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Příloha 1 – Ukázka dotazníku pro učitele okolních malotřídních škol
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pracuji jako učitelka na malotřídní Základní škole ve Dvorech a zároveň studuji
Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství 1. stupně ZŠ.
Obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření
využiji jako studijní materiál k vytvoření praktické části své diplomové práce na téma
Výuka HV na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory, ve které se mimo jiné zabývám také výukou HV v
okolních malotřídních školách.
Věřím, že Vaše odpovědi budou velmi cenné, a Vaše praktické zkušenosti přispějí
dalším kolegům či studentům učitelství z daného oboru.

Vybrané odpovědi kroužkujte. Můžete vybírat z jedné i více možností.

1. Prosím uveďte, jak máte na HV ve třídách spojené ročníky. Jaký je celkový počet
žáků ve sloučených třídách? (např. vzor: 1. a 2. roč. = 12 žáků; 3.,4. a 5. roč. = 21 žáků)
……………………………………………………………………………………………….

2. Kde výuka HV probíhá?
a) ve třídě

b) v učebně HV

c) v tělocvičně

d)jiné

………………………………………………………………………………………………..

3. Hraje Vy (jako učitelé) ve výuce HV na nějaký/é klasický/é hudební nástroj/e?
Pokud ano, na jaký/é?
a) ano, na ……………………………………………………………..
b) ne
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4. a) Využíváte s žáky v hodinách HV nástroje Orffova instrumentáře?
Pokud ano, jaké?
..................................................................................................................................................
b) Využíváte i jiné lehce ovladatelné nástroje v hodinách HV?
(Např. cajon, boomwhackers, didgeridoo, tibetské či himalájské mísy, Dry Agogo
Bells, Stagg Cowbell či jiné).
Pokud ano, uveďte jaké.
..................................................................................................................................................
5. Využíváte k výuce HV moderní technologie? Pokud ano, vypište jaké.
(Např. interaktivní tabule, audiotechnika, PC, notebook, atd.)
a) ano

b) ne

………………………………………………………………………………………………..

6. Jaké hudební činnosti při výuce děláte nejčastěji? Seřaďte je dle četnosti ve Vašich
hodinách. (Očíslujte 1. – 5.; 1. nejčastěji, 5. nejméně často)
pěvecké činnosti
poslechové činnosti
instrumentální činnosti
teoretické činnosti (hubení nauka)
hudebně – pohybové činnosti

7. Jakou literaturu a pomůcky ve výuce využíváte?
(didaktická

literatura,

zpěvníky,

notový

materiál,

metodické

příručky

aj.)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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8. Navštěvujete s žáky v rámci výuky akce týkající se HV? Pokud ano, napište jaké.
(koncert, muzikál, beseda s hudebníky atd.)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Děkuji Vám za ochotu, vstřícnost a poskytnuté informace.
V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na e-mailu: pavlinka.souk@seznam.cz.

S pozdravem
Pavlína Červinková, DiS. PedF UK v Praze, Učitelství 1. stupně ZŠ, KS, 5. ročník
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Příloha 2 – ŠVP ZŠ Dvory – Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Hudební výchova

5.5.1.4

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO)
Hudební výchova

Očekávané výstupy – 1. období (OVO)
žák
1.1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
1.2 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
1.3 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
1.4 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
1.5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
1.6 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Očekávané výstupy – 2. období (OVO)
žák
1.7 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
1.8 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
1.9 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
1.10 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
1.11 vytváří v rámci svých individuálních možností jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
1.12 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků
1.13 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové
Improvizace
Učivo (U)
1.

Vokální činnosti

1.1

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
1.2 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu
1.3 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
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1.4 intonace, vokální improvizace – dialogické postupy v durových a mollových tóninách, hudební hry (ozvěna, otázka –
odpověď apod.)
1.5 grafický záznam vokální hudby – čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu
jednoduché melodie, její reprodukce

2.

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

2.1 hra na hudební nástroj – reprodukce motivů, témat, , jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů
(Orfeův instrumentář),zobcových fléten apod.
2.2

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém

doprovodu), hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová forma (a-b)
2.3 grafický záznam melodie – rytmické schéma jednoduché skladby (její části – motivku, tématu apod.), záznam melodie a její
reprodukce, využití notačních programů

3.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem jednoduché
lidové tance
3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím
tanečních kroků
3.3 orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

4.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

4.1 kvality tónů – délka, síla, barva, výška
4.2 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
4.3 hudební výrazové prostředky – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické a harmonické změny v hudebním proudu
4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
4.5 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
4.6 hudební formy – rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma
4.7 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková
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Příloha 3 - ŠVP ZŠ Dvory – Vzdělávací oblast vyučovacího předmětu Hudební výchova
5.5.1.5

