
Vzd�lávací oblast: um�ní a kultura, p�edm�t: hudební výchova, 2. v�kové období, 4. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení 
pr��ezových tíémat

Mezip�edm�tové 
vztahy

Vokální �innosti, nácvik písní �j, Dv, Vv

Osvojí si alespo� 10 písní v dur i mol v rozsahu c1 - d2 Práce s minimáln� 10 písn�mi v dur i mol

Dovede ve sboru zazpívat hymnu �R, uvést základní údaje o 
jejím vzniku

Hymna �R, okolnosti jejího vzniku

Zpívá na základ� svých dispozic intona�n� �ist� a rytmicky 
p�esn� v jednohlase �i dvojhlase v dur i moll a p�i zp�vu 
využívá získané p�vecké dovednosti

Prvky p�vecké techniky (rozezpívání, legato, staccato aj), dvojhlasý zp�v, hlasová 
hygiena

Rozpozná p�edv�tí a záv�tí, umí je vytvo�it P�edv�tí a záv�tí
Zazpívá durovou stupnici na vokály (nebo C dur na jména 
not)

Stupnice C dur

Orientuje se v notovém záznamu a sleduje ho p�i zp�vu Orientace v notovém záznamu, tempo, dynamika a rytmus

Zná hudební výrazové prost�edky Hudební výrazové prost�edky (tempo, dynamika a rytmus)
Provádí melodizaci a rytmizaci text�, obm��uje hudební 
modely

Melodizace a rytmizace text�, hudební hry

Instrumentální �innosti

Technicky správn� a rytmicky vhodn� používá jednoduché 
nástroje Orffova instrumentá�e i složit�jší hudební nástroje k 
doprovodné h�e i k reprodukci jednoduchých motiv� skladeb 
a písní

Hra na jednoduché Orffovy nástroje

P�ehrání melodie jednoduchých lidových písní

Vytvá�í v rámci svých individuálncíh dispozic jednoduché 
p�edehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace

�ty�taktová p�edehra, mezihra, dohra a improvizace

Hudebn�-pohybové �innosti Tv, Dv

Zapojí se nejmén� do 4 hudebn�-pohybových her Práce s nejmén� 4 hudebn�-pohybovými hrami
Dovede improvizovat p�i tanci a vyjád�it pohybem výraz a 
náladu hudby s využitím tane�ních krok�

Tane�ní improvizace, hra na t�lo

Orientuje se v základních typech tanc� Tance - polka, menuet, sousedská, mazurka, figury populární tane�ní hudby

Správn� taktuje k hudební produkci na 2 a 3 doby Taktování na 2 a 3 doby
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Poslechové �innosti Mediální výchova

Rozpozná v proudu zn�jící hudby n�které z užitých 
hudebních výrazových prost�edk�, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i z�etelné harmonické 
zm�ny

Poslech ukázek z tvorby B. Smetany, A. Dvo�áka, L. Janá�ka, W.A Mozarta aj., a 
epizody z jejich života

Rozeznává zp�vní hlasy a druhy p�veckých sbor� Zp�vní hlasy a druhy p�veckých sbor�

Projevuje toleranci k r�zným hudebním žánr�m Poslech r�zných hudebních žánr�

Orientuje se v malých hudebních formách Malé hudební formy

Dovede zazpívat hymnu �R, ví jak se má chovat Hymna �R a základní informace o jejím vzniku

Podle zvuku i tvaru rozpozná ur�ité hudební nástroje Seznámení s dalšími hudebními nástroji

Rozlišuje hudební ukázku dur a mol (vokální i instrumentální) Vlastnosti tón�, odlišení tónorodu dur a mol

Rozlišuje vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) Souzvuk, akord

Pojmy z hudební nauky
Dovede napsat noty h - d2, používá správných tvar� 
notového písma

Noty h - d2, procvi�ování notového písma, pomocné linky

Dovede správn� psát posuvky Psaní posuvek, nota s te�kou, stupnice, tónika a dominanta

Dovede vysv�tlit, co je stupnice, zná stupnici C dur Stupnice C dur

Poznámky:

Pr��ezová témata:

Váno�ní besídka, návšt�va koncertu

Mediální výchova (vnímání autora mediálních sd�lení)



Vzd�lávací oblast: um�ní a kultura, p�edm�t: hudební výchova, 2. v�kové období, 4. ro�ník

Ostatní:


