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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

         Hudební výchova je jednou ze složek estetické výchovy žáků. Základním úkolem tohoto předmětu je rozvoj hudebnosti dětí a podpora 

jejich schopnosti hudbu emocionálně prožít.  

 

        Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění 

hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního 

vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. 

 

       Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 

především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – 

sluchovými rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

 

        Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své 

individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém 

doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 

 

        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) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 

stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení 

- žáky vedeme ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického 

cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie 

 

Kompetence k řešení problémů 

- u žáků rozvíjíme receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, 

poslechovými a hudebně pohybovými 

 

Kompetence komunikativní 

- učíme žáky naslouchat hudbě, vedeme je k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a učíme je porozumět hudbě 

jednotlivých uměleckých epoch 

 

Kompetence sociální a personální 

- pomáháme žákům získat přehled o hudební české kultuře i o kultuře jiných národů, prohlubujeme jejich vztah k hudbě a učíme je kriticky 

hodnotit práci svou i ostatních 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby, k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech. Vedeme žáky k 

sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem, učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby. 

Seznamujeme je s rozličnými profesemi hudební oblasti a vedeme žáky k správnému zacházení s hudebními nástroji i nosiči 
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Oblast: 

Kultura a umění  
Předmět: 

Hudební výchova 
Ročník: 

               1. - 3. ročník 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně a rytmicky přesně v jednohlase 

 

při zpěvu využívá správné pěvecké návyky 

• rozvoj hlavového tónu 

• správné dýchání (v pauze mezi 

frázemi) a správná výslovnost 

• rozšíření hlasového rozsahu 

• hlasová výchova 

• zpěv lidových a umělých písní 

 

 

Multikulturní 

výchova- 

lidské vztahy 

 

 

• hudební koncerty 

 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 

• hudební hry (deklamace říkadel, hra 

na ozvěnu) 

• hra na tělo (tleskání, luskání a 

pleskání) 

• intonace, vokální improvizace 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj a komunikace, 

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 
• hra nejjednodušších doprovodů na 

Orffovy nástroje 

• hra na hudební nástroje (flétna) 

 

Osobnostní rozvoj - 

kreativita 

 

• pracovní činnosti 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

• pohybové vyjádření hudby  

a reakce na změny v proudu znějící 

hudby 

• pohybová improvizace (vyjádření 

nálady skladby pohybem) 

• taktování 

• hra na tělo (tleskání, luskání a 

pleskání) 

• jednoduché krokové variace, pochod 

 

 

Osobnostní rozvoj - 

kreativita 

 

Environmentální 

výchova-vztah 

člověka k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

• matematika 
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• orientace v prostoru (pohybové hry a 

tance) 

Multikulturní 

výchova- 

lidské vztahy, etnický 

původ 

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

rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

• výrazové prostředky v hudbě: zvuky, 

tóny, kvantita tónů (délka, síla, barva, 

výška tónů) 

  

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

některé hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální, chápe roli posluchače 

• hudební styly a žánry, hudba vážná, 

lidová a umělá 

• hudba instrumentální, vokální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

• hudební skladatelé:  

B. Smetana, A. Dvořák,  

B. Martinů a výběr z jejich díla 

 

 

 

Environmentální 

výchova-vztah 

člověka k prostředí 

 

 

 

• výtvarná výchova 

 

Oblast: 

      Kultura a umění 
Předmět: 

        Hudební výchova 
Ročník: 

                    4. – 5. ročník 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

HV-5-1-03 využívá na základě svých 

hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, případně složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

• hra na hudební nástroje – reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orffova 

instrumentáře 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání 

a sebepojetí 

 

 

• pracovní činnosti 
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HV-5-1-05 vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí elementární 

hudební improvizace 

• rytmizace, melodizace a stylizace, 

hudební improvizace s využitím 

tónového materiálu písně, hudební 

doprovod 

• hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď) 

• jednodílná písňová forma (a – b) 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

 

• hudební koncerty 

 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či skladby 
• hudba vokální, instrumentální 

• hudební styly a žánry – hudba taneční, 

pochodová, populární, ukolébavka 

• hudební skladatelé: B. Smetana,  

A. Dvořák, B. Martinů,  

L. Janáček 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Evropa a svět nás 

zajímá 

 

• výtvarná výchova 

• vlastivěda 

• přírodověda 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně, při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti 

• pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu), 

hlasová hygiena 

• hudební rytmus – realizace písní ve 

2/4, ¾ a 4/4 taktu 

• kánon, lidový dvojhlas 

Multikulturní výchova 

– lidské vztahy 

 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i zřetelné harmonické 

změny 

• délka, síla, barva, výška tónů 

• vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

• hudební výrazové prostředky – 

rytmus, melodie (vzestupná a 

sestupná), harmonie, barva 

Mediální výchova 

-interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

 

• výtvarná výchova 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků,  

na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace 

• pohybový doprovod písně, taktování – 

dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt 

• taneční hry se zpěvem, jednoduché 

lidové tance 

Multikulturní výchova 

– kulturní diference 

 

• matematika 