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hv
HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. ROČNÍK

KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

KONKRETIZOVANÉ UČIVO

NÁSTROJE

VAZBY, PŘESAHY

HODNOCENÍ

Žák:

Vokální činnosti, nácvik písní

- osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem

- osvojování nových písní

1, 3, 5

- správné tvoření tónů

U:

sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty

- správná výslovnost (otevírání úst,

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1,7

písní zná zpaměti

brumendo, neurčitý vokál)

- správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou

- uvolňovací cviky

o zpěv a hudební činnosti – uvolněně
intonačně a rytmicky správně zpívá ve

bránice

PP

OVO:

- zásady hlasové hygieny

- při zpěvu správně otevírá ústa, dovede
zazpívat brumendo a na neurčitý vokál, při

- sjednocení hlasového rozsahu (c1
– a1)

zpěvu netiskne hrudník
- správná intonace, rytmus
- dodržuje zásady hlasové hygieny
- zpěv sboru nebo skupiny s oporou
- zopakuje zpívané nebo hrané rytmickomelodické motivy

učitelova hlasu nebo melodického
nástroje

- melodizuje jednoduché texty (jména,
říkadla)

- harmonický doprovod k dobře
zvládnutému zpěvu

- zpívá ve skupině s oporou melodického
nástroje nebo učitelova zpěvu

- technicky správně používá jednoduché
nástroje Orfeova instrumentáře

Instrumentální činnost

- správně zvolí improvizovaný nástroj podle

-

charakteru doprovázené písně nebo tance a

instrumentáře

použije je rytmicky vhodně

- improvizované hudební nástroje

- podle svých možností předvede hru na

k doprovodu zpěvu nebo pohybu

triangl,

- melodický doprovod

zvonkohru

a

některé

tradiční

jednoduché

nástroje

Orffova
OVO: 2

hudební nástroje

PP

U: 2.1, 2.2,
Orffův instrumentář
-

improvizované
nástroje
(vařečky,dřívka,
destičky,
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chrastítka, klíče
apod.)

- zapojí se alespoň do dvou hudebně
pohybových her

-

Hudebně pohybové činnosti

- doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním,
pleskáním, luskáním, podupy
- pochoduje na počítání, se zpěvem podle
hudby

hudebních

- hudebně pohybové hry

nástrojů (video,
magnetofon,

- prvky hry na tělo do rytmu nebo

DVD)

jako doprovod

PP
OVO: 4

- pochod, pochod se zpěvem

- rozlišuje hudbu ráznou a mírnou
- individuálně nebo ve skupině převede
různé druhy chůze s hudebním doprovodem
- používá ve správných souvislostech pojmy
rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a
hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie
- předvede pokus o „balet“ a „tanec“ na

obrázky

U: 2.4, 3.1, 3.4

- ukolébavka

-magnetofon, nahrávky

- různé druhy chůze s hudebním
doprovodem
- pohybové reakce na hudbu
-

improvizovaný

OVO: 4.5

pohyb

na

improvizovanou hudbu

populární hudbu

- dovede v klidu vyslechnout krátkou
ukázku

symfonické

hudby,

kytary;

v koncertním i folkovém provedení
- rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a
tón, mluva a zpěv, hlas mužský, ženský,
zpěv sborový, sólový, píseň a nástrojovou
skladbu
- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější
hudební nástroje

Poslechové činnosti
-

poslech

hudebních

skladeb

různých žánrů
- výchova k toleranci různých žánrů
- fanfáry, ukolébavka, hymna ČR

- píše noty celé správného tvaru na linkách a
v mezerách
- pozná notu celou, taktovou čáru a

- rozlišování tónů, zpěvných hlasů,
vokální a nástrojové hudby

PP
OVO: 5, 6
U: 4.3

- nejznámější hudební nástroje

houslový klíč
Seznámení

s pojmy

z hudební

nauky

OVO: 3

- nota celá, psaní do notové osnovy
- notová osnova

U: 1.3
-tabule s notovou osnovou

- první seznámení s houslovým
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klíče

PP, Ú, T

- pracovní listy

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. ROČNÍK
NÁSTROJE
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

KONKRETIZOVANÉ UČIVO

Žák:

