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Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova na naší škole si klade za cíl naučit žáky vyjádřit prostřednictvím hudby to, co nosí v srdci. Využíváme k 

tomu vokální (zpěv), instrumentální (hra na hudební nástroje), hudebně pohybové a poslechové činnosti. Kromě zpěvu 
lidových i umělých písní vedeme žáky též k vymýšlení vlastních textů, k vokální a instrumentální improvizaci.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Předmět Hudební výchova se na naší škole vyučuje od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně. Od 5. třídy jsou žáci rozděleny do 
dvou skupin a těžištěm výuky je hra na klávesy. 

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence občanské:
Způsob hodnocení žáků Žáci naší školy jsou v hudební výchově hodnoceni od 1. do 5. ročníku slovním hodnocením.
  

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu), 
hlasová hygiena

- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v rámci svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla - kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- vokální improvizace
– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď, apod.)

- dokáže rytmizovat a melodizovat jednoduché texty

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
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- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel, elementární doprovod říkadel a písní
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- hra na tělo
- vokální improvizace- dokáže rytmizovat nebo zazpívat vlastní odpověď na rytmizovanou nebo zpívanou 

otázku – hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď, apod.)
- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí školních hudebních nástrojů - hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), témbrová 

improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže hrát doby písně či skladby na nástroje z Orffovského instrumentáře
- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel, elementární doprovod říkadel a písní
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písně- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- hudební styly a žánry – ukolébavka apod.

- dokáže vyjádřit rukou pohyb melodie - pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru melodie
- dokáže pohybem vyjádřit doby a rytmus písně - pohybové vyjádření rytmické pulsace

POSLECHOVÉ ČINNOSTI- pozná tóny vysoké a nízké
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou dynamiku
- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), dynamika, zvukomalba

- pozná podle obrázku a podle sluchu některé hudební nástroje - kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- dokáže správně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel a při zpěvu. - pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu), 

hlasová hygiena
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 

  

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v rámci svého hlasového rozsahu
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena
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- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- vokální improvizace

- dokáže zpívat vlastní odpověď na zpívanou otázku

– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- vokální improvizace
– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel či reprodukce rytmu písně a jejich 
doprovod pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře a ukulele

- dokáže rytmizovat a melodizovat jednoduché texty

- hra na tělo
- dokáže správně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel a při zpěvu. - pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 

dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí nástrojů z Orffovského instrumentáře a 

ukulele - hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), témbrová 
improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže hrát doby písně či skladby na nástroje z Orffovského instrumentáře
- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel či reprodukce rytmu písně a jejich 
doprovod pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře a ukulele
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písně

- dokáže pohybem vyjádřit doby a rytmus písně - pohybové vyjádření rytmické pulsace
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru melodie
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- pozná melodii stoupající, klesající a reaguje pohybem těla

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
tempo a dynamika
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru melodie
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
tempo a dynamika
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.

- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou dynamiku

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- rozliší dechové a smyčcové nástroje

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
tempo a dynamika
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
tempo a dynamika

- rozliší hudbu vokální a instrumentální - vokální a instrumentální hudba
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 

  

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena

- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v rámci svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, jednoduchých skladbiček pomocí 
školních hudebních nástrojů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření rytmické pulsace a rytmu

- dovede reprodukovat rytmizované i melodizované říkadlo

- hra na tělo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže zpívat vlastní odpověď na zpívanou otázku
- vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
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– hudební hry – hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí nástrojů z Orffovského instrumentáře a 

ukulele - hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), témbrová 
improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže hrát doby i rytmus písně či skladby na nástroje z Orffovského instrumentáře
- hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, jednoduchých skladbiček pomocí 
školních hudebních nástrojů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písně
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dokáže dirigovat 2/4 takt
- taktování
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- pozná melodii stoupající, klesající a reaguje pohybem těla

- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.

- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou dynamiku

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- rozliší dechové a smyčcové nástroje, hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální

- hudba vokální, instrumentální
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje.

- hudba vokální, instrumentální
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika

- pozorně vnímá jednoduché skladby

- hudba vokální, instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 
  

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena.

- zazpívá jednohlasou píseň v durové i mollové tónině s doprovodem klavíru v rámci 
svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, kánon.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena.

- dokáže zazpívat jednoduchý 2 hlasý kánon

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, kánon.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- dodržuje zásady hlasové hygieny, správně hospodaří s dechem
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena.
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dovede hrát na boomwhackery podle notového zápisu jednoduché melodie
- hra na boomwhackery - hraní podle not
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje
- doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- dovede určit předvětí a závětí v písni
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, kánon.

- dovede vyjádřit obsah textu na zvolený hudební nástroj (melodram) - tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace
- dokáže vytvořit v rámci svých dispozic jednoduchou předehru, mezihru a dohru, 
vytváří elementární hudební improvizace

- tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace

POSLECHOVÉ ČINNOSTI- dovede rozpoznat dynamické a tempové změny v proudu znějící hudby
- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, kontrast, tempové a dynamické změny v hudebním proudu

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje - hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, barva, kontrast, tempové a dynamické změny v hudebním proudu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dovede dirigovat 2/4 takt
- taktování
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dokáže dramaticky ztvárnit obsah písně
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a 



Hudební výchova 4. ročník

pohybová improvizace
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- reaguje na hudbu odpovídajícím pohybem
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 

  

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

- zazpívá jednohlasou píseň v durové i mollové tónině s doprovodem klavíru v rámci 
svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, 
kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

- dovede zazpívat 2. hlas k prvnímu s oporou klavíru

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, 
kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

- dokáže zazpívat jednoduchý 2 hlasý kánon

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, 
kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- dodržuje zásady hlasové hygieny, správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - 

frázování - pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle not (čtení i zápis)

- dovede hrát na klávesy podle notového zápisu jednoduché melodie

- doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje
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- dovede doprovodit na klávesy píseň podle akordových značek s použitím 
automatického doprovodu

- hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle not (čtení i zápis)

- dokáže doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje - doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- dovede určit předvětí a závětí v písni
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, 
kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI- pozná malou 3-dílnou formu
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, 
kánon, apod.
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dovede vyjádřit obsah textu na zvolený hudební nástroj (melodram)
- tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- vytváří jednoduchá předvětí i závětí
- tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI- dokáže vytvořit v rámci svých dispozic jednoduchou předehru, mezihru a dohru, 

vytváří elementární hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, rytmické, dynamické a 
harmonické změny v hudebním proudu
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.

- dovede rozpoznat v proudu znějící hudby některé z užitých hudebně výrazových 
prostředků

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
- hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle not (čtení i zápis)
- tvorba předeher, meziher a doher, elementární improvizace
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- odliší tóny podle výšky, síly a barvy

- vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje a pozorně vnímá jednoduché skladby

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dovede dirigovat 2/4 takt a 3/4 takt
- taktování
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- dokáže dramaticky ztvárnit obsah písně
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI- reaguje na hudbu odpovídajícím pohybem s využitím tanečních kroků
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace



Hudební výchova 5. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 
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