
TEMATICKÝ PLÁN – 1. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Hudební výchova pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy - PaedDr. Jarmila 

Pánková, Mgr. Lenka Pobudová, PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Ludmila 

Roubová 

  

UČIVO: OBDOBÍ: 
 
Už chodíme do školy: Škola, Podzim 
 
Interval ku – ku. Hra na ozvěnu. Pulzace. Rytmické nástroje – dřívka,  
bubínek, tamburína. Pěvecký postoj. 

 

září 

Jedeme k babičce a dědovi: Cestování, Posvícení 
 
Hra na otázku a odpovědˇ. Dynamika a tempo. Sluchová pozornost. 
Lidová muzika – cimbál. Dvoudobé metrum. Zvonkohra. 

říjen 

 

Před usnutím: Sv. Martin, Den a noc, Zvony 
 
Nota, notová osnova. Rytmické slabiky. Práce s hlasem. Ukolébavka. 
Třídobé metrum. Hra na flétnu. 

listopad 

 

Vánoční čas přichází: Sv. Mikuláš, Vánoce 
 
Grafický záznam písně. Dvoudobé metrum. Hlasová hygiena. 

prosinec 

 
Zima v plném proudu: Zima, Zimní království, Taneční sezóna 
 
Hra s rytmem a melodií. Hlasové návyky. Výška tónu. Houslový klíč. 
Takt. Hra na dirigenta. Tanec. 

leden 

 

U muziky: Masopust, Radost a bolest, Zdraví a nemoc 
 
Opakované tóny. Hudebně výrazové prostředky. Legato. Rozvoj sluchové 
pozornosti. Rytmizace. Buben, činely. 

únor 

 
Přišlo jaro: Jaro, Zvířata na statku, Domácí mazlíčci 
 
Hra na otázku a odpovědˇ. Rytmický a melodický vícehlas. Hudební 
skladatel. Zápis melodie. Tónový prostor c1 – g1. Intonační schody. Hra 
na kytaru. 

březen 

 

Vesele a hravě: Humor - apríl, Velikonoce duben 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA        Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Lenka Hojná 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O)         Školní rok: 2022/2023 
 



 
Pochod. Hra s rytmem – ozvěna, otázka – odpovědˇ, ostinato. Hra na 
housle. 
 
Hudba maluje: Pohádkový svět, Malování, Pocity 
 
Barva tónu. Hry s hlasem. Melodická hra na otázku a odpovědˇ. Tónické 
cítění. Tónický kvintakord. Orientace v průběhu poslouchané hudby. 

květen 

 

Kamarádi do nepohody: Léto, Přírodní živly, Školní výlet, Hurá 

na prázdniny 

 
Improvizace v pentatonickém prostoru. Rytmizace a melodizace. 

Znázornění melodie. 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií. 

Do hudební výchovy je zahrnuta výchova ke zdraví. 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 2. ročník 
 
 

 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Hudební výchova pro 2. ročník – Mgr. M. Lišková, Mgr. L. Hurník, SPN, 

Praha 2000 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Počasí, Vlnky a vlny 
- notový zápis, pohybový doprovod písně, takt, tempo, melodie vzestupná, 

 sestupná 

- písně: Kočka leze dírou, Okolo Frýdku, Co to zvoní, co to cinká? 

- poslech: Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 Pastorální, V. Novák: Bouře 

 

září 

2. Ovoce, Otázka a odpověď, Přání 
- barva hlasu, rytmická hra, notové značky p, mf, virtuos, nota c, d, e 

- písně: Pod naším okýnkem, Co je to?, Hlava, ramena, Muzikant, Housle 

- poslech: B. Smetana: předehra k opeře Prodaná nevěsta, J. D. Zelenka: Laetatus 

   sum, Ukázka kontrabasu, trubky a houslí, N. Paganini: Capriccio pro sólové  

   housle 

říjen 

3. Zvířátka, Na stavbě, Zrcadlo 
- hra na zvířátka, na zrcadlo, na schovávanou, rytmický a pohybový doprovod 

   písně, hádanky, rytmus písně  

listopad 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová, Mgr. Michaela Velíková,  

       Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 2. (2. A, 2. B, 2. O)      Školní rok: 2022/2023 
 



- písně: Masožravá kytka a cvrček, Na tý louce zelený, Dobrý den, Mravenci, 

   Maličká su, Rybička maličká 

- poslech: C.S.Saens: Karneval zvířat – výběr, A. Sarauer: Taneček, F. Schubert: 

