
 

Hudební výchova  
1. - 2. ročník šestiletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 realizuje obsah vzdělávacího oboru Estetická výchova RVPZ; 
 předmět Hudební výchova je realizován jednou hodinou týdně, třída se dělí na dvě skupiny, ve kterých se provádí výuka; 
 HV je předmět prakticky orientovaný, který směřuje k vnímání uměleckého díla jako důležité součásti života jedince prostřednictvím různých 

hudebních a výtvarných aktivit; 
 chápání uměleckého jazyka jako specifického prostředku komunikace a orientace v širokém spektru stylů a žánrů vede k pochopení různých 

uměleckých kultur jiných národů, k celkovému rozvoji osobnosti žáka a k uvědomění si provázanosti hudební výchovy s ostatními předměty 
(českým jazykem a literaturou, cizími jazyky, dějepisem, zeměpisem, občanskou výchovou, informatikou a výpočetní technikou, fyzikou a biologií); 

 žák je veden k tomu, aby se v rámci svých možností snažil vyjádřit uměleckými prostředky; 
 žák chápe význam uměleckého díla a umění v historickém kontextu; 
 žák se podílí na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole; 
 žáci prezentují své práce na nástěnkách školy a na veřejných kulturních akcích; 
 vzdělávací obsah předmětu hudební výchova tvoří čtyři základní okruhy hudebních činností: vokální, instrumentální, hudebně pohybová a 

poslechová; 
 náplň vyučovacího obsahu Hudební výchovy je zároveň realizována průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova;  
 pro výuku je k dispozici dostatečný počet hudebních nástrojů, audio-vizuální techniky a digitálních technologií  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

      Žák: 



 podle svých individuálních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace z oboru estetiky a estetické výchovy, a tak si uvědomuje význam 
umělecké tvorby pro jeho život; 

 používá obecně užívané termíny a získané znalosti propojuje do souvislostí; 
 při zadávání referátů a při práci s nimi je veden k práci s médii, učí se zpracovávat a předávat informace, uchovávat je a dále uplatňovat; 
 při praktických činnostech dostává příležitost tvořit, experimentovat, pozorovat i vyvozovat závěry a přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany 

druhých. 
 

Kompetence k řešení problémů 

      Žák: 

 na základě individuální vyspělosti postihuje z uměleckého díla významné prvky, srovnává je, slovně charakterizuje a hledá spojitosti mezi vlastní 
zkušeností a zkušeností autora;  

 samostatně a kriticky přemýšlí, zpracovává a řeší problémy, a tak se učí obhajovat své postupy a překonávat případné nezdary. 
 

Kompetence komunikativní, sociální a personální 

      Žák: 

 je veden ke schopnosti diskuse a obhajoby vlastních názorů a k vhodné argumentaci; 
 především v práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj postoj, ale také tolerovat názory druhých; 
 rozvíjí své schopnosti vyjadřovat se písemně i ústně k probíraným tématům a uměleckým dílům; 
 je veden k možnosti komunikace pomocí tónů, zvuků a pohybů při instrumentálních, vokálních a hudebně pohybových činnostech a k schopnosti 

porozumět různým typům záznamů a obrazových materiálů. Především při  práci v týmu si uvědomuje své cíle a možnosti, umí pomoci nebo o 
pomoc požádat, a tím ovlivňovat kvalitu společné práce a upevňovat dobré mezilidské vztahy. 

 

Kompetence občanské 

      Žák: 

 rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání, uvědomuje si rozdílnost estetického myšlení v různých 
regionech a v rámci různých sociálních skupin; 

 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; 



 vnímá umění jako způsob prezentace jejich pocitů a názorů a na základě toho je schopen se s uměleckým dílem ztotožnit nebo je odmítnout; 
 posuzuje kulturní události veřejného života, sleduje, co se děje v oblasti kultury v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje svá stanoviska a v rámci 

svých možností se účastní kulturního života nebo se do něj sám aktivně zapojuje. 
 

