
Hudební výchova                   6. – 9.  ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 orientuje se v hudebním světě – 

rozlišuje hudbu klasickou, 

populární 

 má povědomí o nejznámějších 

hudebních stylech 

 zná nejvýznamnější skladatele 

světové vážné hudby 

 povídá o nejvýznamnějších 

osobnostech české klasické i 

populární hudby 

 

 

 rozpoznává hudební výrazové 

prostředky (harmonické změny 

atd.), hudební formu (malá/velká 

písňová forma, rondo, variace), 2/4 

a 3/4 takt 

 rozpozná rytmus, melodii, 

tempo, dynamiku 

 identifikuje hudební nástroje 

symfonického orchestru i další 

akustické hudební nástroje 

 orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá a vyjadřuje hudebně 

výrazové prostředky 

 vyhledá hlavní motivy skladby, 

zařadí slyšenou hudbu do stylového 

období 

 charakterizuje jednotlivé 

hudební styly na základě poslechu a 

znalostí osobností 

 reprodukuje na základě svých 

schopností různé skladby (i 

sborově) 

 pozná a zařadí osobnosti 

v hudební oblasti (klasické, 

moderní) 

 vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění 

 

 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

 rozpozná rytmus, melodii, 

tempo, dynamiku v písni, 

 dokáže zpívat v jednohlase i ve 

 

 

 

 

Hudební teorie 

Svět hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

 
 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj -  

Rozvoj schopností 

poznávání, 

Seberegulace a 

sebeorganizace, 

Psychohygiena 

Sociální rozvoj - 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace 

a kompetice 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj -  

Rozvoj schopností 

poznávání, 

Seberegulace a 



dvojhlase/vícehlase písně různých 

stylů a žánrů 

 zpívá a intonuje dle svých 

dispozic a dokáže ocenit vokální 

projev druhého 

 orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá a vyjadřuje hudebně 

výrazové prostředky 

 je schopen přezpívat notový 

zápis jednoduché písně/skladby a 

rovněž sám tento notový záznam 

provést 

 dokáže vyjádřit emocionální 

zážitek z hudby 

 pečuje o hlasový rozsah, 

hlasovou hygienu a vokální projev 

 orientuje se v taktu 

 je schopen základní hudební 

improvizace (předehry, mezihry, 

dohry) na jednoduché hudební 

nástroje 
 zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků v souladu se 

stylem skladby 

 doprovází pohybově na základě 

svých individuálních možností 

(pantomima, tanec, improvizace) 

 improvizuje dle svých 

individuálních možností na 

některou hudební oblast hlasově i 

pohybově 

 uplatňuje pěvecké,instrumentální 

a pohybové dovednosti a návyky 

získané v běžném životě i v jiných 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální a pohybové 

činnosti 

sebeorganizace, 

Psychohygiena 

Sociální rozvoj - 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace 

a kompetice 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj -  

Rozvoj schopností 

poznávání, 

Seberegulace a 

sebeorganizace, 

Psychohygiena 

Sociální rozvoj - 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace 

a kompetice 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 

 