  Pstruh, M. Ravel: Zrcadla, E. Suchoň: Maličká som 

4. Vánoce, Vánoce přicházejí 
- rytmický doprovod písně, dětské hudební nástroje, koledy 

- písně: Slyšte, slyšte, Dej Bůh štěstí, Rychle, bratři, Pásli ovce Valaši, Jak jsi  

   krásné, neviňátko, Hej Vánoce, dlouhé noce, Teče voda, vodička 

- poslech: J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

prosinec 

5. Řemesla, V kuchyni 
- notové značky, dynamika, rytmická hra, hra na otázku a odpověď, balet 

- písně: Já jsem kováříček, Šibal pekař, Kdysi jeden muž,  

- poslech: G. F. Handel: Hudba k ohňostroji, J. S. Bach: Menuet, R. Wagner: 

 Mistři pěvci norimberští, B. Martinů: Kuchyňská revue 

leden 

6. Na stavbě, Sny 
- takt, instrumentální, pohybový doprovod písně, repetice 

- písně: Kalamajka mik, mik, mik, Komáří svatba, Dobrú noc, Černé oči, jděte 

 spát 

- poslech: V. Říhovský: Kalamajka, B. Flies: Princi můj maličký, spi 

 

 

únor 

7. Muzikanti, Zvědavost - zvídavost 
- notové značky, rytmus, pohybový, instrumentální doprovod písně, říkadlo 

- písně: Ti zlosejnští muzikanti, Šel tudy, Hra na květiny 

- poslech: I. Hurník: Pohádka, T. Oesten: Triumfální pochod, W. A. Mozart: Malá 

   noční hudba, T. Oesten: Ozvěna 

březen 

8. Já – ty – my, Létání 
- orchestr, sólista, pohybový doprovod písně, takt, doba 

- písně: Ty a já, Já mám koně, Vyletěl holoubek, Pějme píseň dokola 

- poslech: J. Haydn: Koncert, M. Ravel: balet Daphnis et Chloe 

duben 

9. V zoologické zahradě, V přírodě 
- hra na otázku a odpověď, notový záznam, hra na hledače 

- písně: Pět minut v Africe, Žežuličko, kde jsi byla, Tancovali vrabci v trávě 

- poslech: V. Trojan: Žabák z filmu Císařův slavík, C. Saint-Saens: Slon, Abraxas: 

              ZOO, A. Dvořák: V přírodě  

květen 

10.  V lese a u potoka, Pro pilné zpěváky 
- instrumentální doprovod písně, dynamika 

- písně: Já do lesa nepojedu, Holka modrooká, Blecha, Hromová, Jemine, domine, 

              Kuchyňská kapela, Já mám koně, Jede, jede poštovský panáček, Jedna dvě, 

 Honza jde 

- poslech: G. P. Teleman: Polonéza, Abraxas: Země se točí pořád dokola 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena výuka s využitím informačních technologií.  

 

Seznam písní a poslechových skladeb je doporučený. 

 

Do hudební výchovy je zařazena výchova ke zdraví. 
 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 3. ročník 
 
 

 

 

 

 
 

Literatura: 

Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ - SPN Praha 1998 

Já, písnička 1- Music Cheb 1993 
 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Notová osnova, noty a další základní pojmy a 

zaznamenávání 
- notová osnova, nota c, f, G klíč; Starosti s muzikou; rytmizace, říkadla 
-  nota celá, půlová, čtvrťová, osmin; Notám diví se náš klouček; flašinet, poslech: 

 Hurník: Kolovrátek 

- melodie stoupavá, klesavá; Ach synku, synku; opakování- notová osnova, 

zeslabení, zesilování; rytmizace, poslech: A. Webern: 6 orchest. kusů 

září 

2. Ozvěna, kánon, klavír, stupnice C dur, pomlky 
- ozvěna (melodická, rytmická), kánon (říkadla), Slunce za hory…; poslech: V. 

Novák: V Tatrách 

- klavír- etuda, stupnice C dur; Hospodářství,  Vyletěla holubička; 

rytmizace, poslech: J.S.Bach, F.Busoci:Chorální předehra 

- pomlka čtvrťová, půlová; Ptáci; poslech: W. A. Mozart: Dětská symfonie, P. 