Vokální činnosti, nácvik písní

- zazpívá zpaměti alespoň 5 písní, pokusí se

- osvojování nových písní, kánon

zazpívat kánon

HODNOCENÍ

PP,Ú

- dle individuálních možností čistě a rytmicky

artikulace, vyrovnávání vokálů, měkké

správně zpívá s doprovodem i bez doprovodu

nasazení, hlavový tón, opora bránice

tón, opora bránice)

vysvětlí

1.5, 1.6, 1.7

význam

- pěvecké dýchání, hlasová hygiena
- sjednocování hlasového rozsahu c1 –

- při zpěvu správně dýchá
-

OVO: 1, 3
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

- zpěv sólo, skupiny, sboru; správná

(měkké nasazení, vyrovnávání vokálů, hlasový

VAZBY, PŘESAHY

h1

rozezpívání

(prakticky

uplatňuje)

-

funkce

rozezpívání,

praktické

provádění rozezpívání

- zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu

- ozvěna, vzestupná a sestupná řada na

- melodizuje texty, aplikuje hudební dialog, při
zpěvu reaguje na předehru, mezihru a dohru

různé texty, trojzvuk
- hudební dialog, doplňování dvoutakt.

- reaguje na dirigenta (dynamika, tempo)

Motivu

- při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém
záznamu

na

čtyřtaktovou

frázi,

melodizace textu
- dynamika, tempo, reakce na dirigenta
- stoupání a klesání melodie

Instrumentální činnost
- rytmická cvičení, rytmizace textů
- vytleská rytmus textů se čtvrťovými a

- práce s dětským instrumentářem a

osminovými hodnotami

improvizovanými nástroji

-

vhodně

použije

dětský

instrumentář

a

- melodický doprovod

PP

improvizované nástroje jako vlastní doprovod

OVO: 2, 3
U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,

k rytmizaci textu, sborové recitaci, vlastnímu

2.3, 2.4, 2.6

zpěvu

Hudebně pohybové činnosti
-

práce

nejméně
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se

3

hudebně

- aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových her

pohybovými hrami

- ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto

- hra na tělo, vzestupná a sestupná řada

způsobem zpěv svůj nebo spolužáků

- pohybové vyjádření hudebního výrazu

- dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby

a nálady (tempo, dynamika)

- zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici

prvky tanečního pohybu, držení ve

- zatančí mazurku a kvapík

dvojici, chůze ve ¾ taktu

PP

OVO: 4, 6
U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

- mazurka, kvapík

Poslechové činnosti
- práce s nejméně 4 poslechovými
skladbami
- dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební
ukázky různých žánrů
- zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i jiných
oblastech života
- vyslechne hru na trubku, klarinet, pozoun,
kontrabas, baskytaru, velký a malý buben, při

- lidová píseň a píseň vytvořená
skladatelem; píseň pro děti, populární
písně pro děti
- poslech dětského sboru s doprovodem
- ukázka práce dirigenta

poslechu rozliší tyto hudební nástroje

- tolerance k různým hudebním žánrům

- vysvětlí rozdíl ve stavbě hudebních nástrojů

-

PP, Ú, MoS,
další

hudební

nástroje,

jejich

PÚ

OVO: 5, 6

pozorování a poslech (trubka, klarinet,

U: 4.6, 4.7

pozoun, kontrabas, baskytara, velký a

- video, magnetofon,

malý buben)

nahrávky

Seznámení se s pojmy hudební nauky
- dynamické značky, repetice
Houslový klíč; noty půlové, čtvrťové,
osminové; grafické ztvárnění těchto
hodnot (koláč); notová řada a její graf,
ztvárnění (schody, klávesnice); kvint
- při zpěvu se řídí dynamickými značkami

akord

- pozná a napíše houslový klíč

-vzestupná, sestupná, lomená melodie

- umí číst a psát noty podle hodnot, noty
požadovaných hodnot dokáže vyhledat v zápisu
- slovně charakterizuje podobu not
OVO: 3, 5
U: 1.3, 4.2
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T, Ú
- notový sešit
-

tabule

s notovou

osnovou

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3. ROČNÍK
NÁSTROJE
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

KONKRETIZOVANÉ UČIVO

HODNOCENÍ

VAZBY, PŘESAHY

Žák:
- zazpívá nejméně 5 písní zpaměti, rozlišuje
tónorod
-

Ú, PP

- práce s písní v dur i v moll

předvede

rozcvičku
rozsahu)

Vokální činnost, nácvik písní

správné
a

a

ke

rozezpívání

zvyšování

dodržuje

(jako

hlasového

pravidla

hlasové

U: 1.1, 1.2,, 13, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7

- rozezpívání, hlasová hygiena
- další pěvecké techniky (nádechy,

hygieny

frázování, měkké nasazení, pauza)

