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Hv 7. ročník
časová dotace: 1 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

Vokální činnosti

(HV–9–1–04) • orientuje se v písních našich sousedů • písně všech druhů a žánrů dle výběru 

učitele a žáků

VK 01 Multikulturní výchova – 

kulturní diference

• zpěv ve skupinách i v kolektivu celé 

třídy

(HV–9–1–01) • rozezná a určí základní lidské hlasy • zpěv a lidský hlas

(HV–9–1–02) • upevňuje rytmické a intonační jistoty • vánoční koledy VO 06 Osobnostní a sociální 

výchova – poznávání lidí

Instrumentální činnosti

(HV–9–1–03) • uplatňuje rytmické znalosti • využití rytmických nástrojů

• rytmicky doprovází vybrané písně • tvorba vlastních rytmických doprovodů

Poslechové činnosti obecně

(HV–9–1–06) • rozliší dur a moll tóninu, přiřazuje tempa • vhodné motivační ukázky různých 

nástrojů a zpěvu

• orientuje se v základním uspořádání a 

počtu hudebních vět

• polyfonie, symfonie, sonáta, symfonická 

báseň, kantáta, oratorium

VO 08 Osobnostní a sociální 

výchova – komunikace

• rozumí co je kantáta a oratorium, uvádí 

příklady a jména autorů

• Dvořák, Smetana VD 02 Výchova demokratického 

občana – občan, občanská 

společnost a stát

• rozliší slova fuga, kánon a polyfonní "e" • muzikál

Hudební výchova

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata
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školní (dílčí) výstup

žák:

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

• vnímá hudbu jako umění a úctyhodnou 

činnost

• výchovný koncert

• vysvětlí pojem muzikál, jeho vznik a 

společenskou roli. Zná názvy některých 

muzikál. 

Hudebně pohybové činnosti

(HV–9–1–05) • uvědomuje si náročnost práce dirigenta • pohyb, gesto, dirigent

• rozeznává základní takty, souvislost, 

tempa, dynamiky


