
Školní vzdělávací program  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

5.5. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

5.5.1. Vyučovací předmět: Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Hudební výchova (dále jen Hv). vychází ze vzdělávacího oboru  Hudební výchova. Hv je 
jedním z nejúčinnějších prostředků rozvíjení emocionality a kultivace osobnosti. Poskytuje žákům příležitost 
k seberealizaci, odreagování a uvolnění napětí. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou 
přirozenou potřebu setkávání s hudbou a rozvíjeli své tvořivé schopnosti a dovednosti. Hv by měla být nejen 
předmětem relaxace, uvolnění, radosti, citového prožitku a zábavy ale i jednou z možností prohlubování a 
upevňování získaných poznatků z ostatních předmětů a tréninkem týmové spolupráce. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se na prvním stupni vyučuje v 1. 2. 3. a 
6. ročníkuve 3 hodinové časové dotaci ( rozšířeno v každém ročníku o 1 hodinu disponibilní časové dotace), ve 4. 
a 5. ročníku ve 2 hodinové dotaci. 

Na druhém stupni se vyučuje ve 2 hodinové časové dotaci (rozšířeno v každém ročníku o 1 hodinu disponibilní 
časové dotace). 
Disponibilní časová dotace umožňuje provázanost Hv s ostatními předměty z této i jiných vzdělávacích oblastí. 
Může být využita i k přípravě hudebně pohybových programů s možností jejich prezentačního zveřejnění. 
 
Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně 
hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela 
závislá na učitelově rozhodnutí.  
 
Obsah učiva není striktně členěn do jednotlivých ročníků – vzhledem k charakteru vyučovacího předmětu je 
vypracován po obdobích.  
Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k individuálním mentálním a fyzickým 
schopnostem, jazykovým a komunikačním dovednostem, přístupu žáků k celému komplexu hudebních činností i 
ke snaze žáků spolupracovat s ostatními. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na 
určitý typ hudební činnosti.  
 
Výuka je organizována v kmenové třídě ZŠ, popřípadě ve specializovaných učebnách (učebna hudební výchovy, 
učebna informatiky…). Hv je osvojována nejen při vyučování, ale i případnými návštěvami výchovných koncertů a 
přehlídek, popřípadě aktivní účastí na hudebních přehlídkách a různých kulturních akcích pořádaných jinými 
institucemi (ZŠ, MěÚ, ÚSP…).  
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na : Vokální a instrumentální činnosti, Hudebně pohybové 
činnosti a Poslechové činnosti. 
 
Obsahem  Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu 
v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků 
 
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 
 
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 
 
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějícího zpěvu i hudby, při níž je žákům 
umožněno vnímat hudbu v různých žánrových, stylových i funkčních podobách. 

 
Začlenění průřezových témat 
1. Osobnostní a sociální výchova - OSV 

- osobnostní rozvoj 
- sociální rozvoj 
- morální rozvoj 

2. Mediální výchova – MV 
- fungování a vliv médií ve společnosti 
- vnímání mediálních sdělení 

3. Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- vztah člověka k prostředí 
- základní podmínky života 
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Disponibilní časová dotace umožňuje provázanost Hv s ostatními předměty z této i jiných vzdělávacích 
oblastí  
 
