
Hudební výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem
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Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova je založena na individuálním prožitku a práci s emocemi. Pomocí zpěvu, nástrojového doprovodu (např. 

Orffovy nástroje) nebo tance učí žáky sebevyjádření a neverbální komunikaci. Racionální složka je v tomto případě potlačena 
na úkor rozvoje citového vnímání.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)
Integrace předmětů • Hudební výchova

Kompetence komunikativní:
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění  využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem  využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence občanské:
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým 

dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 
  

Hudební výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vokální činnosti
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dbá na správné dýchání a držení těla Zpěv polohlasem

Navození hlavového tónu (imitace zvuků)HV-3-1-01 zpívá v jednohlase provádí hlasová a dechová cvičení
Správná technika dýchání a držení těla (v sedě, ve stoji)

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Rytmizuje jednoduché texty
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

zpívá a rozlišuje krátké/dlouhé a vyšší/nižší tóny
Zpěv sestupných/vzestupných melodií v rozsahu kvinty



Hudební výchova 1. ročník

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje metrum a rytmus písně Rytmizuje jednoduché texty
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá vybrané lidové i umělé písně Lidové a dětské písničky
Tematický celek - Instrumentální činnosti
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Rytmizuje jednoduché texty
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

používá dětské hudební nástroje
Hudební hry - ozvěna

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální

pojmenuje základní hudební nástroje Základní hudební nástroje

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

provádí hudebně pohybovou činnost Pohybový doprovod a vyjádření hudby

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

Rytmizuje jednoduché texty

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

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas,
Rozlišování tónů a melodieHV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální

rozlišuje hudební nástroje podle zvuku
Základní hudební nástroje

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
provádí hlasová a dechová cvičení --> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> správně dýchá při mluveném projevu
provádí hudebně pohybovou činnost --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> provádí jednoduchá rytmická cvičení
provádí hlasová a dechová cvičení <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> správně dýchá při mluveném projevu
provádí hudebně pohybovou činnost <-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> provádí jednoduchá rytmická cvičení

  

Hudební výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vokální činnosti
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dbá na správné dýchání a držení těla Správná technika dýchání a držení těla, hlasová hygiena



Hudební výchova 2. ročník

Artikulační cvičení, říkadla
Správná technika dýchání a držení těla, hlasová hygienaHV-3-1-01 zpívá v jednohlase provádí hlasová a dechová cvičení
Artikulační cvičení, říkadla
Intonace a jednoduchý grafický či pohybový záznam 
melodie stoupavé a klesavé

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá vybrané lidové a umělé písně

Lidové, dětské a umělé písně
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje rytmus pomalý a rychlý Rytmická cvičení a rytmické doprovody
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje a graficky zaznamená melodii stoupavou a 

klesavou
Intonace a jednoduchý grafický či pohybový záznam 
melodie stoupavé a klesavé

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty seznamuje se s pojmy notová osnova, nota, houslový klíč Notová osnova, noty, houslový klíč
Tematický celek - Instrumentální činnosti
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

užívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hra na jednoduché hudební nástroje

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty reprodukuje a rytmizuje jednoduchá témata Reprodukce a rytmizace jednoduchých témat
Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

pohybově vyjadřuje hudbu a její rytmus Pohybové vyjádření melodie, rytmu

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

reaguje na změny rytmu a tempa hudby Pohybové vyjádření melodie, rytmu

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

rozlišuje sílu tónu Práce a hry s dynamikou

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

rozlišuje a pozná vybrané hudební nástroje podle zvuku Poslech hudebních nástrojů

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

rozlišuje vztahy mezi tóny - souzvuk/unisono Souzvuk/unisono

  

Hudební výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vokální činnosti

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Pohybový doprovod znějící hudby - 2/4 a 3/4 takt

