
HUDEBNÍ VÝCHOVA                              1. ročník 
 

Září Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. 

Řeč – šeptem, slabě, pomalu, rychle. 

Rozlišování zvuků. 

Pozorné a soustředěné naslouchání. 

Průběžně: dechová 

cvičení, hra na 

Orfeovy nástroje 

 

 

 

Během školního 

roku se žáci naučí 

alespoň 10 písní. 

 

 

 

V průběhu školního 

roku budou žáci 

pracovat s deseti 

poslechovými 

skladbami. 

Říjen Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? 

Rozlišování vysokého a nízkého tónu. 

Hra na tělo. 

Listopad Zpěv silně – slabě. 

Piano, mezzoforte, forte. 

Lidové dětské pohybové hry. 

Doplňování rýmovaček. 

Prosinec Zpěv pomalu – rychle. 

Rytmizace říkadel. 

Užívání dětských hudebních nástrojů. 

Leden Zpěv vesele, smutně. 

Pomlka. 

Pohybové vyjádření obsahu písně. 

Únor Krátký – dlouhý tón. 

Vyjádření tempa písně pohybem. 

Pochod, rozvoj rytmického cítění. 

Březen Lehké, uvolněné tvoření tónů. 

Hudba vokální a instrumentální. 

Členění melodie, ukončenost, neukončenost. 

Ukolébavka. 

Duben Hra na otázku a odpověď. 

Rytmus, pohyb melodie. 

Rozlišování hudebních nástrojů (zobcová flétna, klavír, 

housle, trubka, kytara) 

Květen Státní hymna. 

Rozlišování dětského, mužského a ženského hlasu. 

Hluboký, vysoký tón. 

Červen Rozlišování hudebních nástrojů. 

Využití instrumentálních dovedností. 

Opakování písní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUDEBNÍ VÝCHOVA                               2. ročník 
 

Září Melodie vzestupná, sestupná. 

Vyjádření směru melodie pohybem. 

Notová osnova, houslový klíč. 

Průběžně: dechová 

cvičení, hra na 

Orfeovy nástroje 

 

 

 

Během školního 

roku se žáci naučí 

alespoň 10 písní. 

 

 

 

V průběhu školního 

roku budou žáci 

pracovat s deseti 

poslechovými 

skladbami. 

Říjen Lidová píseň, pochod. 

Zvuk, tón. Takt, rytmus. 

Rytmické hry. 

Hra na otázku a odpověď. 

Listopad Tempo pomalé – rychlejší. 

Hudební nástroje: kontrabas, trubka, housle. 

Hra na tělo. 

Prosinec Správná práce s dechem, správná výslovnost. 

Barva hlasu. 

Dynamika. Vyjádření dynamiky pohybem. 

Leden Rytmický doprovod písně. 

Hra na ozvěnu. 

Deklamace říkadel. 

Únor Ukolébavka. 

Repetice. 

Hra na ozvěnu. 

Březen Hodnoty not (nota čtvrťová, osminová, půlová) 

Píseň vytvořená skladatelem. 

Taktování. 

Duben Vyjádření emocionálního zážitku z hudby. 

Pomlka. 

Jednoduché doprovody na Orfeovy nástroje. 

Květen Hudební nástroje – bicí (buben, tympán), smyčcové 

(housle, kontrabas), dechové (zobcová flétna, trubka, 

trombon) 

Rozpočitadlo. 

Červen Rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby. 

Opakování písní. 

Jednoduché doprovody na Orfeovy nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUDEBNÍ VÝCHOVA                               3. ročník 
 

 

Září Tvoření tónů (hlavový tón) 

Deklamace říkadel. Správná výslovnost. 

Pohybový doprovod znějící hudby. 

Průběžně: dechová 

cvičení, hra na 

Orfeovy nástroje 

 

 

 

Během školního 

roku se žáci naučí 

alespoň 10 písní. 

 

 

 

V průběhu školního 

roku budou žáci 

pracovat s deseti 

poslechovými 

skladbami. 

Říjen Notová osnova, houslový klíč. 

Výrazové prostředky v hudbě. 

Hudba vážná. 

Listopad Zpěv silně – slabě. Piano, mezzoforte, forte. 

Správné dýchání v pauze a mezi frázemi. 

Pohybový doprovod písní. 

Prosinec Zpěv pomalu – rychle. 

Rytmizace a melodizace říkadel. 