Kompetence pracovní 

      Žák: 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování vymezených pravidel; 
 praktickými činnostmi si vytváří pozitivní vztah k umělecké tvorbě; 
 učí se opatrnému zacházení s hudebními nástroji, dbá na dodržování hranic únosné zvukové hlasitosti a na dodržování pravidel organizace 

hudebně praktických činností; 
 používá bezpečně a účinně výtvarné materiály, nástroje a vybavení; 
 využívá své znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucí povolání. 
 

Kompetence digitální 

      Žák: 

 je veden k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb a jejich využívání při učení i při zapojení do života školy a do společnosti 
 je veden k vytváření a upravování digitálního obsahu, kombinování různých formátů, vyjadřování se za pomoci digitálních prostředků 
 při učení a zpracování referátů využívá digitální technologie k usnadnění práce, zefektivnění a zjednodušení svých pracovních postupů 
 je veden k etickému jednání v digitálním prostředí 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

  

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  1 1 2 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

Vokální činnosti 
Žák uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě. 
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase i vícehlase. 
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností jednoduché melodické motivy, 
témata i části skladeb. 
Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu. 

Vokální činnosti 
srovnávání hlasového rozsahu a jeho postupné  
rozšiřování  
hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost, její 
náprava, mutace 
deklamace, techniky vokálního projevu 
reflexe vokálního projevu 
diatonické postupy v durových a mollových tóninách 
improvizace jednoduchých hudebních forem 
jednohlasý i vícehlasý zpěv nápodobou i podle 
notového zápisu 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

Bi 

 

 

 

Rytmické činnosti 
Chápe délky not vzhledem k metru. 
Rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 
reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností jednoduché 
motivy. 

Rytmické činnosti 
rytmický výcvik - rytmická deklamace textu 
délky not a jejich zápis 
zvládnutí základních rytmů a druhů taktů 
využívání rytmických zákonitostí při vokálním 
projevu 

  

 

Instrumentální činnosti 
Využívá jednoduché a dle svých schopností a možností 
klasické či elektronické hudební nástroje při 
individuálních nebo společných hudebních aktivitách. 
Orientuje se v zápise přiměřeně náročných 
instrumentálních skladeb. 
Vytváří a volí jednoduché rytmické doprovody. 
Provádí jednoduché hudební improvizace. 

Instrumentální činnosti 
seznámení s nástroji Orffova instrumentáře, 
technikou hry na ně a na další jednoduché hudební 
nástroje, improvizace 
vyjádření hudebních i nehudebních myšlenek a 
představ pomocí hudebního nástroje 
tvorba jednoduchých doprovodů dle návodu 
seznámení s nástroji symfonického orchestru 

  

 

Vokálně instrumentální činnosti 
Orientuje se v zápisu jednoduchých vokálně-
instrumentálních písní a skladeb. Na základě svých 
individuálních hudebních schopností se zapojuje do 
realizace písní a skladeb různých stylů a žánrů. 

Vokálně instrumentální činnosti 
práce s jednoduchým grafickým záznamem vokálně 
instrumentálních kompozic a jejich provedení v roli 
interpreta, reprodukce tónů, převádění melodií 
z nezpěvné do zpěvné polohy 

Mediální výchova    

 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 
Rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji úměrně 
svým hudebním schopnostem a pohybovým 
dispozicím. 
 

Hudebně pohybové činnosti 
paměťové uchovávání a reprodukce pohybů 
pohybový doprovod znějící hudby a reakce na 
změny v proudu znějící hudby 
orientace v prostoru 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy  

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

 

 

 
 
 
 
Hudební pojmy v teorii a praxi 
Orientuje se v zápisu jednoduchých vokálně- 
instrumentálních písní a skladeb a osvojuje si 
hudebně-teoretické poznatky, které mu umožní 
zápis dešifrovat. 
Přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 
Zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 
 
 
 
 
 
 

Hudební pojmy v teorii a praxi 
periodizace hudby 
původ hudby, pravěk, starověk 
gotika 
renesance 
baroko, J. S. Bach, G. F. Händel 
klasicismus 
romantismus 
folk, country 
nonartificiální hudba 
základy hudební teorie - noty, délky not, takty, 
stupnice, hudební názvosloví 

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

 

 

