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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 6.  

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- vyjádří 2/4, 3/4,4/4 takt spojený s tanci a dirigováním 

 

 

- definuje kříţky, béčka, odráţky (hledá v notovém 

zápisu) 

 

- rozeznává barvy v hudbě 

 

 

 

 

- seznámí se s komorním obsazením 

 

 

 

- zpívá vánoční koledy, seznámí se s nástupem 

křesťanství v hudbě  

hud. nástroje v lidové hudbě (tance 

v písních), seznámení s folkem 

 

definice kříţků, béček, odráţek 

(hledání v notovém zápisu) 

 

barvy hud. nástrojů z poslechu (např. 

P.I.Čajkovskij- 5. symfonie), barvy 

různých tónin (klavírní ukázky) 

 

v poslechu- duo,trio, kvartet atd. aţ po 

komorní orchestr (A.Vivaldi- Čtvero 

ročních období, koncert pro 2 

mandolíny) 

 

zpěv vybraných koled, výklad nástupu 

křesťanství, hud. kříţovky na téma 

Vánoce          

 ( Tichá noc, Rolničky, Štědrej 

večer,atd.) 

Poslech- J.Haydn-Serenáda Andante 

canta 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 6.   
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- pozná  rozdíl mezi tóninou dur. a moll   

 

 

- zkusí si dirigování podle poslechu 

 

 

 

- pozná variace 

 

 

- seznámí se s nejčastějšími intervaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozná malou a velkou  písňovou formu 

 

- rozezná písně z různých období 

 

 

 stupnice mollová v opakování písní 

( Koulelo se, koulelo) 

 

partitura,opakování dirigování na posl. 

ukázkách (L. van Beethoven- Osudová) 

 

obměny krátkých melodií( klav. 

Ukázky) poslech- P.I Čajkovskij-

Mozartiana 

 

nejčastěji pouţívané intervaly ve 

vícehlasém zpěvu(tercie a sexty), viz. 

lidové písně+ kánon 

opera(B. Smetana, A. Dvořák, 

J.Mysliveček) 

Národní divadlo, opereta(J.Strauss), 

muzikál, hud. revue,balet 

(P.I.Čajkovskij- Labutí jezero), 

melodram a scénická hudba (J.Suk- 

Radúz a Mahulena) 

 

navázání na látku 5.ročníku,ukázky ze 

sloţitějších skladeb 

písně z různých období 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 6.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- poslouchá a zazpívá vybrané písně Hodné štěně, Marnivá sestřenice, 

Muzikanti,co děláte, Severní vítr, Šaty 

dělaj člověka, Černé oči jděte spát, Ţádnej 

neví, co jsou Domaţlice, Zlaté střevíčky, 

Malé kotě Růţička atd. 

  

 



 340 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 7.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se s lidovou písní i z ciziny, umělou písní 

 

 

 

 

 

- rozděluje lidský hlas, správně pouţívá hlas a 

výslovnost 

 

 

 

 

 

 

- poznává hudební formy 

 

 

 

- učí se moll. stupnice 

 

správné frázování,dle dispozic ţáka  

intonační čistota, dodrţování rytmu, 

pouţití dynamiky 

( V Hodoníně za vojáčka, Kdyţ jsem já 

šel) 

 

rozdělení hlasů, správné pouţití 

hlasu,správná výslovnost (ukázky árií-

Luciano Pavarotti) 

 

výklad vývoje s obrázkovými 

ukázkami 

 

v ukázkách různého období a různých 

ţánrů poukázat na mnohonásobné 

pouţití nástrojů a na jejich specifikaci 

 

sonáta a sonátová forma (L.:van 

Beethoven- Osudová), koncert 

(J.S.Bach), W.A.Mozart, A.Vivaldi, 

P.I.Čajkovskij), symfonie (A.Dvořák) 

symfonická báseň (B.Smetana) 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 7.   
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- rozliší polyfonii 

 

 

 

- poznává lidské nešvary v hudbě 

- ţáci samy hledají negativa v dnešním 

hudebním světě 

 

 

 

- popíše vývoj muzikálu na jevišti i ve filmu  

 

 

- rozlišuje duchovní a světskou hudbu 

 

 

 

 

 

- poslouchá a zazpívá vybrané písně 

 

 

 

  

harmonická moll.- výklad+ praktické 

pouţití (Slunéčko za hory zapadá, Já 

husárek malý) 

 

hudba a lidské nešvary 

 

vícehlas, kánon, fuga (Bejvávalo, Já do 

lesa nepojedu atd.) 

J.S.Bach- výběr skladeb pro varhany 

 

muzikál (dnešní interpreti muzikálů a 

jejich poslech) 

 

výklad rozdílu duchovní a světské 

hudby,jejich vývoj, oratorium, kantáta 

(S.Prokofjev-Povstaň, lide ruský) 

 

 

Kdyby tady byla taková panenka, 

Avignonský most, Drnová 

chajda,Milenci v texaskách,To ta 

Helpa, Stánky, Ó řebíčku zahradnický, 

Na rozloučení, Valčíček, Klobouk ve 

křoví, vánoční koledy 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 8.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se s hudebními styly v jednotlivých 

historických etapách 

pravěk,starověk dochované památky, 

ukázka Seikilovy písně 

středověk,gotika-památky,rytířské 

písně, 

ukázka gregoriánského chorálu 

Renesance-

architekrura,výtvarnictví,skladatelé,doc

hované památky,poslech-Renesanční 

tance v ţestích 

Baroko-architektura,nové hudební 

formy,skladatelé (J.S.Bach –

Braniborské koncerty,G.F.Handel-

Vodní hudba,Hudba k ohňostroji) 

