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VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU UČIVO POZNÁMKY 

Žák VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

• využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

intonace  

• zpívá dle svých dispozic intonačně čistě vzestupná a sestupná řada tónů  

• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu 

rozšiřování hlasového rozsahu  

• orientuje se v jednoduchém notovém zápisu zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem MuV 3/6 – projevy rasové nesnášenlivosti - jejich 
rozpoznávání a důvody 

• seznamuje se s písněmi blízkého okolí píseň V Zábřeze na rynku Projekt - Tradice regionu 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

• doprovází lidové písně na vozembouch hudební nástroje v lidové hudbě MEGS 1/5 – lidová slovesnost, zvyky a tradice 
národů Evropy 

• rozlišuje barvu jednotlivých hudebních nástrojů I. Hurník – Umění poslouchat hudbu  

• doprovází rytmicky správně jednoduchou píseň 
na Orffovy nástroje 

reprodukce známých písní s důrazem na 1. a 2. 
dobu (Malé kotě …) 

 

• dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, 
předehry, mezihry a dohry 

malá písňová forma  

• orientuje se v zápisu písní a skladeb různých 
stylů a žánrů 

partitura  

• rozvíjí rytmické cítění a rytmickou paměť rytmické ozvěny, rytmická hra na tělo OSV 1/1 – cvičení smyslového vnímání, pozornosti 
a soustředění 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

• rozpozná sluchem přechod z jednoho hudebního 
tématu do druhého 

V. Novák – U muziky  
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• dokáže rozlišit skladbu vokální a instrumentální F. Schubert – Pstruh MEGS 2/1 – naše vlast a Evropa 

• seznámí se s operou A. Dvořák – Rusalka  

• porovnává slyšenou hudbu z hlediska její stylové 
příslušnosti 

O Nedbal – árie z operety Polská krev MEGS 1/3 – naši sousedé v Evropě 

 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

• vyjadřuje pohybem pochodový, polkový 
a valčíkový rytmus 

pochod, polka, valčík Celoškolní projekt – Den hudby 

• rozpozná v průběhu jedné písně změnu mezi 
2/4 a 3/4 taktem 

mateník  

• dokáže pohybem vyjádřit obsah písně, 
dramatické ztvárnění 

vánoční koledy MEGS 3/6 – co Evropu spojuje a co ji rozděluje 

• umí taktovat 2/4 a 3/4 takt hra na dirigenta a orchestr VDO 2/4 – principy soužití (vztah k jinému, 
vzájemná komunikace a spolupráce) 

• provádí na základě svých individuálních 
hudebních schopností jednoduchou pohybovou 
vazbu 

scénická hudba OSV 7/1 – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů 
a prostředí vytvářeného člověkem 

 