ČJL, D, VV 

Opakování a 
systematizace učiva. 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Komplexní interpretace 
Vyděluje některé znaky z proudu znějící hudby. 
Vytváří vlastní soudy o znějící hudbě. 
Uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí 
k hudbě. 
Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od takové 
hudby distancovat. 
Žák v procesu poznávání hudební kultury kriticky využívá 
tištěná i elektronická média k získávání poznatků pro 
vlastní přípravu. 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

Komplexní interpretace 
 komentovaný poslech hudebních děl, vedený 

žákem formou rozboru poslechových skladeb ve 
spolupráci s učitelem, zaměřený na rozvoj 
schopnosti soustředěně a opakovaně 
poslouchat, analyzovat, dešifrovat, vyhledávat 
informace, vyjádřit svůj názor, argumentovat, 
uvědomovat si roli subjektu i role společenských 
norem, hodnotit a být tolerantní 

 
 
 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

2.6G Vokální činnosti 
Žák uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě. 
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase i vícehlase. 
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností jednoduché motivy, témata i 
části skladeb. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných vokálních 
skladeb a dokáže je na základě svých individuálních 
hudebních schopností realizovat. 

Vokální činnosti 
srovnávání hlasového rozsahu a jeho postupné     
rozšiřování                          
hlasová hygiena 
hlasová nedostatečnost, její náprava, mutace 
deklamace, techniky vokálního projevu 
reflexe vokálního projevu 
diatonické postupy v durových a mollových tóninách 
improvizace jednoduchých hudebních forem 
jednohlasý i vícehlasý zpěv nápodobou i podle   
notového zápisu 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

Bi 

 

 

Rytmické činnosti 
Chápe délky not vzhledem k metru. 
Bez větších obtíží opakuje jednoduché rytmické 
modely. 
Dokáže vymyslet jednoduché rytmické motivy a ve 
skupině jimi na Orffovy nástroje doprovodit píseň 
nebo krátký text, báseň, říkadlo. 

Rytmické činnosti 
rytmický výcvik - rytmická deklamace textu 
délky not a jejich zápis 
zvládnutí základních rytmů a druhů taktů 
využívání rytmických zákonitostí při vokálním 
projevu. 
 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
Instrumentální činnosti 
Žák využívá jednoduché a dle svých schopností a 
možností klasické či elektronické hudební nástroje 
při individuálních nebo společných hudebních 
aktivitách. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných 
instrumentálních skladeb a dokáže je na základě 
svých individuálních hudebních schopností 
realizovat. 
Vytváří a volí jednoduché doprovody, dle svých 
individuálních schopností a dovedností se pokouší o 
jednoduché hudební improvizace. 
 
 

Instrumentální činnosti 
seznámení s nástroji Orffova instrumentáře, 
technikou hry na ně a na další jednoduché hudební 
nástroje, improvizace 
vyjádření hudebních i nehudebních myšlenek a 
představ pomocí hudebního nástroje 
tvorba jednoduchých doprovodů dle návodu 
seznámení s nástroji symfonického orchestru 
 

  

 

Vokálně instrumentální činnosti 
Orientuje se v zápisu jednoduchých vokálně-
instrumentálních písní a skladeb. 
Na základě svých individuálních hudebních 
schopností se zapojuje do realizace skladeb různých 
stylů a žánrů. 

Vokálně instrumentální činnosti 
práce s jednoduchým grafickým záznamem vokálně 
instrumentálních kompozic a jejich provedení v roli 
interpreta 
reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné do 
zpěvné polohy 

Osobnostní a sociální 
výchova  

Mediální výchova 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 
Rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji úměrně 
svým hudebním schopnostem a pohybovým 
dispozicím. 
 
 

Hudebně pohybové činnosti 
paměťové uchovávání a reprodukce pohybů 
pohybový doprovod znějící hudby a reakce na 
změny v proudu znějící hudby 
orientace v prostoru 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy  

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Hudební pojmy v teorii a praxi 
Orientuje se v zápisu jednoduchých vokálně- 
instrumentálních písní a skladeb a osvojuje si 
hudebně-teoretické poznatky, které mu umožní 
zápis dešifrovat. 
 Přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 
Zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období. 

