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Hv 8. ročník
časová dotace: 1 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

Vokální činnosti

(HV–9–1–01) • zpívá intonačně čistě v rámci jeho 

možností

• písně všech druhů a žánrů dle výběru 

učitele

VO 06 Osobnostní a sociální 

výchova – poznávání lidí

(HV–9–1–02) • upevňuje dynamiku a tempo písně • zpěv ve skupinách i v kolektivu celé 

třídy

(HV–9–1–03) • snaží se udržet stejnoměrné tempo

(HV–9–1–04) • umí pracovat s agogikou

(HV–9–1–06) • dodržuje hlasovou hygienu

• dodržuje pěvecké návyky

Instrumentální činnosti

(HV–9–1–03) • doprovází píseň na různé hudební 

nástroje

• využití rytmických nástrojů VO 08 Osobnostní a sociální 

výchova – komunikace

(HV–9–1–06) • jednoduše improvizuje

• ovládá obtížnější rytmy

Poslechové činnosti obecně

(HV–9–1–06) • orientuje se v hudební časové ose 

světových dějin

• vhodné ukázky hudby z různých 

historických období České Národní 

divadlo

VK 03 Multikulturní výchova – 

etnický původ

(HV–9–1–07) • posiluje vlastenectví a chápe kořeny 

české národní identity

• výchovný koncert

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

• dokáže souvisle mluvit o Národním 

divadle – zná souvislosti vzniku, 

hudební skladatele doby, architekturu

Hudebně pohybové činnosti

(HV–9–1–05) • žák pozná například menuet, hiphop a 

country tanec

• tleskání, dupání, pantomima, vyjádření 

pohybem těla

VO 11 Osobnostní a sociální 

výchova – hodnoty, postoje, 

praktická etika

(HV–9–1–07) • pantomimicky vyjádří své pocity z 

hudby

• vybrané historické a moderní tance

Hudební nauka

(HV–9–1–08) • objasní význam hudby v životě starých 

kultur a význam v časové posloupnosti

• hudební dějiny napříč staletími ve 

zkratce

VO 06 Osobnostní a sociální 

výchova – poznávání lidí

• popíše vztah hudby k životu jedince • hudební teorie

• ovládá pojmy z hudební teorie


