
Vzdělávací oblast: um ění a kultura, p ředmět: hudební výchova, 1. v ěkové období, 2. ro čník

Žákovské výstupy Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy

Vokální činnosti, nácvik písní Enviromentální výchova Čj, Prv, Dv

Osvojí si 10 nových písní, pokusí se zazpívat kánon 10 nových písní, kánon, hlasová hygiena

Dle individuálních moností čistě a rytmicky správně zpívá s 
doprovodem i bez doprovodu

Zpěv sólo, skupiny, sboru, správná artikulace

Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu Vzestupná a sestupná řada na různé texty, ozvěna, trojzvuk

Melodizuje texty, při zpěvu reaguje na předehru, mezihru a 
dohru

Hudební dialog, melodizace textu, předehra, mezihra, dohra

Reaguje na pokyny dirigenta (dynamika, tempo) Dynamika, tempo, reakce na dirigenta

Při zpěvu sleduje melodii v notovém záznamu Dokončování melodie, stoupání a klesání melodie

Zpívá v rozsahu c1 - h1 Sjednocování hlasového rozsahu c1 - h1

Instumentální činnost

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Práce s dětským instrumentářem a improvizovanými nástroji

Používá nástroje Orffova instrumentáře k rytmizaci textů Rytmická cvičení, rytmizace textů
Hudebn ě-pohybové činnosti Tv, Čj, Dv, Vv

Aktivně se zapojí do 3 hudebně-pohybových her Práce nejmémě se 3 hudebně-pohybovými hrami

Ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto způsobem zpěv 
svůj nebo spolužáků Hra na tělo

Dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady (tempo, dynamika)

Zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici Taneční pohyb ve dvojici, chůze ve 3/4 taktu

Poslechové činnosti

Dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky různých 
žánrů Poslech krátkých hudebních ukázek

V klidu vyslechne píseň lidovou i umělou i dětský sbor Píseň lidová a umělá, poslech dětského sboru s doprovodem

Zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i v jiných oblastech života Tolerance k různým hudebním žánrům

Při poslechu rozliší známé hudební nástroje Seznámení s dalšími hudebními nástroji, jejich pozorování a poslech

Seznámení s pojmy z hudební nauky

Pozná značku repetice i dynamické značky, orientuje se v 
notovém zápise

Repetice, dynamické značky, noty a pomlky půlové, čtvrťové, osminové

Seznámí se s třídílnou formou, s předvětím a závětím, s 
těžkou a lehkou dobou

Třídílná forma, předvětí a závětí, těžká a lehká doba
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Poznámky:

Průřezová témata:

Ostatní:

Vánoční besídka, návštěva koncertu

Enviromentální výchova (vztah člověka k prostředí)