Hudební pojmy v teorii a praxi 
počátky českých hudebních dějin 
česká renesance 
české baroko 
český klasicismus 
český romantismus 
muzikál 
hudba 20. století 
nonartificiální hudba 
základy hudební teorie - stupnice, intervaly, hudební 
formy 

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

 

ČJL, D, VV 

Opakování a 
systematizace učiva. 

 

Komplexní interpretace 
Vyděluje některé znaky z proudu znějící hudby. 
Vytváří vlastní soudy o znějící hudbě. 
Uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí 
k hudbě. 
Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které nesou 
netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od 
takové hudby distancovat. 
Žák v procesu poznávání hudební kultury kriticky 
využívá tištěná i elektronická média k získávání 
poznatků pro vlastní přípravu. 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Komplexní interpretace 
 komentovaný poslech hudebních děl, vedený 

žákem formou rozboru poslechových skladeb ve 
spolupráci s učitelem, zaměřený na rozvoj 
schopnosti soustředěně a opakovaně 
poslouchat, analyzovat, dešifrovat, vyhledávat 
informace, vyjádřit svůj názor, argumentovat, 
uvědomovat si roli subjektu i role společenských 
norem, hodnotit a být tolerantní 

 

Osobnostní a sociální 
výchova  

Mediální výchova 

 

 

 

 

 

 



 

Hudební výchova  
Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení: 

 Hudební výchova je povinným předmětem vytvořeným na základě rozpracování vzdělávacího obsahu Hudebního oboru ze vzdělávací oblasti 
Umění a kultura z RVPG; 

 Hudební výchova je předmětem prakticky orientovaným, navazuje na základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na nižším stupni 
víceletého gymnázia; 

 rozvíjí, kultivuje a prohlubuje pěvecké, poslechové, instrumentální a hudebně pohybové činnosti a jejich prostřednictvím vede žáka k porozumění 
hudebnímu umění, k orientaci v něm, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace;   

 hudební činnosti jsou činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující, a takto formují celkovou osobnost žáka;  
 výsledkem by měl být rozvoj jeho hudebních schopností a hudebnosti, jejím prostřednictvím může žák uplatnit své individuální hlasové možnosti 

při sólovém, skupinovém a sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti a pohybové nadání při tanci a pohybovém doprovodu 
hudby; 

 cílem vokálních činností je rozvoj správných pěveckých a mluvních návyků – správný postoj, dýchání, dechová opora, tvorba tónu, posazení tónu 
do masky, hlavová rezonance, zvětšování hlasového rozsahu, správná artikulace a pravidla hlasové hygieny;  

 od jednohlasého zpěvu a kánonu se žák postupně propracovává k dvojhlasu, popř. k trojhlasu, učí se vnímat a pamatovat melodii a v rámci skupiny 
harmonicky myslet; 

 obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroj, převážně Orffova Schulwerku, a tvorba jednoduchých instrumentálních doprovodů; 
 žák se pokouší elementárně doprovázet zpěv a udržet tempo a rytmus, opakováním krátkých rytmických útvarů si zároveň cvičí hudební paměť; 
 prostřednictvím poslechových aktivit je žák veden k vnímání znějící hudby, k rozeznávání hudebních forem, žánrových, stylových a funkčních 

podob hudebního díla, touto činností se formuje subjektivní vztah žáka k hudbě a jeho schopnost vyjadřovat svůj úsudek a diskutovat o něm; 
 obsahem hudebně pohybových činností je rozvoj schopnosti jednoduchého rytmicko-metrického cítění a schopnosti reagovat na hudbu pomocí 

pohybu, gest, popř. tance. 
 žáci 3. a 4. ročníků šestiletého a 1. a 2. ročníku čtyřletého studia si povinně volí mezi hudební a výtvarnou výchovou a pracují v oddělených 

skupinách ve zvláštních učebnách HV a VV, týdenní časová dotace jsou dvě hodiny; 
 učebna pro výuku hudební výchovy má kapacitu 16 žáků, je vybavena nástroji Orffova Schulwerku, pianinem, klávesami, bicí soupravou, dvěma 

kytarami, zvonkohrou, a zobcovými flétnami; 
 do aktuálního učebního plánu předmětu HV může být zařazena exkurze, pokud se naskytne vhodná příležitost obohatit probírané učivo; 



 v rámci výuky předmětu Hudební výchova jsou realizovány některé okruhy z průřezových tématy Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. 

