
Hudební výchova ve 1. ročníku

      Září

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Zásady správného postoje  a dýchání při zpěvu.

Intonačně čistý zpěv písní.
MPZ ( metodický průvodce, 
zpěvník) s. 5 -10 U 
(učebnice) s.6 - 17
PL (pracovní listy) 1,2

Instrumentální 
činnosti

Rozlišování zvuků a tónů kolem nás.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu.

Poslechové činnosti Rozlišení mluvního a zpěvního projevu.

Říjen

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu.

Intonačně čistý zpěv písní.
MPZ s. 11 – 15
U s. 17 – 29
PL 3

Instrumentální 
činnosti

Využití hry na tělo a hry na jednoduché hudební 
nástroje, seznámení se správným držením rytmických 
nástrojů.

Hudebně pohybové 
činnosti

Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozlišení mluvního a zpěvního projevu.
Rozpoznání rychlé a pomalé melodie.

    



      Listopad

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní a vánočních koled. MPZ s. 16 - 21

U s. 29 – 41
PL 4

Instrumentální 
činnosti

Využití rytmických nástrojů k doprovodné hře.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu.
Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozpoznávání vokální a instrumentální hudby.
Poznávání některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.

      Prosinec

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní a vánočních koled. MPZ s. 22 – 24

U s. 42 - 45
PL 5

Instrumentální 
činnosti

Hra na tělo a  na jednoduché rytmické hudební 
nástroje.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu.
Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.

    



      Leden

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. MPZ s. 28

U s. 46 – 57
PL 6 

Instrumentální 
činnosti

Rozlišování zvuků a tónů kolem nás.
Hra na tělo a  na jednoduché rytmické hudební 
nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).

Poslechové činnosti Rozpoznávání vokální a instrumentální hudby.

      Únor

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. MPZ s. 30 – 32

U s. 58 – 67
PL  7

Instrumentální 
činnosti

Hra na tělo a  na jednoduché rytmické hudební 
nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.



      Březen

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. MPZ s. 33 – 36

U s. 68 – 75
PL 8

Instrumentální 
činnosti

Hra na tělo a  na jednoduché rytmické hudební 
nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku i zvuku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).
Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.
Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové 
skladby.

      Duben

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní.

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm.
MPZ s. 37 – 41
U s. 76 – 79
PL 9

Instrumentální 
činnosti

Hra na tělo a  na jednoduché rytmické hudební 
nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).
Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.
Rozpoznávání vokální a instrumentální hudby.



      Květen

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. MPZ s. 42 – 46

U s. 80 – 83
PL 10

Instrumentální 
činnosti

Hra na jednoduché hudební nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).
Připojení vhodného pohybového doprovodu k písni.

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.

      Červen

učivo výstupy pomůcky
Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní.

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm.
Tóny ve stupnici C dur.

MPZ s. 47 – 48
U s. 84 – 90
PL 11

Instrumentální 
činnosti

Hra na jednoduché hudební nástroje.
Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku.

Hudebně pohybové 
činnosti

Reagování pohybem na znějící hudbu (snaha o 
pohybové vyjádření metra, tempa, dynamiky směru 
melodie).

Poslechové činnosti Rozlišení některých hudebních nástrojů v proudu 
znějící hudby.
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