- aplikuje další prvky pěvecké techniky

- melodie postupující v krocích a

(nádechy, frázování, měkké nasazení)

skocích, melodie lomená

- při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém

- motiv, předvětí, závětí

záznamu

OVO: 1,3,5

- průprava k dvojhlasu, kánonu

- zapojí se do vokální hry s doplňováním a

- změny tempa a dynamiky

obměňováním čtyřtaktové fráze
- rytmizace v 2/4, ¾ a 4/4 taktu
- zazpívá ve skupině kánon
- reaguje na gesta dirigenta
- orientuje se ve složitější rytmizaci a
melodizaci textů

-

zapojí

se

do

instrumentální

hry

Instrumentální činnosti

s doplňováním a obměňováním čtyřtaktové

- instrumentální hra s doplňováním

fráze

a obměňováním čtyřtaktové fráze

- rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých

- rytmické doprovody ve 2/4 a3/4

spolužáků

taktu s využitím hodnot půlových,

- doplňuje zpěv spolužáků dvoutaktovou

čtvrťových i osminových

mezihrou

- hra dvoutaktových meziher

-

dovede

se

pohybových her

zapojit

do

3

hudebně
Hudebně pohybové činnosti
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PP

OVO: 2, 3
U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
Orfeův instrumentář a
improvizované
hudební nástroje

- pohybově vyjádří charakter melodie,

- práce s nejméně 3 hudebně

tempo, dynamiku a citový prožitek hudby

pohybovými hrami

- zkouší tančit polku, tvoří pohybové kreace

- taneční kroky; třídobá chůze

na rock

v kruhu,

- taktuje 2/4 a ¾ takt, i jinak umí vyjádřit
lehké a těžké doby

OVO: 4, 6
PP

dvoudobá

U: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4,

chůze

Magnetofon,

v průpletu, přísuvný krok

video,

nahrávky

- tance starší i moderní (tanec ve
dvojicích)
- taktování, vyjadřování těžkých a
lehkých dob

-

v klidu

sleduje

symfonické

nebo

nástrojové skladby
- rozliší hru na violoncello, akordeon, lesní
roh, tubu, cembalo, činely
- rozliší hudbu podle společenské funkce
- napíše, čte, vyhledá a označí pomlku
(celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou)
- správně do osnovy nepíše houslový klíč
- rozezná a pojmenuje noty c1 – a1

Poslechové činnosti
- práce s nejméně 4 poslechovými
skladbami (drobné skladby B.

OVO: 3, 5, 6

Smetany a A. Dvořáka)
U: 4.6, 4.7
- epizody ze života skladatelů

Ú, T, PP

poslechové hudby

Magnetofon,

video,

nahrávky
- hudební nástroje; violoncello,
akordeon, lesní roh, tuba, cembalo,
činely (podoba, zvuk)
-

hudba

k zábavě,

slavnostní

hudba, hudba k tanci (dříve a dnes)
Seznámení se s pojmy z hudební
nauky
- pomlky, houslový klíč, posuvky,
noty c1 – a1, 4/4 takt
OVO: 3, 5, 6
U: 4.6, 4.7
Ú, Pís

Magnetofon,
nahrávky
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video,

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 4 ROČNÍK
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

KONKRETIZOVANÉ UČIVO

NÁSTROJE

VAZBY,

HODNOCENÍ

PŘESAHY

Ú, PP

OVO: 1,3

Žák:
- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní,
alespoň 5 písní zná zpaměti a zazpívá je ve
skupině nebo sólo
- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede
základní údaje o její historii
- zazpívá staccato, legato, naváže tóny;
přetransponuje slyšené hluboké nebo vysoké
tóny do zpěvní polohy
- zapojí se do hudební hry s tónovou řadou

Vokální činnosti, nácvik písní
- práce s minimálně 10 písněmi v dur i

U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

v moll (lidové, umělé, starší i moderní,

1.5, 16, 1.7

oblast populární hudby)
- hymna ČR, zpěv a základní údaje
z historie
- sjednocování rozsahu c1 – d2,
transpozice do zpěvní polohy
- prvky pěvecké techniky (staccato,

- dle individuálních dispozic intonuje půltón

legato, vázání)

- zazpívá durovou stupnici na vokály (nebo C

- prodlužování výdechu

dur na jména not)
- provede melodizaci a rytmizaci textů, obmění
hudební modely
- předvede správnou orientaci v notovém
záznamu a jeho sledování při zpěvu

- osminová řada moll
- půltóny a celé tóny
-

melodizace

a

rytmizace

textů,

obměňování modelů
- orientace v notovém záznamu

- technicky správně a rytmicky vhodně použije
jednoduché nástroje Orfeova instrumentáře

Instrumentální činnosti
- hra na jednoduché Orfeovy nástroje
-

přehrání

melodie

jednoduchých

lidových písní
- čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra

PP

OVO: 2, 3
U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

- zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových
her nebo tanců

Hudebně pohybové činnosti

- improvizuje při tanci

-

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby
- izolovaně i při tanci předvede krok poskočný,
cvalový a krok se zhoupnutím ve ¾ taktu
- správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3
doby

práce

s nejméně

4

hudebně

pohybovými hrami nebo tanci
- tance: např. pilky, hulán, sousedská,
polka,

mazurka,

figury

populární

taneční hudby (nebo alespoň prvky
těchto tanců)
- taneční kroky (poskočný, cvalový,
kroky se zhoupnutím) – prolíná se s Tv
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PP

OVO: 4, 6
U: 3.1, 3.4

- taneční improvizace
- hra na tělo
- taktování 2 a 3 doby
- v klidu, ale pozorně vyslechne krátké
symfonické, komorní či nástrojové koncertní
skladby. Projevuje svou toleranci k různým
hudebním žánrům
- předvede správná výraz zpěvu písně lyrické,
žertovné, hymnické
- rozezná zpěvní hlasy a druhy pěveckých
sborů
- rozpozná dílovost v malých hudebních
formách
-zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí, jak se

Poslechové činnosti
- práce s nejméně 8 poslechovými
skladbami (Smetana, Dvořák, Janáček,

- pochod, polka, valčík, menuet, rondo,

U: 4.3, 4.5, 4.6, 4.7

- vánoční hudba (koledy, vánoční písně,
populární vánoční hudba)
- zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů
- rozlišení melodie a doprovodu

- uvede základní informace o významu

-

skladatelů poslouchané hudby

skladatelů poslouchané hudby

- podle zvuku i tvaru pozná pikolu, příčnou

- seznámení se s hudebními nástroji:

flétnu, hoboj, fagot, tubu, saxofon

pikola, příčná flétna, hoboj, fagot, tuba,

(vokální i instrumentální)

Ú,Pís, PP, MoS

výběr z Lašských tanců

při hymně chovat (a chová se tak)

- rozliší durovou a mollovou hudební ukázku

OVO: 6

Mozart….)

epizody

ze

života

hudebních

saxofon
- odlišování durového a mollového
tónorodu

Seznámení s pojmy z hudební nauky
- napíše správně výškově noty h – d2, najde je

- noty h – h1, c2, d2

v notovém záznamu, čte noty

- pomocné linky

- správně píše posuvky, pojmenuje je

- předznamenání (obecně)

- používá správných tvarů notového písma

- psaní posuvek

- vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a zazpívá

-

- vyjmenuje tóny stupnice C dur

noty

s tečkou,

skupiny

not

osminových
OVO: 3

- noty na pomocných linkách
- stupnice (obecně)
- stupnice C dur
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Pís, Ú, T

U:1.3

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5. ROČNÍK
NÁSTROJE

VAZBY,

HODNOCENÍ

PŘESAHY

PP,Ú, Pís

OVO: 1, 2, 3, 5

KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

KONKRETIZOVANÉ UČIVO

Žák:

Vokální činnosti, nácvik písní

- zazpívá ve sboru alespoň 10 písní, alespoň 5

- práce minimálně s 10 písněmi v dur i

U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

písní zná zpaměti. Zazpívá také ve skupině sólo

v moll (lidové, umělé, starší i moderní, oblast

1.5

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede

populární hudby)

základní údaje o jejím vzniku, chová se správně

-hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie,

při poslechu hymny (slavnostní příležitosti)

chování při hymně

-uvědoměle použije vokální dovednosti získané

-

v nižších ročnících

získaných v nižších ročnících

- pokusí se o dvojhlas, trojhlas

- střídavý dech

- zazpívá stupnici

- sjednocování hlasového rozsahu

upevňování

vokálních

dovedností

- počátky dvojhlasu, příprava trojhlasu
- stupnice
- rytmická cvičení

Instrumentální činnosti
- technicky správně a rytmicky vhodně použije
jednoduché nástroje Orfeova instrumentáře

- doprovod pomocí Orfeových nástrojů

PP

OVO: 2

-upevňování získaných dovedností z nižších

U: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3,

ročníků

2.4, 2.6

Hudebně pohybové činnosti
-

v klidu,

ale

aktivně

vyslechne

krátké

symfonické, komorní nebo nástrojové koncertní
skladby

hrami nebo tanci
- kultivované pohyby odvozené z rytmické

- poslechem i pohledem rozpozná harfu,

složky populární hudby, polka, valčík,

varhany i další hudební nástroje (z nižších

mazurka

ročníků)
- je tolerantní i k hudebním žánrům, které

OVO: 2, 4, 6

- práce s nejméně 4 hudebně pohybovými
PP

U:1.4, 4.7, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4

- procvičování pohybových prvků z nižších
ročníků

nepreferuje
- vysvětlí skladatelský význam uvedených
skladatelů (hudebních skupin)