 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák: 

 se seznamuje s různými způsoby osvojování si učiva, vyhledává a třídí informace z oboru hudební teorie a hudebních dějin, a tak si uvědomuje 
význam hudby pro jeho život; 

 je veden při zadávání referátů a při práci s nimi k práci s médii, učí se je zpracovávat a předávat informace, uchovávat je a dále uplatňovat; 
 využívá při rozboru hudebního díla a při osvojování si nových informací obecně zažitých termínů, aplikuje je a propojuje; 
 dostává příležitost při hudebně pohybových, vokálních a instrumentálních činnostech tvořit, experimentovat, pozorovat i vyvozovat kritické závěry 

a přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů a chyb čerpá žák poučení pro další práci. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 je veden vytvářením problémových situací k rozpoznávání problémů a nesrovnalostí, k nalézání jejich příčin a způsobů řešení, učí se obhajovat své 
postupy a překonávat případné nezdary. 

 

Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská 
Žák: 

 se učí diskutovat a obhajovat vlastní názory a vhodně argumentovat. Například při poslechových činnostech a referátech se žáci učí nutnosti 
vzájemné tolerance;  

 rozvíjí své schopnosti vyjadřovat se písemně i ústně k probíraným tématům a hudebním dílům, ale i možnosti komunikace pomocí zvuků, tónů a 
pohybů; 



 je veden k vlastnímu vyjádření při instrumentálních, vokálních a hudebně pohybových činnostech, a tím nachází prostor pro společnou práci, pro 
práci v týmu, kde si žák uvědomuje sám sebe, své osobní hranice, cíle a možnosti, umí pomoci nebo o pomoc požádat, a tím ovlivňovat kvalitu 
společné práce a upevňovat dobré mezilidské vztahy. 

 
Kompetence k podnikavosti 

Žák: 

 se učí uvědoměle opatrnému zacházení s hudebními nástroji, dbá na dodržování hranic únosné zvukové hlasitosti a na dodržování pravidel 
organizace hudebně praktických činností;  

 je veden ke zdání soutěživosti, díky níž se uvědomuje své vlastní profesní cíle, dokáže si je prosazovat a posuzovat a kriticky vyhodnocovat rizika, 
která souvisejí s rozhodováním v reálných životních situacích; 

 je veden učitelem k tomu, aby získané vědomosti uměl využít ve svém budoucím povolání a aby měl zodpovědný přístup při plnění svých 
povinností, k dodržování stanovených pravidel a závazků. 

 

       Kompetence digitální 

            Žák: 

 je veden k ovládání potřebné sady digitálních zařízení, aplikací a služeb a k jejich využívání při školní práci i zapojení do veřejného života 
 je veden k získávání, posuzování, sdílení a sdělování dat, informací a digitálního obsahu v různých formátech 
 se učí vytvářet, vylepšovat a propojovat digitální obsah v různých formátech 
 je veden k etickému jednání v digitálním prostředí 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia  4G 

2 2 - - 4 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia  6G 

2 2 - - 4 

  

 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G a 1.4G Vokální činnosti 

Žák uplatňuje zásady hlasové hygieny 
v běžném životě. 
Využívá svého individuálního pěveckého 
potenciálu při zpěvu s doprovodem i a capella. 
Kultivuje svůj pěvecký projev. 
Při mluveném projevu vede svůj hlas zněle a 
přirozeně, správně artikuluje. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných 
vokálních skladeb a dokáže je na základě svých 
individuálních hudebních schopností 
realizovat. 