Klasicismus-nové hudební formy,vývoj 

hudebních nástrojů (J.Haydn-ukázka 

symfonie, 

W.A.Mozart-Malá noční hudba,L.van 

Beethoven-9.symfonie) 

Romantismus –nový přístup k ţivotu 

spojený s hudbou,rozšířené působení 

po celé Evropě,výběr skladatelů dle 

zemí Evropy (P.I.Čajkovskij-

Kartinky,J.Strauss-výběr 

valčíků,F.Chopin-klavírní skladby 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 8.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- pozná hudbu 20 století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozliší stupnice  

 

 

 

- seznámí se s váţnou hudbou 20. století 

 

 

 

 

 

- Poslouchá a zazpívá vybrané písně 

 

20.léta-jazz (USA,L.Armstrong) 

50.léta-rock end roll (USA,E.Presley) 

 Country and western (USA) 

60.léta-rock (Beatles,Anglie) 

70.-80.léta – popular. a rock, disko, 

punk, rap,hip-hop, house music, metal, 

odpovídající hudební skupiny a 

interpreti a jejich poslechové ukázky 

90.léta a současnost-referáty ţáků 

z poslechu hudby,kterou poslouchají 

 

Stupnice dur a mol,tónina –opakování 

barev,kříţky a béčka,staré modální 

stupnice-výklad +klavírní ukázka 

 

Impresionismus-M:Ravel, C.Debussy 

Expresionismus-P.Hindemith 

Dodekafonie,pozdní romantismus 

novoklasicismus 

Meckie Messer, Pár havraních 

copánků,Tři kříţe, Montgomery, 

Yesterday, Kdyţ mě brali za vojáka, 

Bedna od Whisky, Vánoční koledy 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 9.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se s původem hudby 

 

 

- pozná hudbu různých období v Čechách 

dochované památky (písně-Hospodine 

pomiluj ny, Ktoţ sů boţí bojovníci –

témaBlaníka a Táboru od B.Smetany) 

Renesance –dochované památky,česká 

města zámky (K.Harant z Polţic a 

Bezdruţic,Jan Campanus 

Vodňanský),poslech – renesanční 

Tance 

Baroko – čeští skladatelé (Vejvanovský, 

Zelenka,Černohorský), poslech a nácvik 

písně 

Chtíc,aby spal od A.Michny z Otradovic 

Klasicismus- čeští skladatelé 

(Stamic,bratři 

Bendové,Dusík,Rejcha,Voříšek),poslech 

– 

J.J.Ryba – Česká mše 

vánoční,J.Mysliveček- 

symfonie B-dur 

Romantismus-čeští skladatelé(F.Škroup, 

B.Smetana,A.Dvořák,Z.Fibich),Národní 

divadlo,kulturní dění v 19.stol.v 

Čechách 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 9.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se sváţnou hudbou 20 století v Čechách 

 

 

 

 

 

 

- pozná populární hudbu přelomu 19. a 20. století 

 

 

 

- rozezná jazz a jeho interprety a skladatele 

 

 

 

 

- seznámí se s trampskou hudbou a jejím vývojem 

 

 

 

 

- orientuje se v tvorbě divadel malých forem 

20.století ve váţné hudbě – poslech 

L.Janáček-Lašské tance 

B.Martinů-komorní tvorba 

J.Suk – Radúz a Mahulena 

(V.Novák,A.Hába, Kubelík, Firkušný, 

Mácha, 

Eben, Hurník ,Neumann, Husa) 

 

populární hudba-přelom 19.-20.století – 

F.Kmoch, K.Hašler, E.F.Burian aţ k  

J.Vejvodovi a K.Vackovi 

 

jazz – vývoj druhu hudby u nás,kapely a 

jednotlivé osobnosti, J.Jeţek-David a 

Goliáš, Ezop a brabenec 

 

trampská píseň – vznik 20.-30.léta 

20.století 

vývoj,kapely,osobnosti,poslech-Spirituál 

kvintet,Zelenáči(písně-Japonečka,Rosa 

na kolejích) 

 

50.-60.léta – divadla malých 

forem(J.Suchý, J.Šlitr, Semafor), písně –

Pramínek vlasů, Purpura 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 9.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- zařadí styly, interprety či skupiny, 

- vyhledává veškeré informace, pomocí medií a 

internetu 

 

 

- poslouchá ukázky spoluţáků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvětluje pojmů v hudbě 

60.léta –big bead  (O lympic, Sputnici, 

Miki Voleg,Petr Novák) písně- 

Ţelva,Povídej 

poslech – vybrané ukázky přinesené od 

ţáků 

70.-80.léta – elektronická hudba 

výrazné osobnosti – I.Mládek, P.Janda, 

K.Gott, E.Pilarová, H.Zagorová, 

H.Vondráčková a jiní. 

skupiny – Katapult, Praţský výběr 

hudební ţivot-pěvecké soutěţe a Porta 

90. léta a současnost – větší  

písně – Bonsoir Mademoiselle Paris, 

Holubí dům 

opakování látky v písních a 

skladbách,které jiţ známe                      

 

akordy,T S D D7 

a vedlejší stupně(II.,III.,VI.,VII.) 

kytarové značky-označení kvintakordu 

dur nebo moll 

transpozice-výklad a praktická ukázka 

na jednoduchých lidových písních 

písně – Honky tonky,Akordy  
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

Ročník: 9.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- orientuje se v hudební technice elektronické nástroje, syntetizátory, 

CD,DVD, hifi věţe,mikrofon,hudební 

nahrávací studio 

  

 


