
DUM Hudební výchova - Petra Mužíková
Název, ročník, datum Anotace Klíčová slova

1 Opera, opereta, muzikál, divadlo

2 Žák nacvičuje intonačně čistý jednohlasý zpěv. Vánoce, koleda, Betlém

3 Žák posuzuje hudební styly a hudební žánry. Skladatel, Rusalka, Čert a káča, ukázka

4 Žák posuzuje hudební styly a hudební žánry.

5 Žák rozlišuje hudební nástroje. Nástroje, zvuk, rozdělení nástrojů

6 Nota, notová abeceda

7 Žák rozpoznává tempo písní. Pomalé a rychlé tempo, písně, poslech

8 Žák zpívá čistě a rytmicky v jednohlasu. Melodie, rytmizace, sborový zpěv, tempo

9

Hudební styly
2. ročník

Žák získává přehled v oblasti hudebního umění a 
prožívá ukázky hudebních stylů.

Vánoční píseň
1. ročník

Antonín Dvořák
2. ročník

Bedřich Smetana
2. ročník

Skladatel, symfonická báseň, díla, opera, 
ukázka

Hudební nástroje
1. ročník

Notová abeceda
1. ročník

Žák se seznamuje s hudební naukou a orientuje se v 
jednoduchém zápisu skladby.

Pomalé a rychlé tempo
1. ročník

Píseň "Já jsem muzikant"
1. ročník

Píseň "Když jsem já sloužil"
1. ročník

Žák zpívá v jednohlasu, rozpoznává tempo. Melodie, rytmizace, sborový zpěv, 
vlastní nahrávka, vlastní doprovod



10

11

12 Velikonoce, rytmizace, koleda, řazení not

13 Orffovy nástroje, doprovodná hra

14 Houslový klíč, notová osnova, nota

15

16 Žák chápe roli posluchače.

17 Nota, houslový klíč, délka not, stupnice

18

19 Žák rozlišuje jednotlivé druhy písní.

20 Žák si sám kriticky hodnotí výsledky testu.

Rytmizace
2. ročník

Žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty pomocí 
tleskání, luskání, pleskání, podupy.

Rytmus, melodie, klavírní doprovod, 
rytmické nástroje

Zvuky a tóny
1. ročník

Žák se seznamuje s kvalitou tónů – délka, síla, barva, 
výška.

Tóny, zvuk, hloubka, výška, tichý a 
hlasitý tón

Velikonoční říkadla
1. ročník

Žák rytmizuje velikonoční říkadla a k doprovodné 
hře využívá jednoduché hudební nástroje.

Orffovy nástroje
1. ročník

Žák využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře.

Druhy not
2. ročník

Žák se orientuje v jednoduchém zápisu skladby a 
poznává základní pojmy z hudební výchovy.

Orchestr a František Kmoch
2. ročník

Žák rozeznává hudební styly a žánry, též lidovou 
hudbu.

Skladatel, orchestr, dirigent, dechová 
hudba

Česká státní hymna
2. ročník

Vlajka, hymna, Česká republika, státní 
symboly

Pojmy z hudební teorie
2. ročník

Žák se orientuje v jednoduchém zápisu skladby a 
poznává základní pojmy z hudební teorie.

Lidové tradice a lidové písně
2. ročník

Žák se seznamuje s lidovou tradicí a s lidovou písní.
Tradice, tanec, lidové nástroje, taneční 
kroky

Druhy písní
2. ročník

Lidové písně, umělé písně, poslech písní, 
dělení písní

Hudební test
2. ročník

Hudební teorie, notová osnova, houslový 
klíč, noty