Vokální činnosti 
kultivace pěveckého a hlasového rozsahu 
 intonační výcvik - dechová a intonační cvičení 
 jednohlasý i vícehlasý zpěv nápodobou i podle   
notového zápisu 

Osobnostní a sociální 
výchova  
 

BI 

 

Rytmické činnosti 

Chápe délky not vzhledem k metru. 
Bez větších obtíží opakuje jednoduché rytmické 
modely. 
Dokáže vymyslet jednoduché rytmické motivy a ve 
skupině jimi na Orffovy nástroje doprovodit píseň 
nebo krátký text, báseň, říkadlo. 

Rytmické činnosti 
rytmický výcvik - rytmická deklamace textu 
délky not a jejich zápis 

  

 

Instrumentální činnosti 

Využívá jednoduché a dle svých schopností a 
možností klasické či složitější hudební nástroje ve 
spojení s digitálními technologiemi při 
individuálních nebo společných hudebních 
aktivitách. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných 
instrumentálních skladeb a dokáže je na základě 
svých individuálních hudebních schopností 
realizovat. 

Instrumentální činnosti 
hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře 
hudební nástroje 
využití klasických a elektronických hudebních 
nástrojů a digitálních technologií 
práce s jednoduchým grafickým záznamem 
instrumentálních kompozic 
 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Vokálně instrumentální činnosti 

Orientuje se v zápisu jednoduchých, případně i 
složitějších vokálně-instrumentálních písní a 
skladeb. 
Na základě svých individuálních hudebních 
schopností tyto skladby realizuje, řídí je, 
účastní se jako vokalista nebo 
instrumentalista. 
Vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních 
aktivitách a chápe ji jako základní faktor 
rozvoje své osobnosti. 
 

Vokálně instrumentální činnosti 
práce s jednoduchým grafickým záznamem vokálně 
instrumentálních kompozic a jejich provedení v roli 
interpreta 
vytváření jednoduchých aranžmá s případnou 
pomocí 
improvizace jednotlivě i ve skupinách 

Mediální výchova    

 
 

 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

Reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji 
úměrně svým hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím. 
Pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření 
vlastních představ a pocitů. 
 
 
 

Hudebně pohybové činnosti 
paměťové uchovávání a reprodukce pohybů 
spojení pohybu s hudbou - tance lidové, dobové, 
umělé 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
 
 
Hudební pojmy v teorii a praxi 
Orientuje se v zápisu jednoduchých, případně i 
složitějších vokálně-instrumentálních písní a 
skladeb a osvojuje si hudebně-teoretické 
poznatky, které mu umožní zápis dešifrovat. 
Orientuje se ve vývoji hudebního umění. 
Uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení 
v jednotlivých etapách a vystihuje 
nejpodstatnější rysy dnešních proměn. 
Rozlišuje hudební slohy podle 
charakteristických znaků, které dokáže nalézt a 
rozpoznat. 
Na základě historických, společenských a 
kulturních kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla. 
Přistupuje k hudebnímu dílu jako k autorově 
reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované 
pomocí hudby. 
Na základě svých schopností, znalostí a 
získaných zkušeností toto dílo dešifruje a 
interpretuje. 
 
 
 
 
 

Hudební pojmy v teorii a praxi 
lidová píseň 
původ hudby, pravěk, starověk 
gregoriánský chorál 
raný středověký vícehlas 
ars antiqua, světský jednohlas, ars nova 
renesance 
česká hudba středověká a renesanční 
baroko 
české hudební baroko 
postavení umění ve společnosti, jeho historické 
proměny, umělecká znakovost, role umělce 
základy hudební teorie - vznik notového zápisu, 
hudebních nástrojů a hudebních forem 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

P 2.1.7 

P 2.1.8 

P 2.4.2 

P 2.4.5 

P 2.4.6 

ČJL, D, VV 

Opakování a 
systematizace učiva. 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
 
 
Komplexní interpretace 
Vyděluje některé znaky z proudu znějící hudby. 
Rozpozná hudebně výrazové prostředky užité 
ve skladbě. 
Vytváří vlastní soudy o uměleckém díle, 
vysvětlí umělecký znakový systém jako systém 
vnitřně diferencovaný a dokáže v něm 
rozpoznat a nalézt umělecké znaky. 
Vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí 
k jeho recepci a zejména k porozumění 
uměleckým dílům současnosti. 
Uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých 
lidí k hudbě. 
Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které 
nesou netoleranci, rasismus a xenofobii, a 
dokáže se od takové hudby distancovat. 
Pokouší si uvědomit význam osobně prožitých 
podnětů na vznik estetického prožitku a dávat 
je do souvislostí s existencí obecného vkusu a 
estetických norem. 
Žák v procesu poznávání hudební kultury 
kriticky využívá tištěná i elektronická média 
k získávání poznatků pro vlastní přípravu. 
 
