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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Umění a kultura 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Hudební výchova 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.15 Hudební výchova – 1.stupeň 
 
CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, 

aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a 

kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, 

při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i 

dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova 

usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů 

umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické 

vnímání a prožívání světa.  

V ŠVP se prolínají hudebně výchovné činnosti vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové .  

Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s 

uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a 

jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na 

ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák 

poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“. 
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OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v1. až 9. ročníku v 1 hodinové 

týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy 

znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela 

závislá na učitelově rozhodnutí.  

Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy, příležitostně v jiných vhodných 

prostorách školy. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i 

samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy 

a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách.  

Učitel: 

k ověření získaných znalostí a praktických dovedností našich žáků využívá různé formy hodnocení – písemného, ústního 

zkoušení nebo testu 

při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží především k jejich přístupu k celému múzickému komplexu hudebních činností, ke  

snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek 

zohledňuje i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností 

 
KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− vede žáky ke kultivaci jejich hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, rozvíjí jejich melodické a 

harmonické cítění, hudební paměť, představivost a fantazii, smysl pro rytmus 

− rozvíjí u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, 

instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− učí žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření jejich záměru; podporuje 

je ve snaze o netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování  

− podporuje rozvoj tvořivého myšlení žáků při přípravách nebo aktivní účasti na školních akcích 

 
KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− učí žáky rozeznávat hudebně vyjadřovací prostředky hudby   

− učí žáky naslouchat hudbě, vnímat a oceňovat hudební projevy druhých 

 
KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− pomáhá žákům získat vhled a motivuje je k tvorbě vlastního úsudku o hudebním dění českého i jiných národů  

− vede žáky k pochopení emocionálního působení hudby jako pojítka mezi lidmi  

− učí žáky respektovat a kriticky hodnotit vlastní výkony i výkony ostatních 

 
 
KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− vede žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu vyjadřování osobních prožitků a postojů  

− je připraven komukoliv z žáků podat pomocnou ruku  

− vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které hodnotný hudební prožitek není možný 
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KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− podněcuje žáky k aktivnímu provozování hudebních činností a správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji  

− různými formami (exkurze,divadlo, film, apod.) seznamuje žáky s různými profesemi hudební oblasti 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

 

 1.STUPEŇ 

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 

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 

improvizaceí 
 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura  
Vyučovací předmět: Hudební výchova          1.-3.. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− zpívá osvojené písně podle 
svých možností 

− vytleská jednoduchý rytmus 
podle předlohy 

− doprovází na Orffovy 
nástroje 

− pohybem vyjádří hudbu 
− snaží se rozlišit vlastnosti 

tónů, tempové a dramatické 
změny v hudbě 

− pozná podle poslechu některé 
hudební nástroje 

− odliší vokální a 
instrumentální hudbu 

POSLECHOVÉ  ČINNOSTI  

• Vlastnosti tónů - výška, síla, délka 
• Hudebně výrazové prostředky 

(pohyb melodie, dynamické a 
harmonické změny, ...) 

• Hudební styly a žánry 

HUDEBNĚ  POHYBOVÉ  ČINNOSTI  

• Taktování (2/4 takt) 
• Jednoduché lidové tance 

INSTUMENTÁLNÍ  ČINNOSTI  

• Hra na jednoduché nástroje (Orffovy 
nástroje) 

VOKÁLNÍ  ČINNOSTI  

• Pěvecké dovednosti - dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamický zpěv 

• Hlasová hygiena 
• Hudební rytmus - jednoduchá 

rytmická cvičení (hra na tělo) 
• Vokální improvizace - hudební hry 

(ozvěna) 
• 3. roč. - jednoduchý notový zápis 

  

 

 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura  
Vyučovací předmět: Hudební výchova          4.-5.. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
(není závazné) 

Žák:  

− využívá získané pěvecké 
dovednosti v jednohlase a 
dvojhlase 

− podle svých možností 
realizuje jednoduchou 
melodii (zpěv, tanec, 
doprovod, rytmus) 

− doprovází skladby na 
jednoduché nástroje  

− seznámí se s jednoduchou 
hudební formou 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSLECHOVÉ  ČINNOSTI  

• Vlastnosti tónů - výška, síla, délka 
• Hudebně výrazové prostředky 

(pohyb melodie, dynamické a 
harmonické změny, ...) 

• Hudební styly a žánry 

HUDEBNĚ  POHYBOVÉ  
ČINNOSTI  

• Taktování (3/4 takt, 4/4 takt) 
• Taneční hry 

INSTUMENTÁLNÍ  ČINNOSTI  

• Hra na jednoduché nástroje 
(Orffovy nástroje) 

VOKÁLNÍ  ČINNOSTI  

• Pěvecké dovednosti - dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamický zpěv 

• Hlasová hygiena 
• Hudební rytmus - jednoduchá 

rytmická cvičení (hra na tělo) 
• Vokální improvizace - hudební hry 

(ozvěna) 
• Jednoduchý notový zápis 
• Dvojhlas, kánon 

  

 

 

 


