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

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. TŘÍDA 

 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  

ZÁŘÍ  Dechová cvičení a hry 

 Zpěv lidových písní, poslech 

 Takt, taktová čára, doby, dvoudobý takt, 

čtvrťová pomlka, psaní not 

 Rytmická ozvěna ve ¾ taktu 

 

 

 Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení tónu, dynamicky 

odlišený zpěv) hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu. 

 Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché lidové písně. 

 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 Nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu 

jednoduché písně 

 OSV – pozitivní 

ladění 
 

 Zpívá podle svých individuálních dispozic písně 

vhodné pro daný ročník s doprovodem i bez 

doprovodu 

 Taktováním doprovází písně v dvoudobém taktu, 

improvizovaným pohybem vyjadřuje proud hudby, 

sestavuje, nacvičuje a předvádí krátké pohybové 

sekvence na danou hudbu. 

ŘÍJEN  Zpěv lidových písní, poslech 

 Třídobý takt, nota čtvrťová, osminová s 

trámcem 

 Otázka, odpověď 

 Říkanky 

 Hluboké a vysoké tóny 

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

 Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché lidové písně. 
 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 MkV-podporuje 
vlastní kulturní 
identitu 

 Zpěv doprovází na rytmické či jednoduché nástroje, 

napodobuje daný rytmus či melodii. 

 Taktováním doprovází písně v třídobém taktu, 

improvizovaným pohybem vyjadřuje proud hudby, 

sestavuje, nacvičuje a předvádí krátké pohybové 

sekvence na danou hudbu. 

 

 

LISTOPAD  Dynamická znaménka, psaní not do 2/4 taktu, 

melodie stoupající 

 Koledy 

 Pohybová hra, poslech 

 Rytmická hra 

 

 Pohybový doprovod znějící hudby -  taneční hry se 

zpěvem, jednoduché lidové tance. 

 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 Hudební výrazové prostředky a hudební prvky  

s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, 

pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná) 

 Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení tónu, dynamicky 

odlišený zpěv) hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu. 

 Orientace v prostoru – pamětné uchování  

a reprodukce pohybů prováděných při tanci  

a pohybových hrách 

 

 OSV – rozvíjí 
smyslové vnímání  
a estetické cítění, 
pomáhá utvářet 
duševní život 

 Improvizovaným pohybem vyjadřuje proud znějící 

známé i neznámé hudby;  

 Zpěv doprovází na rytmické či jednoduché nástroje, 

napodobuje daný rytmus či melodii. 
 

PROSINEC  Koledy a vánoční písně – zpěv, poslech 

 Básně a říkanky se zimní tématikou 

 Psaní not do 2/4 taktu, intonační cvičení, 

melodie klesající 

 Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 Kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

  Rozezná tóny dlouhé, krátké, silné, slabé, nízké, 

vysoké, ostré, jemné (dokáže znázornit pohybem těla 

či polohou ruky) 

 Zpěv doprovází na rytmické či jednoduché nástroje, 

napodobuje daný rytmus či melodii. 

LEDEN  Osminová pomlka, intonační cvičení, psaní 

not půlových, tempo 

 Lidová píseň, říkanky, básničky 

 Zpěv lidových písní 

 Kvality tónů – délka, síla, barva, výška. 

 Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 

  Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či melodické 

nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 

 



ÚNOR  Melodicko – rytmický doprovod 

 Poslech dětského sboru 

 Zpěv písní 

 

 Rytmizace, melodizace a stylizace – hudební 
doprovod, hudební hry. 

 Hudba vokální, instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj 

 OSV – rozvíjí kulturu 

ducha a těla. 

 Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či melodické 

nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 

 Rozpozná podle zvuku některé hudební nástroje 

 

BŘEZEN  Melodicko – rytmický doprovod 

 Rytmická hra, psaní not, zpěv, poslech 

 Psaní not 

 Lidová a umělá píseň 

 

 Rytmizace, melodizace a stylizace – hudební 
doprovod, hudební hry. 

 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova 

 Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, 
flétny či keybordů 

  Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či melodické 

nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 

DUBEN  Rytmické cvičení, intonační cvičení, 

melodické hádanky 

 Poslech, zpěv 

 

 Rytmizace, melodizace a stylizace – hudební 
doprovod, hudební hry. 

 Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, 
flétny či keybordů 
 

 OSV – pozitivní 

ladění 
 

 Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 

vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či melodické 

nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 
 

KVĚTEN  Kánon, rytmická hra, štafeta, zpěv, poslech 

 Říkadla, písně, hádanky 

 

 

 Dvojhlas, vícehlas, prodleva, kánon 
 Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, 

flétny či keybordů 
 

  Zpívá podle svých individuálních dispozic písně 

vhodné pro daný ročník s doprovodem i bez 

doprovodu 

 Zpěv doprovází na jednoduché rytmické či melodické 

nástroje, napodobuje daný rytmus či melodii. 

 

ČERVEN  Opakování písní, tanečků, doprovod na 

hudební nástroje. 

 

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

 Orientace v prostoru – pamětné uchování  

a reprodukce pohybů prováděných při tanci  

a pohybových hrách. 
 

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

 Improvizovaným pohybem vyjadřuje proud znějící 

známé i neznámé hudby 

 

 
 

 
 

 


