
Vzd�lávací oblast: um�ní a kultura, p�edm�t: hudební výchova, 2. v�kové období, 5. ro�ník

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

Mezip�edm�tové 
vztahy

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

Zazpívá ve sboru alespo� 10 nových písní, zpívá také ve 
skupin� nebo sólo

Práce s nejmén� 10 písn�mi v dur i moll (lidové, um�lé, oblast populární hudby)

Zpam�ti zazpívá hymnu �R, uvede základní údaje o jejím 
vzniku, ovládá správné chování p�i ní

Hymna �R

Uv�dom�le používá vokální dovednosti získané v nižších 
ro�nících

Upev�ování vokálních dovedností získaných v nižších ro�nících

Pokouší se o dvojhlas, trojhlas i polyfonní zp�v Po�átky dvojhlasu, p�íprava trojhlasu, pokus o polyfonní zp�v

Dovede zazpívat stupnici a kvintakord dur a moll Rytmická cvi�ení, stupnice a kvintakord dur a moll

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

Sjednocování hlasového rozsahu h-d2

Pokouší se o vokální improvizaci. Zapojuje se do hudebních 
her

Vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 3., 
a 1. stupe�, volné nástupy 8. a spodního 5. stupn� apod.). Hudební hry (ozv�na, 
otázka - odpov�� apod.)

Ovládá grafický záznam vokální hudby, orientuje se v notovém 
záznamu jednoduché melodie

Grafický záznam vokální hudby - �tení a zápis rytmického schématu písn�, 
orientace v notovém záznamu jednoduché melodie, její reprodukce

Instrumentální �innosti
Využívá na základ� svých hudebních schopností a dovedností 
jednoduché i složit�jší hudební nástroje k doprovodné h�e i k 
reprodukci jednoduchých motiv� skladeb a písní

Grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její �ásti - 
motivku, tématu apod.), záznam melodie a její reprodukce, využití nota�ních 
progam�

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

Doprovod pomocí Orffových nástroj�

Zkouší rytmizaci, melodizaci a stylizaci i hudební improvizaci. 
Ú�astní se hudebních her

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba p�edeher, 
meziher a doher s využitím tónového materiálu písn�, hudební doprovod 
(akcentace t�žké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry 
(ozv�na, otázka - odpov��), jednodílná pís�ová forma (a - b), improvizace 
doprovodu T a D

Hudebn� - pohybové �innosti Tv, Dv

Zapojí se alespo� do 4 hudebn�-pohybových her Práce s nejmén� 4 hudebn�-pohybovými hrami nebo tanci

Zvládne taktovat na 4 doby Taktování na 4 doby, hra na t�lo

Ztvár�uje hudbu pohybem s využitím tane�ních krok�, na 
základ� individ. schopností a dovedností vytvá�í pohybové 
improvizace

Pohybové vyjád�ení hudby a reakce na zm�ny v proudu zn�jící hudby - pantomima 
a pohybová improvizace s využitím tane�ních krok�

Zkouší reprodukovat pohyby provád�né p�i tanci �i pohybových 
hrách

Orientace v prostoru - pam�tné uchování a reprodukce pohyb� provád�ných p�i 
tanci �i pohybových hrách
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Poslechové �innosti Multikulturní výchova
V klidu vyslechne p�im��en� dlouhé symfonické, komorní nebo 
nástrojové skladby

Práce s nejmén� 8 poslechovými skladbami v dur i moll

Je tolerantní i k t�m hudebním žánr�m, které nepreferuje Poslech r�zných hudebních žánr� (lidové, rockové kapely, symfonický a jazzový 
orchestr aj.)

Postupn� získává pov�domí o skladatelském významu 
uvedených skladatel�

Významní skladatelé - tvorba a epizody ze života (Dvo�ák, Smetana, Bach, Mozart, 
Janá�ek, Novák, Beethoven aj.)

Zná princip variace i d�íve probíraných hudebních forem, 
rozpozná hudební formu jednoduché písn� �i skladby

Hudební formy - malá a velká pís�ová forma, rondo, variace

Poslechem i pohledem rozpozná harfu, varhany, i další 
hudební nástroje

Další hudební nástroje (harfa, varhany)

Rozpozná hudbu polyfonní a homofonní Rozlišování hudby polyfonní a homofonní (vokální i instrumentální)

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

Hudební výrazové prost�edky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - 
rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (vzestupná a 
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické a harmonické zm�ny v 
hudebním proudu

Rozlišuje hudbu podle jejího spole�enského významu Hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci (d�íve a dnes)

Slovn� interpretuje hudbu Interpretace hudby - slovní vyjád�ení (jaká je to hudba a pro� je taková)

Pojmy z hudební nauky �j, Vl, Vv

Orientuje se v zápisu jednoduché písn� �i skladby Notové písmo - basový klí�, nota a pomlka šestnáctinová

Používá notové písmo v žádoucích tvarech, rozpozná posuvky 
a p�edznamenání, získá pov�domí o termínech akord, interval a 
oktáva, tónika, dominanta a subdominanta

Posuvky, p�edznamenání, akord, interval obecn�, oktávy pod i nad dosud 
používaným rozsahem, tónika, dominanta, subdominanta

Zkouší zachytit rytmus a melodii notovým záznamem Rytmická cvi�ení, vlastní notový záznam, takt, rytmus, dynamika

Rozumí zna�kám a zkratkám a cizím slov�m b�žn� 
používaným v notových zápisech pro 5. ro�ník, reaguje na n� 
p�i hudební produkci

Synkopa, triola, stupnice dur i moll s jedním # a s jedním b a jejich kvintakordy, 
hudební zna�ky a zkratky cizích slov b�žn� používané v notových zápisech pro 5. 
ro�.

Rozlišuje pojmy dirigent, kapelník a sbormistr Dirigent, kapelník, sbormistr

Poznámky:

Váno�ní besídka, návšt�va koncertu
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Pr��ezová témata:

Ostatní:

Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita)