Hv + Čt, Řv, – využití melodie, rytmu, tempa dynamiky, rytmizace zajímavých slovních celků, slabik, říkanek, 
rozvíjení slovní zásoby nácvikem písní, básní a říkanek, porozumění textům písní - využívání dětské dramatiky – 
pantomimická cvičení, využívání imitačních a dialogických her, senzomotorická cvičení, vytváření tématických - 
hudebně dramatických  pásem s možností zveřejnění, … 
Hv + Vv – výtvarné ztvárnění hudby, ilustrace k písním, grafomotorická cvičení ve spojení s hudbou a písní, 
možnost využití METODY DOBRÉHO STARTU  (dále jen MDS)… 
Hv + Pv – manipulační činnosti, výroba pomůcek, spojení rytmu, zpěvu a hudby s manipulačními činnostmi - 
možnost využití MDS… 
Hv + Po – orientace v prostoru, pravolevá orientace, orientace v čase, využití rytmu, rytmizace slovních celků 
s číselnými řadami  a časovými posloupnostmi, zpěv písniček, obsahujících pojmy, vyjadřující kvantitu (hodně, 
málo, více, jeden, sám, všichni…), pojmy, vyjadřujícími velikost a tvar (malý,velký, dlouhý, krátký, vysoký, nízký, 
kulatý, hranatý, špičatý, křivý, rovný, kruh, čtverec, trojúhelník…) atd… 
Hv+ Tv – tělovýchovné chvilky, tanec, orientace v prostoru, orientace v tempové škále, spojení tělesných cvičení 
s hudebními doprovody, vizuomotorická cvičení, … 
Hv+ PC – využívání výukových programů, datového projektoru,  textového editoru, zvukové karty,  internetu…. 
Hv + Prv, Vu, – prvky Hv využívat k  upevňování poznatků z jednotlivých předmětů; tělesné schéma, zvířata 
v lidových i umělých písních (popis, život), ekosystémy v lidových i umělých písních, historie v lidových i umělých 
písních, místa dějů v písních…) 
- využívat hudebně dramatické výchovy k oslavám různých svátků a výročí (Vánoce, Velikonoce, narozeniny, …) 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hv směřující k plnění klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení (a,b,c, d, e, g) 

 vedeme žáky ke kultivaci jejich hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro 
rytmus, melodického cítění, hudební paměti i představivosti 

 posilujeme u žáků vhodnými metodami schopnost koncentrace pozornosti 
 využitím prvků Hv umožňujeme žákům upevňovat a prohlubovat získané poznatky z jiných předmětů 
 umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivé schopnosti a dovednosti 
 chválíme žáky za každý dosažený pokrok a motivujeme je tak pro další učení 
 rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami 

vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými 
Kompetence k řešení problémů (a, b, c, d, e) 

 procvičujeme se žáky různé vyjadřovací hudební techniky s možností využívání vhodných prostředků 
k vyjádření svého záměru 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémových situací pomocí hudebního vyjadřování 
(různé strachy – bouřka, Mikuláš, čerti,….) 

 formou hudebně pohybových improvizací pomáháme řešit aktuální problémy v mezilidských vztazích 
 pomáháme žákům překonávat problémy přiměřeně jejich možnostem (ostych, spolupráce ve dvojici i 

skupině, tréma před vystoupením, orientace v neznámém prostředí…) 
 

   Kompetence komunikativní ( a, b,c, d, e) 
 rozvíjíme u žáků individuální vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad formou hudby 
 využíváme možnosti komunikace a spolupráce s žáky kmenové školy (ZŠ, ZŠP)- možnost společné 

přípravy programů na různá vystoupení 
 umožňujeme žákům využívat získané hudebně pohybové a instrumentální dovednosti jako možností ke 

společenské integraci ( zapojení do projektů školy, prezentace výsledků výsledku práce  na vystoupeních 
pro veřejnost apod. 

 vybíráme pro žáky vhodné didaktické materiály, vedeme je k chápání obsahu (texty písní, hudební 
sdělení….) 

 zadáváme žákům takové úkoly, při kterých spolu mohou verbálně i neverbálně komunikovat ve dvojici i ve 
skupině ( zpěv, hra, rytmizace, tanec...) 

 
Kompetence sociální a personální ( a, b, c, d, e, f, g, h) 

 pomáháme žákům získat sebedůvěru při vystupování ve známém i neznámém prostředí 
 vedeme žáky k uplatňování základních návyků slušného chování 
 prohlubujeme u žáků vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury 
 při všech hud. činnostech využíváme možnosti rozvíjení a upevňování kooperativních vztahů   
 respektem k individuálním možnostem a schopnostem žáků vedeme ke schopnosti respektovat druhé lidi 
 

Kompetence občanské (a, c) 
 vedeme žáky k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů 

k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 
 vedeme žáky k sebeúctě, úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hud. projevům 

 
Kompetence pracovní (a, b, c, d, e, f, g)  
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 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hud. činnostem  
 při výuce Hv vytváříme tvořivé a podnětné pracovní prostředí, vedeme žáky ke koncentraci na činnost a 

její správné provedení 
 učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby 
 vedeme žáky ke správnému zacházení s dostupnými hudebními  a rytmickými nástroji i k jejich údržbě 
 formou vhodné motivace vedeme žáky k respektování pravidel při práci v týmu, soustředění na pracovní 

výkon a schopnost vytrvat při jeho plnění 
 umožňujeme každému z žáků, aby využil svých individuálních schopností k ovlivnění kvality společné 

práce  
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova Ročník: 1. 2. 3.  

