
II  15      Vzdělávací oblast: Umění a kultura                                                                       Předmět: Hudební výchova 
 

Charakteristika předmětu: 

Obsahové vymezení předmětu: 
Předmět Hudební výchova vede pomocí vokálních, instrumentálních  a poslechových činností k porozumění 

umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Rozvíjí hudebnost, individuální dovednosti sluchové, rytmické, 
pěvecké, intonační, pohybové, tvořivé. Vede k tvořivému užívání jednoduchých hudebních nástrojů, 

k poznávání hudby v různých žánrech, stylech a funkcích. Kultivuje hlasový projev pěvecký i mluvní. Učí 

analyzovat a interpretovat hudbu. Harmonicky doplňuje a celkově rozvíjí osobnost žáka. 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět Hudební výchova je časově vymezen takto: 
6. ročník   1 hodina týdně 

7. ročník   1 hodina týdně 
8. ročník   1 hodina týdně 

9. ročník   1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve specializované učebně, využívá se klavír, Orffův instrumentář, audio  a video technika, žáci 
navštěvují výchovné koncerty.   

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení 

- motivujeme k ochotě k celoživotnímu učení 

- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, které pak využívají v tvůrčích činnostech, experimentují 
- dbáme na práci s odbornými termíny, znaky a symboly 

- propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí ( Jazyk a jazyková komunikace, Informační a 

komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a zdraví) a vytváříme komplexnější pohled na 
společenské  a kulturní jevy 

- vedeme žáky k posuzování vlastního pokroku, k jeho kritickému zhodnocení 

Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k vyhledávání informací k zadaným úkolům 

- motivujeme žáky k překonávání nezdarů. 

- povzbuzujeme jejich tvořivost. 
- podporujeme účast žáků na soutěžích 

Kompetence komunikativní 

- dbáme na  souvislé, výstižné a logické formulování myšlenky 
- učíme žáky naslouchat druhým, diskutovat, obhajovat svůj názor vhodnými argumenty 

- učíme žáky porozumět hudebním  prostředkům, vedeme je k přemýšlení o nich a k  jejich tvořivému 

využití 
- podporujeme práci žáků s různými komunikačními prostředky a technologiemi 

Kompetence sociální  

- podporujeme spolupráci žáků. 

- vedeme žáky, aby dokázali ocenit  zkušenosti druhých lidí 

- motivujeme žáky k respektování různých názorů a pohledů na situaci 

- učíme žáky ohleduplnosti a úctě k druhým, schopnosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 
- povzbuzujme získávání sebedůvěry a pocitu uspokojení z díla 

 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k respektování, ochraně a oceňování naší tradice, kulturního a historického dědictví 

- vedeme žáky ke kladnému postoji k uměleckým dílům 

- povzbuzujme žáky k zapojení se do kulturního dění 
Kompetence pracovní 

- vyžadujeme dodržování daných pravidel, plnění povinností a závazků 

- vedeme žáky k přizpůsobení  se různým pracovním podmínkám  
- motivujeme žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot 

 

 
 

 
- povzbuzujme žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností při rozhodování o dalším profesním 

zaměření 

 

Začlenění průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznávání 
- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 

- Kreativita 
- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 

- Kooperace a kompetice  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá 

Multikulturní výchova (MKV) 

- Kulturní diference 
- Lidské vztahy 

Mediální výchova (MEV) 

- Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení  
- Stavba mediálních sdělení  

- Vnímání autora mediálních sdělení  

- Fungování a vliv médií ve společnosti  
 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 

Známka z hudební výchovy se skládá ze tří základních složek: 

- ze znalostí písní (textů), 

- ze základů hudební nauky a  dějin hudby, 

- z vypracování a prezentace referátu na samostatně zvolené,či určené téma (zpěvák, hud. skupina, skladatel 

apod.) 
V celkovém hodnocení se přihlíží k přístupu žáka k předmětu a k jeho snaze. 

 

Práce s nadanými žáky: 

- doprovází na hudební nástroj 

- účast na pěveckých (hudebních) soutěžích 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 

- zpívá ve skupině, ne sám; prokáže znalost textu písně 

- vypracuje domácí úkol (referát) 

- oceňuje se snaha 

 



 

   2 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

HV – 6. a 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a                  

dovednosti při hudebních aktivitách 
 

   HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata  
 

 zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky správně, 
užívá Orffův instrumentář, rozšiřuje svůj hlasový rozsah, dodržuje 

hlasovou hygienu 

 dle svých dispozic rytmicky doprovází písně 

zpěv písní lidových  a umělých 
notový zápis 

hra na Orfovy nástroje 

ČJL – sběratelé úst. lid. slovesnosti 

MKV 
- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

GLO 
- Evropa a svět nás zajímá 

HV-9-1-02 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  

 
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé 

písně  

 zpívá jednohlas i vícehlas, podle svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky správně v durových i mollových  tóninách, ocení 

hudební projev spolužáka 

 
 

 zpívá jednohlas dle svých schopností a potleskem ocení 
spolužáka 

zpěv písní lidových  a umělých 

kánon 
durový a mollový tónorod 

lidský hlas 

OSV 
- Rozvoj schopností poznávání 
- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 