Poslechové činnosti:
- práce s nejméně 8 poslechovými skladbami
v dur i v moll

OVO: 6
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- rozlišování hudby polyfonní a homofonní

PP, Ú

(vokální i instrumentální)

U: 4.1, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6,

- další hudební nástroje (harfa, varhany)
- lidové kapely, rocková kapela, symfonický
a velký jazzový orchestr
- hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni
a k tanci (dříve a dnes)
- čte a píše noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém

- poslech: lidové kapely, menuet, swingová

klíči

hudba 30. let, rocková hudba 60. let

- vysvětlí značky, zkratky a cizí slova běžně

- významní skladatelé (hudební skupiny) a

používané v notových zápisech z 1. – 5.

jejich tvorba (poslech, epizody ze života) –

ročníku, reaguje na ně při hudební produkci

J.S

- použije notové písmo v žádoucích tvarech

Bach,

Mozart,

Janáček,

Novák,

Beethoven (příp. další – Trojan,Hurník,
Eben, Beatles, Olympik atd.)

- realizuje jednoduchá rytmická cvičení (říkadla
nebo jednoduchého textu)

- princip variace

Seznámení s pojmy z hudební nauky
- seznámení se s oktávami pod i nad dosud
používaným rozsahem
- seznámení se synkopou, triolou, stupnicemi
dur i moll s jedním # a s jedním b
- akord
-

notová

písmena:

basový

klíč,

nota

šestnáctinová
- rytmická cvičení

OVO: 5
PP, Pís, Ú
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U: 1.3, 1.5, 4.2, 4,3

Příloha 4 – Pracovní list W. A. Mozart „Malá noční hudba“

Zakroužkuj, jaká podle tebe skladba byla.
smutná
bouřlivá

veselá
líbezná

slavnostní
mírně rychlá

hravá
taneční

Doplň text:
Wolfgang Amadeus ___________ byl geniální dítě. Již v mladém věku komponoval. Byl
hudebním skladatelem a klavírním virtuosem, geniálním hudebník, který za svého života
vytvořil 626 děl. Tato nejpopulárnější Mozartova skladba ________________________
vznikla jako hudební kulisa k noční slavnosti v paláci a přilehlé zahradě narychlo v srpnu
roku 1787 pravděpodobně na objednávku. Součástí této skladby plné vtipu a lehkosti je
také dobový tanec menuet.

Reflexe:
Jak na tebe skladba působí? Nakresli do rámečku obrázek smajlíka.

Napiš pět slov, která se ti vybaví po dnešní hodině.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Příloha 5 – Využívané pomůcky při výuce hudební výchovy na ZŠ Dvory

1. Knihy a učebnice:
•

Sada učebnic hudební výchovy 1. až 5. ročník ZŠ – autor Marie Lišková +
poslechové CD s nahrávkami hudebních ukázek, nakl. SPN + metodické
příručky

•

Učebnice hudební výchovy pro 1. až 5. ročník ZŠ – autor Jan Budík, nakl.
SPN

•

Hudební výchova 1 Cesta do světa hudby – autoři Jarmila Pánková, Lenka
Pobudová, Lenka Pospíšilová, Ludmila Roubová, nakl. Fraus

•

Písničky a

říkadla

s tancem –

autor

Eva Kulhánková (náměty

pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let)
2. Pracovní sešity:
•

Pojďme si hrát – autoři Martin Vozar, Vlasta Pospíšilová, Miloš Nesvadba,
nakl. Talacko Music

•

Učíme se poslouchat – autoři Martin Vozar, Vlasta Pospíšilová, nakl. Talacko
Music. Pracovní sešit je určen pro první třídu základních škol a přípravný
ročník základních uměleckých škol. Zajišťuje první krůčky do světa hudby.
Děti se hravou formou seznamují se světem zvuků a tónů formou obrázků
a básniček a snadných úkolů. Obsah sešitu: co je tón, co je zvuk. Pojmy silně,
slabě vysoko, nízko, dlouze, krátce, pomalu, rychle, nahoru, dolů, hudební
abeceda.