Výstupy 1. 2. 3. roč. Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
1. období -  žák by měl  

 
 naučit se správně hospodařit 

s dechem a snažit se 
srozumitelně vyslovovat 

 zpívat jednoduché melodie či 
písně přiměřené jeho hlasovému 
rozsahu a individuálním 
schopnostem a dovednostem 

 vnímat, rozlišovat a 
napodobovat různé hudební i 
nehudební zvuky 

 užívat při hudebních aktivitách 
různé hudební nástroje 
přiměřeně svým dovednostem 

 
 

 reagovat pohybem na hudbu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 soustředit se na poslech 
jednoduché krátké písně či 
skladby 

 

Vokální  a  instrumentální činnosti 
 zásady hlasové hygieny 
 dechová a fonační cvičení  
 
 zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a říkadel 
 zpěv lidových a umělých písní přiměřeného obsahu a rozsahu 
 hra na tělo 
 
 rozlišování zvuků – hudební x nehudební 
 hra na jednoduché hudební nástroje; nástroje Orffova instrumentáře 
 rytmizace zajímavých slovních celků 

 
 
 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
 pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů (chůze, běh, 

poskoky) 
 pohybové znázornění tempa – rychle, pomalu 
 spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem 
 
 
 
 

Poslechové činnosti 
 rozpoznávání zvuků hudebních, nehudebních 
 zpěvní hlas 
 melodie a skladby určené dětem 

Osobnostní rozvoj  

- rozvoj schopností poznávání – 
cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů 

- sebepoznání a sebepojetí – já jako 
zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj 
informací o mně; moje tělo, moje 
vztahy k druhým lidem  

- psychohygiena – dovednosti pro 
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k 
sobě samému; dovednosti zvládání 
stresových situací (uvolnění-relaxace);  

- poznávací schopnosti – vzájemné 
poznávání se ve skupině/třídě 

- mezilidské vztahy – péče o dobré 
vztahy; chování podporující dobré 
vztahy, respekt, podpora, pomoc; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s 
přirozenou dynamikou dané třídy jako 
sociální skupiny)  

- komunikace – řeč těla, řeč zvuků, řeč 
předmětů, cvičení v neverbálním 
sdělování); komunikace v různých 
situacích  

Čt, Ps, Řv, Pv, Vv, Po, Prv, Tv, PC 
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Vyučovací předmět: Hudební výchova               Ročník: 4. 5. 6.  

Výstupy 4. 5. 6. roč. Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
 

2. období – žák by měl 
 zpívat písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 
individuálním schopnostem 

 správně, hospodárně a 
pravidelně dýchat a snažit se o 
co nejlepší vyslovování při zpěvu 
i při rytmizaci říkadel 

 užívat vybrané rytmické hudební 
nástroje při hudebních aktivitách 

 
 
 
 
 
 

 propojit vlastní pohyb s hudbou, 
zvládnout jednoduché taneční hry  

 
 
 
 
 

 poznat vybrané rytmické hudební 
nástroje podle zvuku 

 soustředit se na poslech 
jednoduchých skladeb 

 rozlišit hudební a nehudební 
zvuk, mluvený a zpívaný hlas, 
rozeznat tóny : krátké – dlouhé, 
vyšší – nižší 

 

Vokální  a  instrumentální činnosti 
 rozlišování – zvuky hudební a nehudební, hlas zpívaný a mluvený 

 
 zpěv lidových a umělých písní přiměřeného obsahu a rozsahu 

 
 dechová a fonační cvičení  
 hra na tělo 
 hry se slovními rytmy (těžká doba taktová, metrum, rytmus) 
 hra na jednoduché hudební nástroje; nástroje Orffova instrumentáře  
 rytmizace říkadel a zajímavých slovních celků - instrumentální 

zvukomalba 
 orientace v tempové škále - rychle, pomalu, zrychlování, 

zpomalování 
 orientace v dynamické škále – pp – ff 

 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
 využití rytmické řeči těla v hudebně pohybovém projevu 
 pohybové znázornění tempové škály   
 spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem 

 
 
