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Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení   Poznámky 

-     Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova je komplexního 
charakteru. Dělí se na čtyři složky: 
Vokální činnosti 
Instrumentální činnosti 
Poslechové činnosti 
Hudebně pohybové činnosti 
Ve výuce se obsah jednotlivých složek doplňuje a prolíná. 
 
-     Výuka probíhá převážně v učebně hudební výchovy, některé vyučovací 
hodiny jsou realizovány ve třídách, kde je k dispozici pianino. Další hudební 
nástroje, audiovizuální techniku a dostupné pomůcky zajišťuje na konkrétní 
hodinu učitel. 
 
-     Vyučovací předmět je po celou dobu školní docházky od 1. – 9. ročníku 
dotován jednou hodinou týdně. 
 
-     Dbáme na to, aby jednotlivé složky hudební výchovy byly vyučovány 
v souladu s probíraným učivem, které se tak stane přístupnějším. Vedeme 
žáky ke správnému užívání hudební terminologie a symboliky. Také se 
zaměřujeme na klasickou  a moderní hudbu, dbáme především na 
pochopení hudby jako estetického fenoménu, klademe důraz na rozpoznání 
této hodnoty ve všech žánrech hudby. Žáky podněcujeme k hledání 
hudebně výrazových prostředků jako jednoho z poznávacích činitelů obsahu 
hudby, ale především v kontextu s poznáváním života skladatelů 
pomáháme žákům citově pochopit hudbu, čímž rozvíjíme jeho sémantické 
schopnosti. Nedílnou součástí při poslechu je rozvoj fantazie a 
představivosti, rozpoznávání zvuků jednotlivých hudebních nástrojů, 
odlišení hudby vokální od instrumentální a vokálně instrumentální. Tato 
vzdělávací strategie má žákům pomáhat orientovat se v různých stylech 
hudby a ukázat jim tak možnosti kritického výběru při vlastní volbě poslechu. 
Při této činnosti dbáme na to, aby si žáci zvykli vzájemnému naslouchání a 
toleranci, podporujeme diskusi a argumentaci za použití poznatků  z jiných 
předmětů a využití vlastních zkušeností. 
 
-     Hlavním cílem vokálních činností je kultivace pěveckého projevu a práce 
s hlasem směrem k jeho správnému užívání  v mluveném projevu. V písních 
se žák seznamuje nejenom s českou hudební tradicí, ale poznává i melodie 
písní jiných zemí.  
 
-     Instrumentální činnosti rozvíjejí schopnost reprodukovat jednotlivé 
složky hudebního díla, spíše hrou na Orffovy nástroje, v případě výjimečně 
nadaných žáků  i hrou na jiné hudební nástroje. Podporujeme rozvoj rytmu i 
jako pohybového fenoménu.  
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-     Hudebně pohybové činnosti rozvíjejí fantazii žáků při ztvárnění hudební 
nálady spontánním pohybem a gesty. Žáci se seznamují se základním 
tanečním kroky a pravidly společenského chování. 
 
-     Výuku doplňují výchovné koncerty a návštěvy divadelních přestavení. 
Podporujeme aktivitu žáků při tvorbě referátů o hudebních skladatelích, 
interpretech, či dílech. Žákům tak pomáháme vyjadřovat své názory a 
obhajovat svůj estetický pohled na svět.   
 
-     Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata, která 
se navzájem prolínají: Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova. 
 
 

 


