
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 

 
 

 

 

 

 

Literatura:  

Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař,   J. Pilka, 

D. Matoška, SPN Praha 2000 

Zpěvníky: Já písnička 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Lidový dvojhlas 

Hudební výrazové prostředky, italské hudební názvosloví 
- melodie 
- rytmus 
- tempo 
- harmonie 
- dynamika 

září 

2. Lidové hudební nástroje 
- dudy, housle, cimbál, klarinet, kontrabas, opakování hud. nástroje 

    Posuvky, předznamenání 
- křížek, béčko, odrážka 

říjen 

3. Hudební barva 

Sólo, duo, trio,…… 

Procvičení písňového repertoáru        

listopad 

4. Stupnice dur a moll 

Partitura, dirigent, symfonický orchestr 

Vánoční koledy  

prosinec 

5. Variace 
- obměny v hudbě 

      Akord, interval 
- akord. značky 

leden 

6. Píseň a její hudební forma 
- předvětí, závětí, malá a velká hud. forma 

      Zpěv lidových písní 
únor 

7. Vývoj písně 
- Seikilova píseň 

      F. Schubert, rozvoj písně v romantismu 
březen 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Eva Šafaříková  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)                Školní rok 2019/2020 



8. Hudba na jevišti 
- opera, opereta, muzikál, hudební revue 

duben 

9. Česká opera 
- ND, Mysliveček, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů 

květen 

10.  Balet, melodram, scénická hudba 
- Čajkovskij, Prokofjev, Benda, Fibich, Suk 

- opakování písní a učiva 

červen 

 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 
 

 

 

 

 
 

Literatura: 

Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ - SPN Praha, 1998 

Zpěvníky: Já písnička 
 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Lidová píseň, lidský hlas   
- etnika, Janáček, Martinů, hlasová hygiena 

září 

2. Stupnice dur a moll, polyfonie 
- stupnice, kánon, fuga 

říjen 

3. Hudební skladba, lidské nešvary a hudba 
- Bach, Vivaldi, Mozart 

listopad 

4. Sonáta, sonátová forma, vánoční koledy 
- sonáta, symfonie, sonátová forma 

prosinec 

5. Hudba, pohyb, tanec 
- tanec, pantomima, opakování písní 

leden 

6. Symfonie, symfonická báseň 
- Stamic, Beethoven, programní hudba, Smetana 

únor 

7. Hudba duchovní a světská 
- chorál, oratorium, kantáta,  

březen 

8. Hudební přehrávače a nosiče, taktování 
- dirigent, gesto, taktovka, opakování písní 

duben 

9. Muzikál 
- muzikály světové a české, muzikály 90. let 

květen 

10.  Skladatel, interpret 
- dědičnost, nadání, virtuozita, W. A. Mozart, úpravy skladeb 

červen 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Iveta Peštuková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)                Školní rok 2019/2020 



 

TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ - SPN, Charalambidis,A. a kol. 

Zpěvníky: Já písnička 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Hudba vážná a populární, původ hudby 
- artificiální a nonartificiální hudba, pravěk, starověk, Seikilova píseň 

září 

2. Hudební teorie, středověká hudba 
- tónina, stupnice, chorál, gotická hudba 

říjen 

3. Hudba období renesance          

- Orlando di Lasso, Giovanni da Palestina, instrumentální a vokální vícehlas 
listopad 

4. Hudební baroko 
- nové hudební formy, Bach, Vivaldi, nástrojová hudba 

prosinec 

5. Hudební klasicismus, sonátová forma       
- Haydn, Mozart, Beethoven 

leden 

6. Hudební romantismus, impresionismus, úpravy lid. písní 
- Chopin, Verdi, Debussy, Ravel, Pařížská šestka, Janáček, Martinů 

únor 

7. Vážná hudba 20. století, USA – kolébka jazzu 
- ragtime, pochodový a klasický jazz, L. Armstrong 

březen 

8. USA – kolébka jazzu 
- dixieland, swing, big band 

    Rock and roll, country, western 
- bluegrass, rock and roll 

duben 

9. Moderní hudební nástroje 
- zesilovač, reproduktor, el. zesílené nástroje 

   Anglie 60. léta 
        - The Beatles, Rolling Stones 

květen 

10.  Sedmdesátá a osmdesátá léta v moderní hudbě 
- hard rock, heavy metal, pop rock, punk, disco 

červen 

 

Dle možností a nabídky navštěvovat koncerty a výchovné programy, pořádat 

pěvecké soutěže a využívat v besedách znalostí žáků. 

 

 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Hana Hrubešová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)         Školní rok 2019/2020 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ - SPN Praha, 1998 

Zpěvníky: Já písnička 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Dějiny české hudby, česká hudební renesance 

- chorál, kancionál, polyfonie 
září 

2. České hudební baroko 

- Michna, Vejvanovský, Zelenka, Černohorský 
říjen 

3. Český hudební klasicismus 
- symfonie, sonáta, melodram, programní hudba 

listopad 

4. Český hudební romantismus 
- Škroup, hymna, Smetana, Dvořák, Fibich 

 

    Česká vážná hudba 20. století 
- Janáček, Martinů, Suk, Novák, Hába, Eben 

prosinec 

5. Česká populární hudba 
- dechovka, kuplety, kabaret, divadla malých forem 

 

     Český jazz a swing 
- E. F. Burian, R. A. Dvorský, J. Ježek 

leden 

6. Trampská píseň 
            - Kamarádi táborových ohňů, Rangers, Greenhorns, Spirituál kvintet,… 

 

      Nahrávací technika 
           - chování na koncertě 

únor 

7. Divadla malých forem 
- Reduta, Semafor,…. 

 

     Harmonie, akordické značky 
- tónika, dominanta, subdominanta, transpozice 

březen 

8. 60. léta – český big beat 
- P. Janda, Olympik, P. Sedláček, M. Volek 

 

     Česká pop music 
- pop, disco, K. Gott, J. Schelinger,…. 

duben 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Hana Hrubešová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)                 Školní rok 2019/2020 
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9. Česká pop music, procvičení písňového repertoáru 
- nová vlna, reggae, hudební festivaly,… 

květen 

10.  Devadesátá  léta v české pop music 

- techno, acid rock, hip hop, punk, gotic rock, heavy metal, …… 
-  opakování písní a učiva 

červen 

 

 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

 

 

 

 
 