Jurkovič: Ptačí koncert 

říjen 

3. Takty, Dvojhlas, kánon, dynamické značky, exotická hudba 
- dvoutaktí (kánon), dvoudobý takt, Dú Valaši, dú, rytmizace, opakování – délka 

not 

- dvojhlas, kánon, Když jsem jel do Prahy, poslech: J. S. Bach: Mše h moll 

- těžká, lehká doba, Crescendo, decrescendo, Podvečerní písnička, hra na lékaře- 

lidský hlas, poslech: Zpěv L. Armstronga 

- ukázky exotické hudby, dirigování ve  dvoudobém taktu, Beskyde, Beskyde, 

poslech: indická hudba – rozdíl, T.Oesten: Výletníci 

listopad 

4. Mnichovní a klášterní hudba 
- mnichovní a kláštěrní hudba 
- zpěv koled: Nesem Vám noviny, Veselé vánoční hody, Hopsa pacholátka, … 
- opakování J. J. Ryba 
- poslech: G. Zrunek: Vánoční mše 
- lidové vánoční zvyky a tradice 

prosinec 

5. Zvonkohra, zobcová flétna, solmizační slabiky, A. Dvořák, 

pentatonika, lehká - těžká doba 
- zvonkohra, zobcová flétna, Rampouch, rampouchy = zvonkohra, poslech: W. A. 

Mozart: Kouzelná flétna, A. Vivaldi: Čtvero ročních období - zima 
- solmizační slabiky, A. Dvořák, Šnek, poslech: A. Dvořák – Můj domov 
- pentatonika, lehká - těžká doba, ukázky čínské hudby, opakování notové 

stupnice 

leden 

6. Flétna sopraninová, zobcová B. Smetana, třídobý takt únor 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA                Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Eva Šafaříková, Mgr. Iveta Peštuková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 3. (3. A, 3. B)                 Školní rok: 2022/2023 



- flétna sopraninová, zobcová, Takhle hop, hop, hop, Indián, poslech: J. Stivín: 

Sangvinici, opakování vysoké – hluboké tóny, hudební hádanky 
- B. Smetana, třídobý takt, Až já pojedu přes ten les, poslech: B. Smetana: 

Z českých luhů a hájů, A. Dvořák, V přírodě  

7. Mazurka, ozvěna, dýchání (správná intonace), pomlka 

osminová, síla tónu 
- mazurka, Kamarádi, poslech: F. Chopin: Polonéza 
- ozvěna, Voláme sluníčko, rytmizace, pohybové hry 
- dýchání (správná intonace), pomlka osminová, Ententýna, mandolína, poslech: A 

Honeggey: Pacific 231, E. Hradecký: Vláček 
- ozvěna, síla tónu, Kozel 

březen 

8. Dirigent, dvoudobý takt, opera, duet, sbor, B. Smetana, 

opěrná píseň 2. stupně 
- dirigent, dvoudobý takt, Na tý louce zelený, Když jsem byl malučký, 

videozáznam koncertu, podoba písní, poslech: L. V. Beethoven: Symfonie č. 5 – 

Osudová 
- opera, duet, sbor, B. Smetana, Byla jedna Káča, poslech: B. Smetana: Prodaná 

nevěsta (Kecal a Jeník) 
- opěrná píseň 2. stupně, Dívča, dívča 

duben 

9. Tanec – polka, menuet, balet, L. Janáček, árie – duet, 

opěrná píseň 4. stupně 
- tanec – polka, Lašská šotyška, vysvětlení slova šotyška (skotský lidový tanec, 

předchůdce polky), poslech: A. Dvořák: Slovanský tanec č. 15 
- menuet, balet, Modrají se pomněnečky, Zlaté střevíčky, poslech: J. S. Bach: 

Menuet, S. Prokofjev: Popelka 
- L. Janáček, árie – duet, Běží liška k táboru, poslech: L. Janáček: Příběh lišky 

Bystroušky 
- opěrná píseň 4. stupně, Oči, černé oči 

květen 

10. Klavír, orchestr – kapela, profesionál – amatér, nástroje  

dechové - fanfára 
- klavír, orchestr – kapela, profesionál – amatér, nástroje dechové – fanfára, Ej 

padá, padá rosička, Poštorecká kapela, Vesnická romance, Koulelo se, koulelo, 

poslech: J. Suk: V nový život 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií 

(internetové zdroje informací k tématům hudební výchovy, …)  

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce  

s počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv hudebního rozvoje, 

cítění a vnímání pro další rozvoj osobnosti jedince. 

 

Žáci navštíví během školního roku koncerty a jiná hudební představení. 

 

Seznam písní a poslechových skladeb je doporučený, písně můžeme nahradit jinými. 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (SPN Praha, 1998) 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Forma, nota a, h, čtyřdobý takt, synkopa, africká hudba, 

symf. báseň – B. Smetana 
- forma, nota a, h, Znám já jeden krásný zámek, poznej píseň podle rytmu, 

poslech: A. Dvořák: Z Nového světa 
- čtyřdobý takt, synkopa, Oh Raja, indiánská hudba: Tanec bizonů 
- africká hudba, Když jsem šel vod Domažlic, poslech: Vodní bubny 
- symfonická báseň – B. Smetana, My pluli dál a dál, poslech: B. Smetana: Vltava, 

S. Reich: Sextet 
 

září 

2. Dvoudobý a čtyřdobý takt, koncert – housle, opěrná píseň 6. 

stupně, ukončená – neukončená melodie, synkopa 
- dvoudobý a čtyřdobý takt, Košiláček 
- koncert – housle, Cvrček houslista, chování na koncertě 
- opěrná píseň 6. stupně, ukončená – neukončená melodie, koncert, Ach není, tu 

není, poslech: P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír b moll 
- synkopa, Išla Marína, marnivá sestřenice 

 

říjen 

3. Metronom, kánon, základní předznamenání, třídobý takt, 

dvojhlas 
- metronom, kánon, poslech: L. v. Beethoven: Symfonie č. 8 
- základní předznamenání, Jede Kudrna 
- třídobý takt, Ó, hřebíčku zahradnický, poslech: J. S. Bach: Sinfonia 
- dvojhlas, Voděnka studená 

 

listopad 

4. Pastorely, vánoční koledy 
- pastorely, 
- vánoční koledy, poslech: J. J. ryba: Milí synáčkové 

prosinec 

5. Ukolébavka, půlová pomlka, violoncello, valčík, dvoudobý a 

třídobý takt, nástrojové skupiny, oktet 
- ukolébavka, půlová pomlka, violoncello, Mravenčí ukolébavka, opakování – 

dynamika, poslech: P. Dydovič: Bláznova ukolébavka 
- valčík, dvoudobý a třídobý takt, Valčík se představuje, tanec: valčík, poslech: M. 

Sokol: Valčík 
- nástrojové skupiny, oktet, dělení nástrojů, My jsme Valaši, poslech: J. 

Mysliveček: Oktet pro dva hoboje  
 

leden 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1 h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Rothová, Mgr. Daniela Pávová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)                  Školní rok: 2022/2023 



6. Komorní hudba, L. Janáček, sbor – dělení hlasů, mollová – 

durová stupnice, partitura 
- komorní hudba, Chovejte mě, má matičko 

- L. Janáček, sbor – dělení hlasů, Už ty pilky dořezaly, poslech: L. Janáček: Pilky 

- mollová – durová stupnice, Dobrú noc, má milá, Až já pojedu přes ten les 

- partitura, Grónská písnička 

únor 

7. Opakování hudebních nástrojů, hudební barva, dvojhlas 
- opakování hudebních nástrojů, Stará archa, poslech: D. Šostakovič: Symfonie      

č. 10 
- hudební barva, dvojhlas, Červená, modrá fiala, Utíkej, Káčo, poslech: K. 

Penderecki: Jakubovo probuzení 
- Vdávalo se motovidlo, poslech: J. Haydn: S úderem kotlů 
- opakování, Boleslav, Boleslav, poslech: L. Janáček: Symfonietta 

březen 

8. Opakování, kapela, variace, kánon, tanec, lidová píseň 

(dvojhlas) 
- opakování, kapela, ten chlumecký zámek 
- variace, kánon, Koko, koko, kokodák, poslech: J. Brahms: Variace na Haydnovo 

téma, W. A. Mozart: Variace 
- opakování předznamenání, tanec, Muzikanti, co děláte, Labada, poslech: V. 