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vytleskává 2/4 a 3/4 takt

Hra na tělo



Hudební výchova 3. ročník

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

rozlišuje a zapisuje notu celou, půlovou, čtvrťovou Noty celé, půlové, čtvrťové

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

rozlišuje stoupavou a klesavou melodii podle zápisu not Melodie klesavá a stoupavá

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase naučí se zpívat vybrané písně Vybrané lidové a umělé písně, seznámení s kánonem
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dbá na správné dýchání a držení těla Správné dýchání a držení těla, hlasová hygiena
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase provádí hlasová a dechová cvičení Dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu, 

prodlužování výdechu
Tematický celek - Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí Orffových nástrojů

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

užívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Rytmizace, hudební hry - otázka, odpověď
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Rytmizace, hudební hry - otázka, odpověď
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

zopakuje jednoduchá rytmická témata
Hra na tělo

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

rozliší rytmus valčíku a polky Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

seznamuje se s polkovými a valčíkovými kroky Základní taneční kroky - polka, valčík

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

vyjadřuje hudbu pohybem Pohybové vyjádření hudby - pohybová improvizace

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

poslechem rozezná některé hudební nástroje Hudební nástroje - ukázky

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

poslouchá různé hudební žánry Poslech ukázek různých hudeních žánrů

  

Hudební výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vokální činnosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností rozlišuje a zapisuje notu celou, půlovou, čtvrťovou, Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu



Hudební výchova 4. ročník

a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

osminovou a houslový klíč Noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, houslový klíč

Dvojhlas a vícehlas - kánon a lidový dvojhlasHV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

zpívá vybrané durové a mollové písně v jednohlase, zkouší 
dvojhlas Vybrané durové a mollové písně

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

dbá na správnou hlasovou hygienu a správné dýchání Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti, hlasová 
hygiena

Tematický celek - Instrumentální činnosti
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

Hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace

vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry

Tvorba hudebního doprovodu (rytmizace), hudební hry

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

Hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace

doprovodí písně na rytmické nástroje

Tvorba hudebního doprovodu (rytmizace), hudební hry

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
Pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová 
improvizace

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

vyjadřuje hudbu pohybem

Orientace v prostoru - pamětné uchování tanečních 
pohybů

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

taktuje 2/4 a 3/4 takt Taktování znějící hudby - 2/4 a 3/4 takt

Tematický celek - Poslechové činnosti
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby

poslouchá vybrané skladby Poslech vybraných písní a skladeb

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

rozlišuje vybrané hudební styly a žánry Hudební styly a žánry - hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka a jiné
Poslech vybraných písní a skladebHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby
rozliší opakující se téma poslouchané skladby

Téma skladby (hlavní melodie)
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozlišuje harmonické změny skladby (dur/moll) Poslech jednoduchých durových a mollových skladeb

  

Hudební výchova 5. ročník



Hudební výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vokální činnosti

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktuHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností 
a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

rozlišuje a zapisuje notu celou, půlovou, čtvrťovou, 
osminovou, pomlky a houslový klíč Grafický záznam melodie - čtení a zápis rytmického 

schématu písně, orientace v notovém záznamu
Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktuHV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

zpívá vybrané durové a mollové písně v jednohlase, zkouší 
dvojhlas Dvojhlas a vícehlas - prodleva, dvojhlasé písně

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

dbá na správnou hlasovou hygienu a správné dýchání Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti a hlasová 
hygiena

Tematický celek - Instrumentální činnosti
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

Hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace

vytváří jednoduché předehry, mezihry, dohry

Tvorba hudebního doprovodu - rytmizace, hudební hry

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

Hra na rytmické nástroje - reprodukce jednoduchých 
motivů

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace

doprovodí písně na rytmické hudební nástroje

Tvorba hudebního doprovodu - rytmizace, hudební hry

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
Pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová 
improvizace

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

ztvárňuje hudbu pohybem

Orientace v prostoru - pamětné uchování tanečních 
pohybů

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

taktuje 2/4, 3/4 a 4/4 takt Taktování znějící hudby - 3/4 a 4/4 takt

Tematický celek - Poslechové činnosti
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Hudební formy - rozčlenění písně na díly (fráze)

