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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Umění a kultura 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Hudební výchova 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.16 Hudební výchova – 2.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 v 1. 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 (zejména pro žáky 2. stupně), ve vhodných 

kmenových třídách, příležitostně v jiných vhodných prostorách školy-učebně informatiky a školní  knihovně. 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.  

K ověření získaných znalostí a praktických dovedností našich žáků využíváme různé formy hodnocení – písemného, 

ústního zkoušení nebo testu. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému 

múzickému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné 

zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností. 

V rámci vyučovacího předmětu Hudební výchova realizujeme průřezová témata: 

− Osobnostní a sociální výchova  v tématických okruzích–Osobnostní rozvoj -Psychoohygiena, Kreativita; Sociální 

rozvoj-Komunikace 

− Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v tématických okruzích–Evropa a svět nás zajímá 

− Multikulturní výchova v tématických okruzích–Lidské vztahy; Kulturní diference; Multikulturalita 
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− Mediální výchova v tématických okruzích–Receptivní činnosti–Fungování a vliv médií ve společnosti; Produktivní 

činnosti-Práce v realizačním týmu 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

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

 

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; posuzovat jednotlivé umělecké epochy s ohledem na 

společenskou funkci hudby  

− vede žáky k chápání umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako prostředku komunikace  

− učí žáky naslouchat hudbě, vnímat a oceňovat hudební projevy druhých 
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− pomáhá žákům získat vhled a motivujeme 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 
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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 

− vytváříme přátelskou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které hodnotný hudební prožitek není možný 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

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

− učí žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby  

− různými formami (exkurze,divadlo, film, apod.) seznamuje žáky s různými profesemi hudební oblasti  

− pomáhá hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent mohou uplatnit 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

 

 2. STUPEŇ 

Očekávané výstupy 
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 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  
− zpívá dle svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně 
v jednohlasu i vícehlasu 

− rozlišuje durovou a mollovou 
tóninu 

− realizuje melodii ve vokálním, 
instrumentálním nebo vokálně-
instrumentálním provedení 

− vytváří a volí vhodné rytmické 
doprovody 

− rozpozná některé tance a předvede 
na základě individuální pohybové 
vyspělosti jednoduchou pohybovou 
vazbu 

− zkompletuje notový zápis ve 2/4, 
3/4 a 4/4 taktu 

− prezentuje pohybový doprovod 
znějící hudby 

− pohybově reaguje na změny 
v proudu znějící hudby – tempové, 
dynamické, harmonické 

− analyzuje hudební skladby – 
postihuje užité hudebně výrazové 
prostředky 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

Hudebně výrazové 
prostředky 
 

• melodie – tónina dur a 
moll,    

• vokální, instrumentální,     
                    jednohlas, vícehlas 

• rytmus – délky not a jejich   
                  zápis, 2/4 a 3/4 takt,    
                  polka a valčík 

• tempo 
• dynamika 
• harmonie  
• kontrast v hudbě 
• barva – rozpoznávání 

základních hudebních 
nástrojů 

 
 

PT/4/Lidské vztahy-vztahy 
mezi kulturami 
PT/1/OR/Psychoohygiena-
uvolnění, relaxace 

 

zá
ří

 –
 p

ro
si

ne
c 

Kánon 
 
Rytmické hry 
 
I.Stravinskij - 
Svěcení jara  
 
J.Strauss 
 
B.Smetana – 
Louisina polka, 
Jiřinková polka 
 
B.Smetana – 
Vyšehrad, Vltava 
 
M.P.Musorgskij – 
Obrázky z výstavy 
 
K.Penderecki - Jitřní 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
(není závazné) 

− orientuje se v uspořádání některých 
hudebních forem 

− napodobuje některé hudební formy 
− tvoří motivy, předehry, mezihry, 

dohry 
− tvoří jednoduchý hudební útvar 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

Hudební forma 
 

• význam a funkce hudební 
formy 

• rondo 
• homofonie 
• polyfonie – kánon, fuga 

PT/1/OR/Kreativita-
cvičení pro rozvoj 
základních rysů 
kreativity 
 

 

le
de

n 
- 

ún
or

 

Prezentace jednoduché 
hud.formy 
 
G.F.Händel – Mesiáš, 
oratorium Aleluja 
 
J.S.Bach 

− vizuálně rozlišuje druhy hudebních 
nástrojů 

− analyzuje poslouchané hudební 
skladby – postihuje užité hudební 
nástroje a jejich roli 