- Kreativita 
- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 
- Kooperace a kompetice  

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 

hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i 
části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 

jednoduché hudební improvizace  
 
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé 

písně  

 na základě svých hudebních schopností a dovedností 
reprodukuje hudební motivy a témata 

 s pomocí Orffova instrumentáře provádí jednoduché 

improvizace podle daného modelu  
 

 zpívá jednohlas dle svých schopností a potleskem ocení 
spolužáka 

poslech: koncert, rondo, opera, opereta, muzikál, 

melodram, fuga,sonáta, symfonie, symf. báseň, kantáta, 
oratorium 

charakteristika poslouchaných hud. forem poslech: 

koncert, rondo, opera, opereta, muzikál, melodram 

D – historický kontext poslouchaných 

skladeb 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 

dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů  

 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry 

- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu 
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 

- uvede některá jména hudebních skladatelů a název 

některého z jejich děl  
 

 orientuje se v notovém zápisu písní, které realizuje 

 s pomocí Orffova instrumentáře interpretuje notový zápis 

 

 poslouchá hudební skladbu a rozezná vybrané hudební nástroje 

 rozezná vybrané hudební žánry 

 zná jména některých hudebních skladatelů 

zpěv písní lidových  a umělých 

noty a rytmické hodnoty; partitura 

 

HV-9-1-05 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  

 rozpozná některé tance, volí k nim vhodný pohyb písně  

poslechové skladby 

 

HV-9-1-06 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  

 orientuje se v poslouchané skladbě, rozlišuje hudebně výrazové 

prostředky 

hudební nástroje  

poslechové skladby 

hudební formy 

výrazové prostředky hudby 

MEV 
- Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

- Stavba mediálních sdělení 
- Vnímání autora mediálních sdělení 

- Fungování a vliv médií ve společnosti  
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění  

 pohybem doprovází poslouchanou skladbu nebo vlastní zpěv 

 výtvarně vyjádří dojem z hudby 

písně  
poslechové skladby 

VV – vyjádření dojmu z poslouchané 
skladby 
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HV – 8. a 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách  
 
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata  

 

 zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky správně, 
užívá Orffův instrumentář, rozšiřuje svůj hlasový rozsah, dodržuje 

hlasovou hygienu 

 

 dle svých dispozic rytmicky doprovází písně 

zpěv písní lidových  a umělých 

notový zápis 
hra na Orfovy nástroje 

ČJL – sběratelé úst. lid. slovesnosti 

GLO 

- Evropa a svět nás zajímá 

HV-9-1-02 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  
 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé 

písně  

 zpívá jednohlas i vícehlas, podle svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky správně v durových i mollových  tóninách, ocení 

hudební projev spolužáka 
 

 

 zpívá jednohlas dle svých schopností a potleskem ocení 
spolužáka 

zpěv písní lidových  a umělých 
kánon 

durový a mollový tónorod 

lidský hlas 

OSV 
- Rozvoj schopností poznávání 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 
- Kreativita 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i 

části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 

jednoduché hudební improvizace  
 
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé 

písně  

 na zákl. svých hudebních. schopností a dovedností reprodukuje 
hudební motivy a témata 

 s pomocí Orffova instrumentáře provádí jednoduché 
improvizace podle daného modelu  

 

 zpívá jednohlas dle svých schopností a potleskem ocení 
spolužáka 

poslech: koncert, rondo, sonáta, symfonie, symf. báseň, 
kantáta, oratorium, opera 

charakteristika poslouchaných hudebních forem 

D – histor. kontext poslouchaných 
skladeb 

MKV 
- Kulturní diference 
- Lidské vztahy 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů  

 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry 

- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu 

- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 

- uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého 
z jejich děl  

 orientuje se v notovém zápisu písní, které realizuje 

 s pomocí Orffova instrumentáře interpretuje notový zápis 

 

 poslouchá hudební skladbu a rozezná vybrané hudební nástroje 

 rozezná vybrané hudební žánry 

 zná jména některých hudebních skladatelů 

zpěv písní lidových  a umělých 
partitura 

 

HV-9-1-05 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  

 rozpozná některé tance, volí k nim vhodný pohyb písně  

poslechové skladby 

 

HV-9-1-06 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  

 orientuje se v poslouchané skladbě, rozlišuje hudebně výrazové 
prostředky 

poslechové skladby 
hudební formy 

MEV 
- Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

- Stavba mediálních sdělení 

- Vnímání autora mediálních sdělení 

- Fungování a vliv médií ve společnosti 
HV-9-1-07 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  

 rozeznává stylová období a hudební formy na základě  jejich 

typických znaků 

 významní čeští a světoví autoři a jejich dílo 

písně  

poslechové skladby 

D, OV, VV  – historické souvislosti, 

umělecké styly 

MKV 
- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění  

 pohybem doprovází poslouchanou skladbu nebo vlastní zpěv 

 výtvarně vyjádří dojem z hudby 

 VV – vyjádření dojmu z poslouchané 
skladby 

 


