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I. 6 HV    Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Hudební výchova (HV) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové vymezení předmětu: 
Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění. S nimi se učí 
tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím 

vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, 

k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. 
Obsahem Vokálních činností je zvládat kultivaci pěveckého i mluvního projevu. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroj při hudební reprodukci a produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňovat hudbu pomocí pohybu a gest. 
Obsahem Poslechových činností je poznávat hudbu ve všech jejích žánrových, stylových a funkčních podobách. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

1. ročník až 5. ročník – 1 hodina týdně 

Předmět HV se  bude vyučovat v kmenových třídách, lze využít odbornou učebnu HV. 
HV může být vyučována též ve ŠD, kde je k dispozici televize a pohybové dovednosti lze vyučovat v aule školy. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

- vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních a kulturních souvislostech 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám současnosti a minulosti 
- umožňujeme žákům uvědomování si sebe samého 

- vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů 

- směrujeme žáky k pochopení umění, k poznání a k užívání jazyka, hudby a pohybu, k ztvárnění  hudby a 
uměleckého díla 

- využíváme hudebních a výtvarných reprodukcí 

- podněcujeme žáky k učení se analyzovat a interpretovat, naslouchat 
- tvůrčími činnostmi vedeme žáky k experimentování, odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky 

 

 

 

Začlenění průřezových témat: 
Mediální výchova (MEV)   

- Fungování a vliv médií ve společnosti 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznání 

- Kreativita 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá 
 

Klasifikace vyučovacího předmětu:  
Známka má tři složky : 

znalost písní /textů/ 
hudební nauka 

samostatné vystoupení 

 

Práce s nadanými žáky:  
Doprovází na hudební nástroj a účastní se na soutěžích. 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami:  
- Zpívá ve skupině , ne sám. Hodnotí se přístup a snaha. 
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HV - 1. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 učí se správně dýchat 

 snaží se o dodržování rytmu 

 zpívá jednoduché písně  

správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání 

zpěv jednoduchých písní 

 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 

při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 zkouší rytmizovat jednoduchý text 

  zkouší rytmizovat jednoduchý text 

 správně dýchá a vyslovuje 

rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel  

rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel  
dech a výslovnost 

 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 používá jednoduché doprovodné nástroje hra nejjednodušších doprovodů na nástroje Orffova 
instrumentáře 

 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

 podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

 podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

hra na tělo, pochod 

pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 
hra na tělo, pochod 

 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 

tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 
         -           pozorně vnímá jednoduché skladby 

 rozlišuje zvuk a tón 

 rozliší sílu zvuku 

 vnímá jednoduché skladby 

rozlišení zvuku, tónu, hlasu mluveného a zpívaného 

Síla zvuku 
Poslech 

 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 

 poslouchá hudební skladby 

 rozpoznává některé hudební nástroje 

Rozpoznávání  některých hudebních nástrojů   

HV - 2. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 správně dýchá, vyslovuje, dodržuje rytmus 

 zpívá jednoduché písně  

hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost 
dodržování rytmu 

zpěv jednoduchých písní 

 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 

při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 rytmizuje jednoduché texty 

  zkouší rytmizovat jednoduchý text 

 správně dýchá a vyslovuje 

uvolněné zpívání 
sjednocování hlasového rozsahu c1-h1 

rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel  

dech a výslovnost 

 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 používá doprovodné nástroje jednoduchý doprovod na rytmické nástroje  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

 vyjadřuje pohybem emocionální zážitek z hudby 

 podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

poskočný krok, pohybové vyjádření stoupavé a klesavé 

melodie 
pohybové vyjádření emocionálního zážitku z hudby 

pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

hra na tělo, pochod 

 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 
         -           pozorně vnímá jednoduché skladby 

 pracuje s tónem, zvukem 

 rozliší sílu zvuku 

 vnímá jednoduché skladby 

seznámení s pojmy notová osnova, houslový klíč, nota 
celá, půlová, čtvrťová, rozlišování tempa-pomalé, rychlé 

Síla zvuku 
Poslech 

 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 vnímá hudební skladby 

 rozlišuje a pojmenovává hudební nástroje 

lidové a umělé písně 

poslech dětského sboru 

 



 

3 

 

 