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

Interpretace hudby - slovní vyjádření

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

poslouchá vybrané skladby

Poslech vybraných skladeb

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozlišuje vybrané hudební styly a žánry Hudební styly a žánry - hudba pochodová, taneční, 



Hudební výchova 5. ročník

užitých hudebních výrazových prostředků ukolébavka a jiná
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozliší vybrané hudební nástroje Hudební nástroje, jejich základní třídění

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
poslouchá vybrané skladby --> Výtvarná výchova -> 5. ročník -> dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky a emoce
poslouchá vybrané skladby <-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky a emoce

  

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek - Vokální činnosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

využívá individuální hudební schopnosti a dovednosti

Využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky v běžném 

životě
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby

Tematický celek - Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje, nástrojová reprodukce melodií 
(motivků, témat)

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

Využívá své individuální hudební schopnosti

Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova 
instrumentáře (popř, keyboardů)
Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby
Hudební dílo a jeho autor, hudební skladba v kontextu s 
dobou vzniku, životem autora

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Hudební styly a žánry: koncert, variace, serenáda, kánon, 
fuga, furiant, opera (recitativ, árie)

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti při tanci Pohybový doprovod znějící hudby, taktování - 2/4, 3/4, 

4/4 takt
 rozpozná některé z tanců Hudební styly a žánry: koncert, variace, serenáda, kánon, 

fuga, furiant, opera (recitativ, árie)
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

rozpozná některé z tanců - instrumentální část Pohybový doprovod znějící hudby, taktování - 2/4, 3/4, 
4/4 takt

Tematický celek - Poslechové činnosti



Hudební výchova 6. ročník

Hra na hudební nástroje, nástrojová reprodukce melodií 
(motivků, témat)
Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova 
instrumentáře (popř, keyboardů)
Hudební dílo a jeho autor, hudební skladba v kontextu s 
dobou vzniku, životem autora

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

orientuje se v proudu znějící hudby

Hudební styly a žánry: koncert, variace, serenáda, kánon, 
fuga, furiant, opera (recitativ, árie)

 rozpozná některé z tanců různých stylových období Improvizace jednoduchých hudebních forem
Nepřiřazené učivo
  Rytmická deklamace pomocí rytmických slabik
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace přes hudební nástroje
Pohyb - tanec
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Od lidové písně k uměleckým hodnotám

  

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek - Vokální činnosti
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

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky v běžném 
životě

Jednohlasý a jednoduchý vícehlasý zpěv

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, mutace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

uplatňuje získané pěvecké dovednosti

Jednohlasý a jednoduchý vícehlasý zpěv

Tematický celek - Instrumentální činnosti
Hudební rytmus, rytmická deklamace pomocí rytmických 
slabik (složitější rytmus - noty s tečkou, synkopa)

 reprodukuje různé motivy, témata i části skladeb

Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova 
instrumentáře (popř keyboardů)



Hudební výchova 7. ročník

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
 orientuje se v proudu znějící hudby Pohybový doprovod znějící hudby, vlastní pohybové 

ztvárnění, taktování - 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 takt
Tematický celek - Poslechové činnosti

Jednohlasý a jednoduchý vícehlasý zpěv
Hudební rytmus, rytmická deklamace pomocí rytmických 
slabik (složitější rytmus - noty s tečkou, synkopa)
Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Představy rytmické, melodické, tempové, dynamické
Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora
Hudební styly a žánry: opera, symfonie, mše a sakrální 
hudba, programní hudba, artificiální hudba 20 století

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá výrazové 
prostředky

Postihování hudebně výrazových prostředků v hudební 
skladbě

Nepřiřazené učivo
  Významné sémantické prvky užité ve skladbě 

(zvukomalba, pohyb melodie, pravidelnost a 
nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro 
pochovení hudebního díla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Umělecká období, náhled na krásno
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Život a dílo skladatelů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Od lidové písně k uměleckým hodnotám

