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5.7.1   Hudební výchova – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tento předmět vede žáky k porozumění hudebnímu umění. Rozvíjí hudební dovednosti (vokální, instrumentální, hudebně pohybové), zároveň učí naslouchání 

a aktivnímu vnímání hudebních děl i zvuků z běžného života. Žáci se učí vnímat hudbu nejen jako kulisu, ale jako prostředek komunikace. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- projektové vyučování (třídní, školní) 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence k řešení problému – 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

- starší žáci připravují různé aktivity pro mladší, projekty (plánování, příprava, realizace, 

hodnocení) 

Kompetence komunikativní – 

- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat názoru druhých 

- využívání komunitních kruhů 

Kompetence sociální a personální – 

- sebepoznání jako základ vztahu s jinými 

Kompetence občanské – 

- seznamování se a respektování kultury jiných národů 
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Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie 

 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 

 

1. – 3. ročník 

 

Vokální činnosti 

- správné dýchání, držení těla, hlasová hygiena, správná výslovnost 

- zpěv jednoduchých písní 

- důraz na rytmus 

- hudební hry, ozvěna 

- rytmizace a melodizace říkadel 

- zpěv písní ve 2/4 a 3/4 taktu 

Instrumentální činnosti 

- hudební hry, hra na tělo(tleskání, luskání, pleskání, dupání) 

-jednoduché hudební doprovodné nástroje 

- rytmizace, hudební improvizace 

- poznávání základních hudebních nástrojů 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování - seznámení 

- pohybový doprovod znějící hudby, improvizace 

- hra na tělo 

- pochodový rytmus 

Poslechové činnosti 

- délka, síla, výška tónu 

- změny v proudu hudby 

- vzestupná a sestupná melodie 

- hudební styly 

- poznávání písní 

- vztah mezi tóny, souzvuk, akord 

- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální 
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Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 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 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné 

hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné harmonické změny 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

 

 

4.a 5. ročník 

Vokální  činnosti 

- pěvecký a mluvní projev, hudební rytmus, dvojhlas, intonace a vokální 

improvizace, grafický záznam vokální hudby 

Instrumentální  činnosti 

-hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace, stylizace, hudební 

improvizace, grafický záznam melodie 

Hudebně  pohybové  činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby a 

reakce na změny v proudu znějící hudby, orientace v prostoru 

Poslechové  činnosti 

-kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudebně výrazové prostředky a hudební prvky 

s výrazným sémantickým nábojem, hudba vokální, instrumentální, hudební 

nástroj, hudební styly a žánry, hudební formy, interpretace hudby 
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Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, 

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, 

vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

písně a skladby různých stylů a žánrů 

 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný 

typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních hudebních schopností a pohybové 

vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe 

jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje 

k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 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 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

6. ročník 

Vokální činnosti (hlasová hygiena, jednohlasý zpěv, intonace dur. stupnice, 

reprodukce tónů, zpěv písní lidových, umělých, vánočních koled) 

Instrumentální činnosti  (reprodukce rytmického motivu, hra na ozvěnu, 

doprovod lidové písně na rytm. nástroje) 

Hudebně pohybové činnosti (mazurka, polka, valčík, rokenrol, taktování 

lidových písní, dramatizace písní) 

Poslechové činnosti (funkce skladby, poznávání nástrojů sluchem, vytváření 

vlastních soudů na skladbu) 

 

7. ročník 

Vokální činnosti (lidový dvojhlas, malá písňová forma, notový záznam 

melodie, reprodukce jednoduchých rytmických a melodických motivů) 

Instrumentální činnosti (základy hry na klavír, kytaru, tvorba předeher a 

doher k lidovým písním, improvizace na Orfeovy nástroje) 

Hudebně pohybové činnosti (pantomima, pohybové reakce na hudbu různých 

stylů) 

Poslechové činnosti (analýza hudební skladby, medailonky skladatelů, hudba 

vážná a populární, žánry populární hudby, hudba pro různé příležitosti) 

 

8. ročník 

Vokální činnosti (hlasová nedostatečnost, mutace, vícehlas –kánon, 

deklamace, rap, zachycení rytmu a melodie pomocí graf. záznamu, transpozice 

melodie do zpěvné polohy, akord) 

Instrumentální činnosti (harmonický doprovod lidových písní, vlastní 

doprovody rytmické i melodické, vyjadřování nehudebních představ pomocí 

nástrojů, videoklip) 

Hudebně pohybové činnosti (vlastní pohybové ztvárnění hudby, improvizace 

na hudební motiv, hudba a tanec) 

Poslechové činnosti (hudba absolutní a programní, vznik hudby, dějiny hudby 

antika-středověk, funkce hudby) 
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9. ročník 

Vokální činnosti (techniky vokálního zpěvu, intonace dur a moll stupnic, 

hodnocení vlastního vokálního projevu a projevu ostatních, práce s písněmi 

z různých historických období, zpěv písní MPH 

Instrumentální činnosti (doprovod skladeb MPH, hudební nástroje současné a 

historické, nástrojové improvizace) 

Hudebně pohybové činnosti (hudební reakce a na afroamerickou hudbu, 

tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

Poslechové činnosti (hudba renesance – současná vážná hudba, lidová hudba, 

vývoj MPH , současná hudební scéna) 

 