Takt 2/4 a 3/4.  

Leden Zpěv vesele – smutně. 

Pomlka. 

Bedřich Smetana. 

Únor Krátký tón, dlouhý tón. 

Vyjádření tempa písně pohybem. 

Takt dvoudobý – těžká a lehká doba, taktování 

dvoudobého taktu. 

Březen Píseň lidová a umělá. 

Melodie  vzestupná a sestupná – krokem, skokem (do – 

mi – sol, sol – mi – do) 

Vyjádření směru melodie pohybem. 

Duben Hodnoty not a pomlk (čtvrťová, osminová, půlová, celá) 

Dynamika – crescendo, decrescendo, pohybové 

vyjádření dynamiky) 

Leoš Janáček. 

Květen Hudební nástroje – klavír, dechové nástroje 

Jednoduchý doprovod písní na Orfeovy nástroje. 

Antonín Dvořák. 

Červen Opakování písní. 

Pohybový doprovod písní. 

Hra na tělo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA                              4. ročník 
 

 

Září Správné dýchání a výslovnost. 

Stupnice. 

Hudba vokální, vokálně instrumentální, instrumentální. 

Rytmizace a melodizace. 

Průběžně: dechová 

cvičení, hra na 

Orfeovy nástroje 

 

 

 

Během školního 

roku se žáci naučí 

alespoň 10 písní. 

 

 

 

V průběhu školního 

roku budou žáci 

pracovat s deseti 

poslechovými 

skladbami. 

Říjen Nasazení a tvorba tónu. Kvality tónů – délka, síla, 

barva, výška. 

Taktování a pohybový doprovod ve dvoudobém taktu. 

Jednoduchý lidový tanec. 

Listopad Hra na ozvěnu. 

Orientace v notovém záznamu jednoduché melodie. 

Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů a témat 

Antonín Dvořák. 

Prosinec Dynamicky odlišný zpěv. 

Lidský hlas a hudební nástroj. 

Ukolébavka. 

Skupiny hudebních nástrojů – dechové dřevěné, 

dechové žesťové, bicí, strunné smyčcové, strunné 

drnkací, strunné úderné 

Leden Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 taktu. 

Hudba taneční. 

Taneční hry se zpěvem. 

Ludwig van Beethoven. 

Únor Hlasová hygiena. 

Hudební doprovod – těžká doba, ostinato, prodleva 

Durová a mollová píseń. 

Březen Hudební rytmus – realizace písní ve ¾ taktu. 

Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

Píseň lidová a umělá. 

Leoš Janáček. 

Duben Dvojhlas – prodleva. 

Rytmus. 

Hudební hry – ozvěna, otázka – odpověď 

Květen Hra na otázku a odpověď. 

Melodie. 

Kánon. 

Joseph Haydn. 

Červen Hudba populární. 

Opakování písní. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA                               5. ročník 
 

 

Září Hlasová hygiena.  

Kánon. 

Jednoduché lidové tance. 

Hudební formy – malá písňová forma – dvoudílná AB, 

trojdílná ABA 

J. S, Bach. 

Průběžně: dechová 

cvičení, hra na 

Orfeovy nástroje 

 

 

 

Během školního 

roku se žáci naučí 

alespoň 10 písní. 

 

 

 

V průběhu školního 

roku budou žáci 

pracovat s deseti 

poslechovými 

skladbami. 

Říjen Hudební hry (otázka-odpověď, ozvěna) 

Hra na hudební nástroje (Orfeovy nástroje, zobcová 

flétna, keyboard) – jednoduchá skladba. 

Taktování v dvoudobém, třídobém a čtyřdobém taktu. 

Listopad Rozšiřování hlasového rozsahu. 

Harmonie. 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby. 

W. A. Mozart. 

Prosinec Lidový dvojhlas. 

Zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním proudu. 

J. J. Ryba. 

Leden Realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu. 

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 

znějící hudby. 

Únor Intonace. 

Barva tónu. 

Pantomima a pohybová improvizace. 

Bedřich Smetana. 

Březen Orientace v notovém záznamu jednoduché melodie a její 

reprodukce. 

Kontrast a gradace tónů. 

Duben Vokální improvizace. 

Pohyb melodie (melodie vzestupná, sestupná). 

Antonín Dvořák. 

Květen Hudba pochodová. 

Pohybový doprovod. 

Dynamika. 

Červen Hudba populární. 

Opakování písní. 

 

 


