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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

takto:  1.až 5.ročník - 1 hodina týdně. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova 

 

- porozumění hudebnímu umění, aktivní vnímání hudby a zpěvu, používání hudby a zpěvu 

jako prostředku komunikace prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností. 

- rozvíjení specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti jedince k uměleckému dílu, seznámení 

s vybranými uměleckými díly 

- seznamování prostřednictvím činností s hudebními výrazovými prostředky a hudebním 

jazykem 

- práce s výrazovými prostředky, užívání výrazových prostředků pro sebevyjádření 

- rozvíjení hudebnosti jedince (jeho hudebních schopností a dovedností) 

 

- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 

Vokální činnosti 

- práce s hlasem, kultivace pěveckého a mluvního projevu, správné pěvecké návyky 

Instrumentální činnosti 

- využití hry na hudební nástroje při hudební produkci či reprodukci 

Hudebně pohybové činnosti 

- ztvárňování hudby, reagování na hudbu pomocí pohybu, tance, gest   

Poslechové činnosti 

- aktivní vnímání znějící hudby, jednoduchá analýza znějící hudby 

 

- organizace: žáci pracují ve třídě s využitím audiovizuální techniky, za pomoci různých 

forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek 

 

 

V předmětu se realizuje průřezové téma OSV (rozvoj schopnosti poznávání), (kooperace a 

kompetice) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 

 

Kompetence k učení 

 

- učitel vede žáky k pozorování a porovnávání, umožňuje žákům poznatky z hudební výchovy  

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 

- žáci jsou motivováni k aktivnímu vnímání hudby 

- žáci jsou vedeni na základě svých dispozic k praktickému ovládnutí základů zpívání  
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Kompetence k řešení problémů 

 

- učitel vede žáky k rozpoznání a pochopení problému 

- učitel vede žáky k ověřování správnosti řešení problému, sleduje pokroky žáků 

- žák se učí pracovat s vlastní chybou, hledat správná řešení problému 

- žák volí vhodné způsoby, ověřuje řešení problému 

 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků, vytváří příležitosti pro relevantní 

komunikaci mezi žáky  

- učitel vede žáky ke správné formulaci myšlenek, k výstižnému a kultivovanému projevu 

- žáci naslouchají promluvám druhých, vhodně na ně reagují, zapojují se do diskuse 

- žáci získávají potřebné dovednosti pro komunikaci s ostatními lidmi, užívají hudební 

terminologii 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

- učitel vede žáky k tolerantnímu a slušnému chování a jednání  

- učitel vytváří možnosti pro práci v týmu, organizuje práci žáků ve skupině, společně se žáky 

vytváří pravidla práce v týmu 

- žák se podílí na utváření příjemné pracovní atmosféry při týmové práci 

- žák se učí přijímat, vnímat a tolerovat odlišnosti či zvláštnosti jiných, poskytne pomoc nebo 

o ni požádá 

 

 

Kompetence občanská 

 

- učitel umožňuje žákům chápání pravidel a společenských norem, vede žáky k jejich 

respektování 

- učitel vede žáky k pozitivním postojům ke kulturním a uměleckým dílům 

- žák si je vědom svých práv a povinností ve škole, třídě, týmu i mimo školu 

- žák se učí respektovat přesvědčení druhých lidí, učí se schopnosti empatie 

 

 

Kompetence pracovní 

 

- učitel vede žáky k organizaci vlastní práce, práce v kolektivu, v týmu 

- učitel napomáhá a podporuje žáky k budoucí profesní orientaci v oblasti umění a kultury  

- žák dodržuje stanovená pravidla, plní své povinnosti, závazky  

- žák je veden k ochraně kulturních a společenských hodnot 

 