− provádí jednoduché hudební 
improvizace 

− rozšiřuje si znalost hudebních 
forem a jejich význam pro 
pochopení hudebního díla 

− chápe roli nástroje sólového a 
doprovodného 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

 

Hudební nástroje 
 

• dechové nástroje 
• strunné nástroje 
• bicí nástroje 
• komorní hudba 
• svět orchestru 

 

PT/1/OR/Kreativita-
cvičení pro rozvoj 
základních rysů 
kreativity 
 

6/D/duben/Antická 
kultura a vzdělanost 

bř
ez

en
 –

 če
rv

en
 

 

Hudební nástroje –CD, 
obrazový materiál 
L.Janáček – Dechový sextet 
Mládí 
A.Vivaldi – Čtvero ročních 
dob 
L.van Beethoven – Pro 
Elišku 
W.A.Mozart – Sonáta pro 
cembalo a housle 
A.Dvořák – Tercetto 
B.Smetana – Z mého života 
J.S.Bach – Koncert pro 
dvoje housle a orchestr 
W.A.Mozart – Koncert pro 
fagot a orchestr 
Referáty o hudebních 
nástrojích – historie, popis 
a slavná osobnost 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
(není závazné) 

Žák:  
− orientuje se v jednodušším notovém 

záznamu 
− účastní se tvorby a realizace 

jednoduché hudební partitury 
− seznámí se se základy hlasové 

hygieny 
− dokáže ocenit kvalitní hudební 

projev druhého 
− dle svých hudebních schopností 

taktuje 2/4, 3/4 a 4/4 takt 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

Orientace v notovém 
záznamu 
 

• partitura – hudební 
nástroje  

• a orchestr ( opakování ) 
• hra dle partitury, tvorba  
• jednoduché partitury 
• dirigování – dirigent, sbor,  
• hlasová hygiena, taktování 

 

PT/1/SR/Komunikace-řeč 
těla, řeč zvuků a slov 

 

zá
ří

 -
 ří

je
n 

 

B.Smetana – Prodaná 
nevěsta 
 
G.P.de Palestina – Missa 
papae Marcelli 
 
J.B.Foerster – Dětský 
sbor s klavírním 
doprovodem 

− rozlišuje druhy písní s ohledem na 
užité hudebně výrazové prostředky 
a sémantické prvky 

− realizuje vlastní pohybové 
ztvárnění písně 

− dle svých individuálních hudebních 
schopností postihuje na základě 
poslechu lidové písně u  skladatelů 
vážné hudby 

− využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
prezentaci českých i cizích písní 

− prokáže znalost české hymny a 
jejího vývoje, hodnotí její funkci 
vzhledem k životu jedince i 
společnosti 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

Píseň    
 

• světská píseň 
• duchovní píseň 
• lidová píseň 
• zlidovělá píseň 
• umělá píseň 

 

PT/3/Evropa a svět nás 
zajímá-zvyky a tradice 
národů Evropy 
PT/4/Kulturní diference-
člověk jako součást etnika 

 

lis
to

pa
d 

- 
le

de
n 

 

CD- chorály, rytířské zpěvy 
CD – moravská, romská, 
africká píseň 
J.Bažant – Milenci 
v texaskách 
J.Suchý, J.Šlitr – Purpura 
F.Škroup – Kde domov můj 
L.Janáček – Sýček 
B.Martinů – Otvírání 
studánek – Králko 
B.Smetana – Prodaná 
nevěsta – Proč bychom se 
netěšili 
J.K.Krumpholz – Koncert 
pro harfu 
F.Schubert - Pstruh 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
(není závazné) 

− rozpozná části sonátové formy při 
poslechu jednodušší hudební 
skladby 

− rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu s dobou 
vzniku a životem autora 

−  

Symfonická hudba    
             

• sonátová forma 
• symfonická báseň 

 
 

  

ún
or

 -
 bř

e
ze

n 

J.Haydn – S úderem kotlů 
 
L.van Beethoven – Pro 
Elišku, Osudová 
 
A.Dvořák - Novosvětská 

− vyhledává souvislosti mezi hudbou 
a jinými druhy umění 

− seznamuje se se složitějšími 
hudebními formami 

− získá povědomí o hudebních 
skladbách v kontextu  s dobou 
vzniku a životem autora 

 