Poslechové činnosti  

 rozpoznávání výšky, síly, délky tónů 
 
 

 zvuky hudebních nástrojů 
 zpěvní hlas 

 
 melodie a skladby určené dětem 

OSV 

- rozvoj schopností poznávání – cvičení 
smyslového vnímání, pozornosti a 
soustředění; cvičení dovedností 
zapamatování, řešení problémů 

- sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj 
informací o sobě; druzí jako zdroj informací 
o mně; moje tělo, moje vztahy k druhým 
lidem  

- psychohygiena – dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; dovednosti zvládání stresových 
situací (uvolnění-relaxace);  

- poznávací schopnosti – vzájemné 
poznávání se ve skupině/třídě 

- mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; 
chování podporující dobré vztahy, respekt, 
podpora, pomoc; vztahy a naše 
skupina/třída (práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)  

- komunikace – řeč těla, řeč zvuků, řeč 
předmětů, cvičení v neverbálním 
sdělování); komunikace v různých situacích  

Čt, Ps, Řv, Pv, Vv, Po, Prv, Tv, PC 
EV základní podmínky života – voda ovzduší, 
střídání ročních období, ochrana přírody, … 

- lidské aktivity a problémy životního 
prostředí – vztah k přírodě v písních a 
říkadlech 

Mvvnímání mediálních sdělení - využívání 
digitálních dokumentů 

- fungování a vliv médií ve společnosti 
– vliv na každodenní život a životní 
kulturu 
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Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 7. 8. 9. 10. 

Výstupy 7. 8. 9. 10. roč. Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
2. stupeň - žák by měl  
 využívat pěvecké návyky, podle 

individuálních schopností a 
dovedností, zvládat správné 
dýchání a výslovnost při zpěvu i 
mluveném projevu 

 
 doprovázet podle svých 

schopností a dovedností písně 
na rytmické hudební nástroje 

 
 interpretovat vybrané a 

vzhledem k individuální úrovni 
zvládnutelné lidové a umělé 
písně 

 
 zvládnout základní kroky 

jednoduchého tance 
 

 
 
 

 
 

 soustředit se na poslech skladeb 
různých hudebních žánrů 

 
 

 

Vokální  a  instrumentální činnosti 
 dechová a fonační cvičení 
 upevňování správných pěveckých návyků 
  zpěv lidových a umělých písní přiměřeného obsahu a rozsahu 
 
 
 
 rytmická cvičení, rytmizace zajímavých slovních celků 
 zvládnout techniku hry na jednoduché hudební nástroje; nástroje 

Orffova instrumentáře - hudební doprovody k písním 
 
 

 zaměření na souhru rytmických nástrojů 
 seznámení s hudebními pojmy nota, notová osnova, hudební klíč 

 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 improvizovaný pohyb podle hudby 
 hudebně pohybové hry  
 využití rytmické řeči těla v hudebně pohybovém projevu 
 základní taneční kroky jednoduchých tanců – polka, mazurka, valčík, 

moderní tance 
 spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem 
 relaxační techniky 
  

Poslechové činnosti 
 rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů 
 poslech zpěvu a skladeb různých hudebních žánrů  
 poznávat v hudbě opakování, kontrast, gradaci 
 poslech vybraných ukázek našich i zahraničních skladatelů a interpretů 
 seznámení s některými významnými hudebními skladateli 

OSV  

- spolupráce a soutěživost – 
rozvoj individuálních dovedností 
pro spolupráci (nesouhlas, odpor 
apod.); rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci (jasná 
a respektující komunikace, řešení 
konfliktů, podřízení se)  

- rozvoj schopností poznávání – 
cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů 
- psychohygiena – dovednosti 
pro pozitivní naladění mysli a 
dobrý vztah k sobě samému; 
dovednosti zvládání stresových 
situací (uvolnění-relaxace);  

EV  
- základní podmínky života – voda 

ovzduší, střídání ročních období, 
ochrana přírody, … 

- lidské aktivity a problémy 
životního prostředí – vztah 
k přírodě v písních a říkadlech 

 
- Čt, Ps, Řv, Pv, Vv, Po, Vu, Tv, PC 

Mv 
- vnímání mediálních sdělení - 
využívání tištěných a digitálních 
dokumentů 
–informativní, zábavní a reklamní 
sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
společnosti – vliv na každodenní 
život a životní kulturu 

 

 