 
 
 

Komplexní interpretace 
komentovaný poslech hudebních děl, vedený žákem 
formou rozboru poslechových skladeb ve spolupráci 
s učitelem, zaměřený na rozvoj schopnosti 
soustředěně a opakovaně poslouchat, analyzovat, 
dešifrovat, vyhledávat informace, vyjádřit svůj názor, 
argumentovat, uvědomovat si roli subjektu i roli 
společenských norem, hodnotit a být tolerantní 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

4.6G a 2.4G  
Vokální činnosti 
Žák uplatňuje zásady hlasové hygieny 
v běžném životě. 
Při mluveném i pěveckém projevu správně 
používá hlas a správně artikuluje. 
Využívá svého individuálního pěveckého 
potenciálu při zpěvu s doprovodem i a capella. 
Kultivuje svůj pěvecký projev a rozšiřuje 
hlasový rozsah. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných 
vokálních skladeb a dokáže je na základě svých 
individuálních hudebních schopností 
realizovat. 

Vokální činnosti 
kultivace pěveckého a hlasového rozsahu 
intonační výcvik - dechová a intonační cvičení 
zpěv jednohlasých i vícehlasých písní podle 
schopností a dovedností žáka 
správná artikulace při zpěvu i mluveném projevu 
 

Osobnostní a sociální 
výchova 2 

 

Bi, F - zvuk 

 

 

Rytmické činnosti 
Chápe délky not vzhledem k metru. 
Bez větších obtíží opakuje jednoduché 
rytmické modely. 
Dokáže vymyslet jednoduché rytmické motivy 
a ve skupině jimi na Orffovy nástroje 
doprovodit píseň nebo krátký text, báseň, 
říkadlo. 
Na existující melodie vytváří vlastní rytmicky 
vhodné texty (podle individuálních schopností 
a dovedností). 
 
 
 

Rytmické činnosti 
rytmický výcvik - rytmická deklamace textu 
tvorba rytmických doprovodů písní 
tvorba textů na známé nebo vlastní melodie 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Instrumentální činnosti 
Žák vytváří vlastní melodie (podle 
individuálních schopností a dovedností) na 
jednoduché texty nebo na texty vlastní. 
Využívá jednoduché a dle svých schopností a 
možností klasické či moderní hudební nástroje 
a digitální technologie při individuálních nebo 
společných hudebních aktivitách. 
Orientuje se v zápisu přiměřeně náročných 
instrumentálních skladeb a dokáže je na 
základě svých individuálních hudebních 
schopností realizovat. 

Instrumentální činnosti 
hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře 
hudební nástroje 
využití klasických a elektronických hudebních 
nástrojů, digitálních technologií 
práce s náročnějším grafickým záznamem 
instrumentálních kompozic 
tvorba doprovodů 

  

 

Vokálně instrumentální činnosti 
Orientuje se v zápisu jednoduchých, případně i 
složitějších vokálně-instrumentálních písní a 
skladeb. 
Na základě svých individuálních hudebních 
schopností tyto skladby realizuje, řídí je, 
účastní se jako vokalista nebo 
instrumentalista. 
Vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních 
aktivitách a chápe ji jako základní faktor 
rozvoje své osobnosti. 

Vokálně instrumentální činnosti 
práce s náročnějším grafickým záznamem vokálně 
instrumentálních kompozic a jejich provedení v roli 
interpreta 
vytváření jednoduchých aranžmá s případnou 
pomocí 
improvizace jednotlivě i ve skupinách 

Osobnostní a sociální 
výchova  

Mediální výchova    

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 
Reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji 
úměrně svým hudebním schopnostem a 
pohybovým dispozicím. 
Pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření 
vlastních představ a pocitů. 