HV - 3. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 hudebně se vyjadřuje 

 zpívá jednoduché písně  

nácvik dýchání, výslovnosti, uvolněného zpěvu 
pěvecké dělení slov 

zpěv jednoduchých písní 

 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 

při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 používá nové hudební dovednosti 

  zkouší rytmizovat jednoduchý text 

 správně dýchá a vyslovuje 

sjednocování hlasového rozsahu c1-c2 
počátky jednoduchého dvojhlasu 

rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel  

dech a výslovnost 

 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 využívá doprovodné hudební nástroje doprovod na rytmické nástroje 
rytmický doprovod ve 2/4 a 3/4 taktu 

 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

 osvojované dětské tance a pohybové hry provádí v souladu 
s dosaženou úrovní hudebního prožitku 

 podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

dvoudobá chůze a tanec, přísuvný krok 

pohyb ve 3/4 taktu 
pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

hra na tělo, pochod 

 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 

tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 
         -           pozorně vnímá jednoduché skladby 

 poslouchá a vnímá vybraná hudební díla 

 rozliší sílu zvuku 

 vnímá jednoduché skladby 

Základní hudební pojmy 

Síla zvuku 
Poslech 

 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 poslouchá vybraná hudební díla 

 rozlišuje hudební nástroje 

 Poslech a rozpoznávání  hudebních nástrojů 
Sborový zpěv 

 

                   HV - 4. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

HV-5-1-01 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 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 

individuálním schopnostem 

 zpívá stupnici 

 zpívá jednohlasně i dvojhlasně 

 zpívá jednoduché písně dle individuálních schopností 

prodlužování výdechu, vázaní tónů 

průprava dvojhlasu 

zpěv jednoduché písně 

 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby 

   podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

zápis hudebních skladeb 
pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

hra na tělo, pochod 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a 

dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k 

doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 
písní 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje 

 hraje na doprovodné nástroje 

 rozlišuje melodii od doprovodu 

 využívá doprovodné hudební nástroje 

hra lidových písní na Orffovy nástroje 

melodie a doprovod 

doprovod na rytmické nástroje 
 

 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 
 rozpoznává dvojdílnost a trojdílnost v hudbě 

 rozpoznává pochod, polku a valčík 

 

rozpoznávání dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě 

 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 

 pracuje s předehrou, mezihrou 

 vytváří elementární hudební improvizace 

rytmický doprovod 
Improvizace v hudbě 
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hudební improvizace 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 

hudebních výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy 
        -           pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 
        -           správně hospodaří s dechem při interpretaci písní 

- frázování 

 vnímá a prožívá osvojované skladby 

 poslouchá vybraná díla  

 vnímá a prožívá osvojované skladby 

 poslouchá vybraná díla  

 při zpěvu správně dýchá 

hudební skladba 

hudební skladba 

hospodaření s dechem 

 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků, na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 vyjadřuje zážitek z hudby pohybem pohybové vyjadřování  

HV - 5. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

HV-5-1-01 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 
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 

individuálním schopnostem 

 používá nové hudební dovednosti  

 zpívá jednohlasně i dvojhlasně 

 zpívá jednoduché písně dle individuálních schopností 

vokální dovednosti 
hlasový rozsah, počátky dvojhlasu 

zpěv jednoduché písně 

 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně i skladby 

 poznává stupnice 

  podle svých dispozic vyjadřuje hudbu pohybem 

zápis hudebních skladeb 
stupnice 

pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

hra na tělo, pochod 

 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k 

doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje  

 používá doprovodné hudební nástroje 

 využívá doprovodné hudební nástroje 

hra jednoduchých lidových písní na Orffovské nástroje 
doprovod na rytmické nástroje 

 

OSV 

Kreativita 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

 rozlišuje melodie skladeb, refrén, předvětí, závětí hudební formy MEV 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 

hudební improvizace 

 provádí hudební improvizace v rámci svých individuálních 

dispozic 

improvizace předvětí a závětí  

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 

hudebních výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy 
        -           pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 
        -           správně hospodaří s dechem při interpretaci písní 

- frázování 

 poznává změny výrazových prostředků 

 poslouchá vybraná díla  

 vnímá a prožívá osvojované skladby 

 poslouchá vybraná díla  

 při zpěvu správně dýchá 

poslechové skladby 

hudební skladba 

hospodaření s dechem 

GLO 

Evropa a svět nás zajímá 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a dovedností 

vytváří pohybové improvizace 

 vytváří pohybové improvizace skupinové pohybové vyjádření hudby OSV 

Kreativita 

 


