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

HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. TŘÍDA 
 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  

ZÁŘÍ  Technika zpěvu 
 Hlasová hygiena 
 Zpěv, poslech 
 Grafický záznam melodie 
 

 Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba a nasazení tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu. 

 Zachycení melodie písně pomocí jednoduchého 
grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický 
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový 
zápis jako opora při realizaci písně) 

 OSV -  Rozvíjí 
smyslové vnímání  
a estetické cítění 

 Zpívá podle svých individuálních dispozic písně 
vhodné pro daný ročník s doprovodem i bez 
doprovodu, s vlastním rytmickým doprovodem; 
rozlišuje kvality tónů, postup melodie. 

 Sleduje grafický záznam melodie a na jeho základě 
provádí elementární hudební improvizace s rytmem   
a melodií (dle individuálních dispozic), na základě 
individuálních možností intonuje podle neznámého 
notového zápisu. 

ŘÍJEN  Houslový klíč, notová osnova 
 Délka a výška tónů  
 Základní druhy not 
 Takt, taktová čára 
 Rytmizace, hudební doprovod 
 Zpěv, poslech 
 Čtení not, pěvecké dovednosti, taneční a 

pohybové dovednosti, hudební doprovod. 

 Kvality tónů - délka, síla, barva, výška. 
 Druhy not, takt, taktová čára, houslový klíč, notová 

osnova. 
 Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace – hudební doprovod (akcentace těžké 
doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 
hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď).  

 Realizace písní ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. 
 

 MkV -  Podporuje 
vlastní kulturní 
identitu 

 Rozezná tóny dlouhé, krátké, silné, slabé, nízké, 
vysoké, ostré, jemné (rozdíly dokáže znázornit 
pohybem těla či polohou ruky); rozeznává jeden tón  
a souzvuk tónů; při poslechu hudby rozeznává  
a určuje změny v proudu znějící hudby, hovoří  
o asociacích a účinku hudby; rozeznává hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 

 Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 
vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Realizuje podle individuálních schopností  
a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí 
not. 

LISTOPAD  Rytmus – dvoudobý a třídobý takt 
 Zpěv, poslech 
 Pohybové ztvárnění 

 

 Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance. 

 Čtení not, pěvecké dovednosti, taneční a pohybové 
dovednosti, hudební doprovod. 

 Orientace v prostoru – pamětné uchování  
a reprodukce pohybů. 

 OSV -  Pozitivní 
ladění 

 Taktováním doprovází písně v dvou, tří a čtyřdobém 
taktu; improvizovaným pohybem vyjadřuje proud 
znějící známé i neznámé hudby; sestavuje, nacvičuje 
a předvádí krátké pohybové sekvence na danou 
hudbu; osvojuje si základní taneční kroky (polka, 
valčík). 

PROSINEC  Rytmus – čtyřdobý takt 
 Zpěv, poslech 
 Hudební formy 

 Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance. 

 Hudební formy – malá a velká písňová forma, rondo, 
variace. 

 Dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový 
dvojhlas. 

 VMEGS  - Poznává 
evropské kulturní 
hudební kořeny 

 Taktováním doprovází písně v dvou, tří a čtyřdobém 
taktu; improvizovaným pohybem vyjadřuje proud 
znějící známé i neznámé hudby; sestavuje, nacvičuje 
a předvádí krátké pohybové sekvence na danou 
hudbu; osvojuje si základní taneční kroky (polka, 
valčík). 

 Na základě poslechu hudebních ukázek, jejich 
porovnávání a diskusi o nich určí základní hudební 
formu a styl dané ukázky. 

LEDEN  Grafický záznam melodie 
 Zpěv, poslech 
 Hra na hudební nástroje 
 Hudební nástroje 

 Grafický záznam melodie - rytmické schéma 
jednoduché skladby (její části - motivu, tématu 
apod.), záznam melodie a její reprodukce, využití 
notačních programů. 

 Hra na hudební nástroje pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů a flétny. 

 

 OSV -  Rozvíjí 
smyslové vnímání a 
estetické cítění, 
pomáhá utvářet 
duševní život. 

 Sleduje grafický záznam melodie a na jeho základě 
provádí elementární hudební improvizace s rytmem  
a melodií (dle individuálních dispozic); na základě 
individuálních možností intonuje podle neznámého 
notového zápisu. 

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



ÚNOR  Tanec – polka, valčík 
 Zpěv, poslech 
 Pantomima, pohybová improvizace, taneční 

kroky. 
 

 Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny 
v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků. 

 Pantomima, pohybová improvizace, taneční kroky. 
 
 

  Sestavuje, nacvičuje a předvádí krátké pohybové 
sekvence na danou hudbu; osvojuje si základní 
taneční kroky 

 Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností  
a dovedností a vytváří pohybové improvizace. 

BŘEZEN  Souzvuk tónů, akord 
 Vzestupná a sestupná melodie 
 Kontrast a gradace 
 Zpěv, poslech 

 Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord. 
 Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 

výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny 
v hudebním proudu. 
 

  Rozezná tóny dlouhé, krátké, silné, slabé, nízké, 
vysoké, ostré, jemné (rozdíly dokáže znázornit 
pohybem těla či polohou ruky); rozeznává jeden tón  
a souzvuk tónů; při poslechu hudby rozeznává  
a určuje změny v proudu znějící hudby, hovoří  
o asociacích a účinku hudby; rozeznává hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 

DUBEN  Hudební styly a žánry 
 Durová a molová tónina 
 Intonace 
 Zpěv, poslech 

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

 Intonace, vokální improvizace - diatonické postupy 
v durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, 
volné nástupy 8. a spodního 5. stupně apod.), hudební 
hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.). 

 Tvorba předeher, meziher a doher s využitím 
tónového materiálu písně. 
 
 

 MkV -  Seznamuje 
s různými kulturami 
 

 MeV  - Zaujímá 
kritický postoj 
k mediální produkci 

 Sleduje grafický záznam melodie a na jeho základě 
provádí elementární hudební improvizace s rytmem  
a melodií (dle individuálních dispozic); na základě 
individuálních možností intonuje podle neznámého 
notového zápisu. 

 Rozezná tóny dlouhé, krátké, silné, slabé, nízké, 
vysoké, ostré, jemné (rozdíly dokáže znázornit 
pohybem těla či polohou ruky); rozeznává jeden tón  
a souzvuk tónů; při poslechu hudby rozeznává  
a určuje změny v proudu znějící hudby, hovoří  
o asociacích a účinku hudby; rozeznává hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 
 

KVĚTEN  Vokální a instrumentální hudba 
 Hudební nástroje 
 Zpěv, poslech 

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

 Grafický záznam vokální hudby, čtení a zápis 
rytmického schématu písně, orientace v notovém 
záznamu jednoduché melodie, její reprodukce. 

 Záznam instrumentální melodie. 
 

  Určí v proudu hudby vokální hlas mužský, ženský, 
dětský, rozpozná podle zvuku základní hudební 
nástroje. 
 

ČERVEN  Hudební doprovod 
 Zpěv, poslech 
 Pantomima, pohybová improvizace 

 Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební doprovod (akcentace těžké 
doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 
hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď). 

 Pantomima a pohybová improvizace, taneční kroky. 
 

 OSV – Rozvíjí kulturu 
ducha a těla. 

 Rytmicky doprovází říkadla, melodizuje říkadla, 
vytváří rytmicko-melodické doprovody. 

 Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností  
a dovedností a vytváří pohybové improvizace. 

 