•

Učíme se noty psát - autoři Martin Vozar, Vlasta Pospíšilová, nakl. Talacko
Music Pracovní sešit je určený pro 2. ročník ZŠ. Děti si zde osvojují základní
hudební poznatky (notová osnova, houslový klíč, noty a pomlky). Kapitoly
jsou přehledně uspořádány a úkoly na sebe navazují. Obsah sešitu: notová
osnova, houslový klíč, psaní not na linkách i mezerách, nota a pomlka celá,
půlová, čtvrťová. Obrázky, básničky a snadné úkoly, pomocí kterých si děti
procvičí základní tvary not a pomlk, výšku i délku not.
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•

Učíme se noty znát – autoři Martin Vozar, Vlasta Pospíšilová, nakl. Talacko
Music. Pracovní sešit je určen pro třetí třídu základních škol a přípravného
ročníku základních uměleckých škol. Děti se hravou formou seznamují
se základními hudebními pojmy v podobě říkadel, písniček a úkolů, které
doplňují. Obsah sešitu: noty c1 - c2, pomlky, úkoly na procvičování, takt
dvoučtvrťový tříčtvrťový a celý, písničky, tvořivé úkoly.

•

Hudební výchova 1. a 2. díl – autor Martin Vozar, nakl. Talacko Music.
Pracovní sešit je určený pro výuku hudební výchovy na I. stupni ZŠ. Sešity
obsahují základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány
v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají
na sebe návaznost. Pracovní sešity se neomezují pouze na psaní not, ale jsou
zde také zastoupeny poznatky o hudebních nástrojích a skladatelích. Důležitým
prvkem jsou hudební doplňovačky a zajímavosti. Sešity doplňují obrázky
hudebních nástrojů, a nebo i portréty skladatelů. Pracovní sešit Hudební
výchova 1 je určen pro 3. - 5. třídu základních škol. Úkoly jsou zaměřeny
na procvičování not a pomlk, rozeznávání taktů, poznávání hudebních nástrojů
a skladatelů. Noty a pomlky se žáci učí také v písničkách. Na konci sešitu je
opakování, které shrnuje probrané učivo.
Pracovní sešit Hudební výchova 2 navazuje na předchozí díl a je určen pro 5. 6. třídu základních škol. Žáci doplňují noty (výšku i délku), názvy not
a pomlky. Kapitoly o hudebních nástrojích jsou doplněny o nové poznatky. Je
zde zastoupeno učivo, které popisuje orchestr a práci dirigenta, pěvecké sbory,
zpěvní hlasy aj. Sešit obsahuje životní osudy a díla známých skladatelů.
Ke každému skladateli je přidán námět na poslechovou činnost.

•

Hudební nauka 1 – autor Martin Vozar, nakl. Talacko Music. Pracovní sešit
pro ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy. Žáci si v něm procvičí noty g –
c3, noty s křížky, béčky, odrážka. Pomlky. Stupnice C dur, G dur, D dur, F dur,
kvintakord. Takt dvoučtvrťový, tříčtvrťový a celý. Rytmická cvičení,
dynamická znaménka, hudební pojmy. Úkoly na doplňování, velké notové
osnovy. Křížovky a doplňovačky.
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•

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy) – autor Jindřiška Jaglová, nakl.
Nová škola DUHA. Jedná se o sadu pracovních listů pro 1. ročník. Sada
pracovních listů tvoří spolu s metodickým průvodcem ucelený komplet
pro práci během celého prvního roku školní docházky. Pracovní listy jsou
způsobem zpracování vhodné i pro zábavu a zpěv dětí v zájmových kroužcích.
Každý list obsahuje jednoduché úkoly s obrázky k nácviku základních
hudebních pojmů a k zapamatování písňových textů. Obrázky si mohou děti
vymalovat. Na druhé straně listu najdete písničky. Jsou zde i řešení některých
zadání.

3. Zpěvníky:
•

Písničky čtyř ročních období dětem + CD s doprovody – autor Stanislav
Chudoba. Zpěvník obsahuje písně pro děti od 3 do 12 let. Jedná se
o zhudebněné verše významných českých básníků (např. J. V. Sládek, K. V.
Rais, F. Hrubín, J. Kainar, J. Noha, J. Čarek, J. Žáček a řada dalších), vytvářejí
jakousi čítanku nabízející laskavý a poetický pohled na svět a věci, které nás
obklopují. Titul obsahuje 62 písní.

•

Já & písnička 1 – autor Petr Jánský, nakl. Music Cheb. Zpěvník pro žáky
základních škol I. díl pro 1. - 4. třídu. Zpěvník pro děti od 5 do 9 let obsahuje
150 hlavně lidových, ale i trampských písní a koled.

•

Já & písnička 1 – autor Petr Jánský, nakl. Music Cheb. Zpěvník je primárně
určen pro II. Stupeň ZŠ (5. – 9. třída).

•

Do-Re-Mi 1 – autor Marie Lišková, nakl. SPN. Tento zpěvník přináší výběr
lidových i uměle vytvořených písniček. Obsahuje 166 písní.