Hudba na jevišti   
           

• opera 
• muzikál 

 

  

du
be

n 
- č

e
rv

en
 

C.Monteverdi – Nářek 
Ariadny 
G.F.Händel – Xerxes 
R.Wágner – Tannhäuser 
B.Smetana – Prodaná 
nevěsta 
 
L.Bernstein – West side 
story, America 
A Lloyd Weber – Jesus 
K Svoboda - Dracula 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
(není závazné) 

Žák:  
− seznámí se se zvukovou podobou 

hudby tzv. vážné a populární 
− vyvozuje charakteristické znaky 

hudby artificiální a nonartificiální 
− zařazuje poslouchané skladby do 

příslušného žánru 
− charakterizuje příslušný žánr 

nonartificiální hudby 
− vytváří přehled vybraných pojmů 
− zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané 
hudbě 

− rozlišuje dle svých schopností užité 
hudební nástroje 

− vytváří a volí vhodné doprovody 
k interpretovaným písním 

− interpretuje písně a skladby daného 
stylu 

− rozpoznává charakteristické 
hudebně výrazové prostředky a 
sémantické prvky znějící hudby 

− zařadí dle získaných vědomostí 
slyšenou hudbu k příslušnému 
žánru  

− vytváří vlastní soudy o hudebních 
dílech a životě autorů 

 

Nonartificiální hudba  
 

• porovnání artificiální a   
• nonartificiální hudby     
• žánry nonartificiální 

hudby              
 
 

• folk    
• trampská píseň    
• jazz    
• pop    
• rock    
• současná populární hudba   

 

PT/4/Multikulturalita- 
vstřícný postoj 
k odlišnostem, význam 
využívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 
PT/6/Fungování a vliv médií 
ve společnosti-vliv médií na 
kulturu 
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Referáty, projekty 
mapující vývoj populární 
hudby 
 
Interview s oblíbeným 
interpretem 
 
Hry – karaoke, píseň na 
halfplayback, pohybový 
doprovod 
 
Aktuality ze současného 
dění na celosvětové 
scéně populární hudby 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura  
Vyučovací předmět: Hudební výchova          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2007 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  
− charakterizuje jednotlivé hudební 

styly artificiální hudby a vybrané 
žánry nonartificiální hudby 
vzhledem     

− k životu společnosti, kulturním 
tradicím a zvykům 

− uplatňuje dosažené hudební 
vědomosti a analyzuje jednotlivé 
hudební styly z hlediska hudebních 
forem a  hudebních nástrojů 

− stylově zařadí vybraná hudební díla 
− vytvoří přehled významných 

hudebních osobností a jejich 
stěžejních děl 

− využívá vhodné techniky vokálního 
− projevu při zpěvu i při společných 

vokálně instrumentálních aktivitách   
− vybraných skladeb jednotlivých 

hudebních slohů a některých žánrů 
populární hudby 

− ovládá hru na orffovské hudební 
nástroje 

− dle svých individuálních schopností 
reprodukuje a vytváří jednodušší 
skladby některých  hudebních 
žánrů 

− - rozpozná zvukovou podobu 
nonartificiální hudby 

− vytváří si vlastní preference a 
hodnotící soudy o hudbě  

 

Přehled hudebního vývoje 
 

• hudba vzdálenější 
minulosti    

• renesance    
• baroko     
• klasicismus   - 

romantismus    
• artificiální hudba 20.st.    
• nonartificiální hudba    

 

PT/4/Multikulturalita- 
vstřícný postoj 
k odlišnostem, význam 
využívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 
PT/6/RČ/Fungování a vliv 
médií ve společnosti-vliv 
médií na kulturu 
PT/6/PČ/Práce 
v realizačním týmu-
komunikace a spolupráce 
v týmu, stanovení si cíle, 
časového harmonogramu a 
delegování úkolů a 
zodpovědnosti 

9/ČJ/květen/Písničkáři 
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Referáty mapující vývoj 
artificiální hudby 
 
Rozpoznání stěžejních 
skladeb (autorů ) dle 
poslechu  
 
Tvorba chorálu a světské 
písně 
 
Tvorba a prezentace 
jednoduché partitury 
 
O textování skladby 
populárního žánru 
 
Referáty z nonartificiální 
hudby dle vlastního 
výběru 
 
Video – hudební film, 
muzikál 
 
Tvorba vlastního 
muzikálu – skupinová 
práce 
 
 

 


