
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. TŘÍDA 

 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  
ZÁŘÍ • Dechová cvičení a hry  

• Zpěv lidových písní 
 

 

• Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení tónu, dynamicky 

odlišený zpěv) hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu. 

 • Zpívá podle svých individuálních dispozic písně 

vhodné pro daný ročník s doprovodem i bez 

doprovodu 

 

ŘÍJEN • Otázka a odpověď 

• Zpěv lidových písní 

• Rytmizace, melodizace , hudební improvizace –   
hudební doprovod , hudební hry (ozvěna, otázka, 
odpověď) 

• MkV-Podporuje vlastní 
kulturní identitu 

• Zpěv doprovází na rytmické či jednoduché 
nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 

 
LISTOPAD • Zpěv písní  

• Rytmická cvičení 

• Rytmizace 

• Pohybový doprovod znějící hudby -  taneční hry se 

zpěvem, jednoduché lidové tance. 

 

• OSV- Podporuje vlastní 

kulturní identitu 

• OSV- Rozvíjí kulturu 
ducha a těla 

• Improvizovaným pohybem vyjadřuje proud 

znějící známé i neznámé hudby;  

 

 
PROSINEC • Koledy a vánoční písně 

• Básně a říkanky se zimní tématikou 

• Tanečky  

• Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny  

v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních kroků. 

• Orientace v prostoru - pamětné uchování  
a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

• OSV- Rozvíjí smyslové 

vnímání a estetické 
cítění, pomáhá utvářet 
duševní život 

• Sestavuje, nacvičuje a předvádí krátké pohybové 

sekvence na danou hudbu; osvojuje si základní 

taneční kroky  

 
 

 

LEDEN • Krátký, dlouhý tón,  

• Zpěv lidových písní 

• Poslech: Hudební pohádka  

• Pochod- hudební doprovod  

• Pohybový doprovod k písním 

• Kvality tónů – délka, síla, barva, výška. 

• Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 

výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, 

pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),  

• Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 

 • Rozezná tóny dlouhé, krátké, silné, slabé, nízké, 
vysoké, ostré, jemné (rozdíly dokáže znázornit 

pohybem těla či polohou ruky); 

ÚNOR • Zpěv lidových písní 

• Poslech dětských písní 

• Poslech: Hudební pohádka 

• Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. 

 • Určí v proudu hudby vokální hlas mužský, 
ženský, dětský, rozpozná podle zvuku základní 

hudební nástroje. 

BŘEZEN •  Písně s jarní tématikou   

• Velikonoční koledy  

• Rytmický doprovod k písním 

• Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební doprovod 

 • Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či 
melodické nástroje, napodobuje daný rytmus či 
melodii. 

DUBEN • Hluboké a vysoké tóny  

• Rytmická ozvěna ve tříčtvrtečním taktu    

• Rytmická hra 

• Písně o mamince 

• Kvality tónů. 

• Hudební hry – ozvěna. 

• Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, 
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), 

 • Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 

KVĚTEN • Rytmická cvičení 

• Hudební doprovod písní 

• Hra na hudební nástroje pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. 

• OSV- Rozvíjí smyslové 

vnímání a estetické 

cítění, pomáhá utvářet 
duševní život 

• Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 

ČERVEN • Opakování písní, tanečků, doprovod na 

hudební nástroje. 
 

• Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební doprovod. 

 • Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či 
melodické nástroje, napodobuje daný rytmus či 

melodii. 

 

Nabídka písní:  

Rybička maličká, Holka modrooká, Žabička zelená, Když jsem já sloužil, Čížečku, čížečku, Adámku náš, Okolo Hradce, Šla Nanynka do zelí, Bude zima, bude mráz a další lidové písně a dětské písně. 

Poslechy: I.Hurník- Jak se kontrabas zamiloval, O hluchém bubnu 

 
 

 
 
 