  

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek - Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová hygiena

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby

Reflexe vokálního projevu: vlastní vokální projev a vokální 



Hudební výchova 8. ročník

projev ostatních
Pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová hygiena
Orientace v notovém záznamu vokální i instrumentální 
skladby - notový zápis jako opora při realizace písně či 
složitější vokální i instrumentální skladby

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

uplatňuje získané hlasové schopnosti a dovednosti

Hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti 
(transpozice melodie)

Tematický celek - Instrumentální činnosti
Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, kýč, módnost a 
modernost)

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k 
životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

reprodukuje různé motivy, témata i části skladeb Orientace v notovém záznamu vokální i instrumentální 
skladby - notový zápis jako opora při realizace písně či 
složitější vokální i instrumentální skladby

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
 vyhledává souvislosti mezí hudbou a jinými druhy umění 

poslechem
Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, kýč, módnost a 
modernost)

Tematický celek - Poslechové činnosti
Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, kýč, módnost a 
modernost)

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí slyšenou hudbu do stylového období

Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k 
životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

orientuje se v proudu znějící hudby Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, kýč, módnost a 
modernost)

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

zařadí slyšenou hudbu podle stylu Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k 
životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům
Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k 
životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

chápe význam výrazových prostředků v hudbě

Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování 
hudebního díla (slohové a stylové zařazení v 
nonartificiální hudbě)

Nepřiřazené učivo



Hudební výchova 8. ročník

Hra na hudební nástroje, nástrojová improvizace 
(jednoduché hudební formy)
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - 
tempové, dynamické, rytmicko-metricé, harmonické

  

Orientace v prostoru - rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci (reprodukce 
podle video záznamu)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Hudební kritika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Vývoj neumělecké hudby ve vztahu k Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Vývoj neumělecké hudby (celosvětově)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vývoj neumělecké hudby (celosvětově)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Vývoj neumělecké hudby (celosvětově)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Populární hudba v masmédiích

  

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

Tematický celek - Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev, rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová hygiena

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

uplatňuje své získané pěvecké dovednosti

Techniky vokálního projevu (scat, falzet, bell canto) noty 
a historie notového zápisu

Tematický celek - Instrumentální činnosti
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

orientuje se v proudu znějící hudby Pěvecký a mluvní projev, rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová hygiena



Hudební výchova 9. ročník

Tematický celek - Hudebně pohybové činnosti
 rozpozná některé z tanců Pohybový doprovod znějící hudby - taneční kroky, vlastní 

pohybové ztvárnění
Pohybový doprovod znějící hudby - taneční kroky, vlastní 
pohybové ztvárnění

 využívá své individuální schopnosti a dovednosti - 
pohybová aktivita

Orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci
Pohybový doprovod znějící hudby - taneční kroky, vlastní 
pohybové ztvárnění

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období

Orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci
Pohybový doprovod znějící hudby - taneční kroky, vlastní 
pohybové ztvárnění

 předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci

Tematický celek - Poslechové činnosti
 dovede porovnat skladbu z hlediska slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami
Synkretická hudba (hudba oscilující mezi artificiální a 
nonartificiální - tzv hudba na pomezí zařaditelnosti)

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Hudební skladba v kontextu s dobou vzniku, životem 
autora
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
Pohybový doprovod znějící hudby - taneční kroky, vlastní 
pohybové ztvárnění

 zařadí na základě zkušeností slyšenou hudbu

Orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci

Nepřiřazené učivo
Notační programy, využití počítačového softwaru při 
výrobě hudebních formátů (WAV, MIDI)

  

Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Historie tance
Hudba z různých koutů světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Skladatelé synkretické hudby
Historie tance
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení



Hudební výchova 9. ročník

Hitparády, videoklipy (tvorba)
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