•

Do-Re-Mi 2 - autor Marie Lišková, nakl. SPN. Jde o 2. díl řady zpěvníků DoRe-Mi. Přináší výběr známých i méně známých lidových i uměle vytvořených
písniček, vhodných pro sborový zpěv dětí.

•

Zpíváme s Míšou – autor Michaela Růžičková, nakl. G+W. V tomto zpěvníku
vám autorka přináší na sedm desítek nejoblíbenějších dětských písniček.
Barevné obrázky, noty, akordy a texty písní pro děti od 4 do 9 let.

4. Poslechové CD:
•

Hudební výchova 1. až 5. ročník – poslechové CD k učebnicím.
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•

Bedřich Smetana – Má vlast

•

Představujeme hudební nástroje – Soubor tří CD. Představuje hudební nástroje
podle skupin (smyčcové, dechové, strunné, bicí) v sólových ukázkách
a v různých

nástrojových

souborech.

Mluveným

slovem

provází

Eva

Skabalíková. „Největší skupinou symfonického orchestru jsou nástroje
smyčcové. Jsou to: housle, viola, violoncello a kontrabas. Hraje ne na ně
většinou smyčcem, někdy se ale struny rozeznívají i drnkáním.“ Následuje
stručný popis jednotlivých nástrojů s krátkými ukázkami.
CD 1: Nástroje smyčcové, smyčcové kvarteto, nástroje dechové dřevěné,
dechové

kvinteto

CD 2: Nástroje dechové žesťové, nástroje bicí, harfa, symfonický orchestr.
CD 3: Klavír, cembalo, varhany, kytara, harmonika, zobcová flétna, panova
flétna, saxofon, swingový orchestr, dudy, cimbál.
Dalším typem pomůcek jsou žákovské, tedy ty, které využívají k výuce žáci.
Učební pomůcky, které našim žákům pomáhají při hodinách hudební výchovy jsou:
•

Dřevěné kostky:
1. S označením dynamiky – klasická dřevěná kostka s označením
dynamiky 2x f, 2x mf, 2x p.Návrhy na činnosti s kostkou:
-

žáci mají za úkol pojmenovat značku dynamiky, která jim padla
na kostce

-

hodí kostkou značku dynamiky a následně mají za úkol zahrát
v dané dynamice jeden takt (hudební frázi)

-

pro výuku ve skupině: jeden žák hází a pojmenovává značky, druhý
ho kontroluje atd.

2. Délky not - dřevěná kostka s notami: celá, půlová s tečkou, půlová,
čtvrťová s tečkou, čtvrťová, osminová
3. Kostka noty c1 – a1
4. Kostka pomlky - dřevěná kostka s pomlkami: 2x celá, 2x půlová, 2x
čtvrťová
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5. Kostka s rytmy 1, 2 a 3 - Dřevěná kostka s různými kombinacemi
čtvrťových a půlových not a pomlk. Příklady hraní s kostkami - žáci
vytleskávají rytmus, který jim padl na kostce; žáci mají za úkol zpaměti
zahrát 2 až 5 rytmů, které jim padly na kostce; žáci vyťukávají rytmus
oběma ukazováčky – jeden prst vyťukává rytmickou jednotku
(čtvrťovou nebo osminovou), druhý vyťukává rytmus, který padl
na kostce; pro výuku ve skupině: jeden žák hází a hraje rytmus
na nástroj, druhý ho kontroluje atd.
•

Naučná tabulka Hudební nástroje - pomáhá žákům rozpoznávat hudební
nástroje a jejich dělení do skupin

•

Naučná tabulka Základní hudební pojmy 1 - Obsahuje úvod do hudební
teorie a popisuje základní pojmy: notová osnova, nota, hudební klíč, rozdíl
mezi zvukem a tónem. Základní pojmy jsou doplněny vhodnými
ilustracemi. Vysvětlení učiva o trvání tónu je názorné a přehledné.

•

Portréty hudebních skladatelů - sada portrétů hudebních skladatelů
ve formátu A4 obsahuje 12 podobizen včetně data narození a úmrtí

•

Magnetická tabulka s barevnými notami - Na přední straně jsou dvě notové
osnovy, předepsané houslové klíče a pomocné linky. Součást balení je 33
barevných znaků not, pomlk, posuvek a taktových čar. Popisovatelný
povrch - tabulka je opatřena speciálním lakem vhodným pro popisování fixy
na bílé tabule. Je možné psát noty podle vlastního zadání. zadní strana
tabulky je bez notových osnov a lze ji také využít.

•

Pexeso s hudebními nástroji - obsahuje dvacet dvojic (40 kartiček),
na kartičkách jsou zobrazeny hudební nástroje a další symboly (houslový
klíč, basový klíč aj.)

•

Domino s notami

•

Domino s hudebními nástroji
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