

možností a získaných zkušeností 

žáků 

 

 

 

 

 

9. 

MeV 

- kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

encyklopedie, literatura o 

hudebních skladatelích, internet, 

hudební časopisy, hudební 

pořady v mediích 

 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období 

 hudební dílo a jeho autor 

 hudební skladba v kontextu 

s dobou  

 vzniku, životem autora 

 

 

 

 

 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

MuV 

- kulturní diference 

encyklopedie, literatura o 

hudebních skladatelích, internet, 

hudební časopisy, hudební 

pořady v mediích 

 porovnává skladbu z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími skladbami 
 vlastní zkušenosti (inspirace, 

epigonství, kýč, módnost 

a modernost, stylová provázanost) 

 

 

 

 

 

 

 

MuV 

- etnický původ 

VMEGS 

- jsme Evropané 

portréty hud. skladatelů, portréty 

hud. nástrojů, CD s ukázkami 

skladeb 

Č, VV, D, OV, Z, PŘ, 
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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 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 hudební skladba v kontextu 

s jinými hudebními i nehudebními 

díly 

 

 já – potenciální vzor pro druhé 
– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

 ochrana přírody a životního 

prostředí – úcta k životu ve všech 

jeho formách, citový vztah člověka 

k přírodě, vnímání krásy 

a mnohotvárnosti přírody, 

zodpovědnost za životní prostředí 

9. 

MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

hudební referáty, besedy, 

návštěva koncertu artificiální a 

nonarticifiální hudby 

PNJ 10 

 