Hudebně pohybové činnosti 
paměťové uchovávání a reprodukce pohybů 
spojení pohybu s hudbou - tance lidové, dobové, 
umělé 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
 
Hudební pojmy v teorii a praxi 
Orientuje se v zápisu písní a capella i s 
doprovodem a v zápise drobných skladeb a 
osvojuje si další hudebně-teoretické poznatky, 
které mu umožní zápis dešifrovat. 
Orientuje se ve vývoji hudebního umění. 
Uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení 
v jednotlivých etapách. 
Rozlišuje hudební slohy podle 
charakteristických znaků, které dokáže nalézt a 
rozpoznat. 
Na základě historických, společenských a 
kulturních kontextů popíše podmínky a 
okolnosti vzniku hudebního díla. 
Přistupuje k hudebnímu dílu jako k autorově 
reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované 
pomocí hudby. 
Na základě svých schopností, znalostí a 
získaných zkušeností toto dílo dešifruje a 
interpretuje. 
Uvědomuje si roli hudebního průmyslu v 
současném světě. 
Popíše možnosti využití hudby v mimohudební 
oblasti. 
 
 
 
 

Hudební pojmy v teorii a praxi 
lidová píseň 
baroko 
vznik a vývoj opery 
opera, opereta, muzikál 
hudební formy 
česká hudební emigrace 
klasicismus 
vznik a vývoj symfonie 
romantismus 
novoromantismus 
vznik a vývoj symfonické básně 
česká hudba 19. století 
ruská hudba 19. století 
postavení umění ve společnosti, jeho historické 
proměny, umělecká znakovost, role umělce 
základy hudební teorie - vznik notového zápisu, 
hudebních nástrojů a hudebních forem 
periodizace hudby artificiální a nonartificiální ve 20. 
století a seznámení se současnými hudebními 
tendencemi 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

ČJL, D, VV 

Opakování a 
systematizace učiva. 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Komplexní interpretace 
Vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící 
hudby. 
Rozpozná hudebně výrazové prostředky užité ve 
skladbě. 
Uvědomuje si hudební formu díla na přiměřené 
úrovni. 
Popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby 
a interpretace hudebního díla. 
Vytváří vlastní soudy o uměleckém díle, na základě 
získaných poznatků o něm diskutuje a obhájí svůj 
názor za pomocí pádných argumentů.  
Vysvětlí umělecký znakový systém jako systém 
vnitřně diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a 
nalézt umělecké znaky.  
Poznává, jaké předpoklady jsou zapotřebí k jeho 
recepci a zejména porozumění uměleckým dílům 
současnosti. 
Uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí 
k hudbě. 
Upozorní na ty znaky hudební tvorby, které nesou 
znaky netolerance, rasismu a xenofobie, a dokáže 
se od takové hudby distancovat. 
Uvědomuje si význam osobně zažitých podnětů na 
vznik estetického prožitku a dává je do souvislostí s 
existencí "obecného vkusu" a "estetických norem". 
Žák vyhledává informace v tištěných i 
elektronických médiích, získává poznatky pro 
vlastní přípravu a na jejich základě argumentuje a 
diskutuje. 

Komplexní interpretace 
 komentovaný poslech hudebních děl a výběr a zpěv 
písní, vedený žákem formou rozboru poslouchaných 
nebo interpretovaných skladeb ve spolupráci s 
učitelem, zaměřený na rozvoj schopnosti 
soustředěně a opakovaně poslouchat, analyzovat, 
dešifrovat, interpretovat, vyhledávat informace, 
vyjádřit svůj názor, argumentovat, uvědomovat si 
roli subjektu i roli společenských norem, hodnotit a 
být tolerantní 
prezentování uměleckého díla v širších 
souvislostech, v procesu jeho vývoje a jeho vztahu 
k autorovi a realitě  
historické proměny pojetí uměleckého díla  
interpretace uměleckého díla znakovými systémy 
jednotlivých druhů umění 
 

Osobnostní a sociální 
výchova  

Mediální výchova 

 

 

 