Novák: U Muziky, W. A. Mozart: Tanec 
- lidová píseň – dvojhlas, Hory, doly, černý les, poslech: A. Dvořák: Dyby byla 

kosa nabrošená 

duben 

9. Umělá píseň, árie, opera, jazzový tanec – foxtrot, akord 
- umělá píseň, Malé kotě, rytmizace 
- árie, opera, poslech: A. Dvořák: árie Ježibaby 
- jazzový tanec – foxtrot, Ten jako ten, ať zpívá, poslech: M. Ravel: Dítě a kouzla 
- akord, Jede, jede poštovský panáček, Já do lesa nepojedu, poslech: Queen: 

Bicycle Race 

květen 

10. Opakování učiva  
- opakování učiva, Tisíc mil, Tři čuníci 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií 

(internetové zdroje informací k tématům hudební výchovy, …)  

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce  

s počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv hudebního rozvoje, 

cítění a vnímání pro další rozvoj osobnosti jedince. 

 

Žáci navštíví během školního roku koncerty a jiná hudební představení. 

 

Seznam písní a poslechových skladeb je doporučený, písně můžeme nahradit jinými. 

 

 

 

 
 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 
 
 
 
 

 
Literatura: 

Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ - M. Lišková, SNP Praha 1998 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Notový zápis 

- notová osnova, pomocné linky 
- stupnice 
- stupnice C dur 
- tónika, dominanta 
- akord C dur, G dur 
- legato  
- tempo 
- durový a mollový akord 
- pomlka celá 
- stupnice G dur 
- staccato 
- durová a mollová tónina 

září 

říjen 

listopad 

leden 

březen 

2. Rytmus 

- ¾ takt 

- repetice, metrum 

- 2/4 a 4/4 takt 

září 

duben 

3. Lidová muzika 

- primáš 

- cimbál, housle 

říjen 

4. Hudební forma 

- předvětí, závětí 

- písňová forma a - b 

- písňová forma a - b - a 

- rondo 

říjen 

listopad 

leden 

5. Hudební nástroje 

- varhany 

- smyčcový kvartet 

- harfa 

- bicí nástroje 

- opakování 

- symfonický orchestr 

listopad 

leden 

únor 

květen 

červen 

6. Hudební skladatelé 

- J. S. Bach  

- J. J. Ryba 

- W. A. Mozart 

- B. Smetana 

listopad 

prosinec 

únor 

březen 
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Vyučující: Mgr. Eva Šafaříková, Mgr. Iveta Peštuková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)               Školní rok: 2022/2023 



- A. Dvořák  květen 

7. Hudební žánry 

- opera, opereta, muzikál 

- balet 

- lidová píseň 

- umělá píseň 

listopad 

leden 

8. Hudební pojmy 

- sólista 

- dirigent 

leden 

9. Hymna 

- historický vývoj čs. hymny 

- nácvik hymny 

- chování při hymně 

březen 

10. Tanec 

- polka 

- menuet 

- mateník, furiant 

listopad 

únor 

duben 

11. Závěrečné opakování učiva červen 

 

 

 

PŘÍKLADY PÍSNÍ K OSVOJENÍ: OBDOBÍ: 

1. Názvy písní 
- Rodné údolí 

- Bejvávalo 

- Avignonský most 

- Na tom bošileckým mostku 

- Muzikanti, co děláte 

- Tráva neroste 

- David a Goliáš 

- U panského dvora 

- Kdyby byl Bavorov 

- Půjdem spolu do Betléma 

- Já bych rád k Betému 

- Tichá noc 

- Purpura 

- Bim bam 

- Pějme píseň dokola 

- Žádnyj neví, co sou Domažlice 

- Cestu znám jen já 

- Ráda, ráda 

- Tři tamboři 

- Čtyři koně jdou 

- Strč prst skrz krk 

- Na rozlúčení 

- Týnom, tánom 

- Hvězdičky, dobrou noc 

- Jedeme za sluncem 

průběžně po 

celý rok 



- Sedlák, sedlák, sedlák 

- Tři citrónky 

- Sbohem, lásko 

- Končí ten čas 

- Zhluboka dýchat 

- Včera 

PŘÍKLADY SKLADEB K POSLECHU:  OBDOBÍ: 

2. Názvy skladeb 
- P. I. Čajkovskij - Suita č. 4 G dur, op. 61, Mozartiana, 4. Část 

- W. A. Mozart - Don Giovanni, Fin ch´han dal vino 

- An. Vivaldi - Concerto in D, 2. Věta 

- J. S. Bach - Toccata a Fuga d moll BMW 565 

- V. Trojan - Šest lidových písní pro smyčcové kvarteto 

- Aar. Copland - Rodeo 

- J. Lennon, P. Mc Cartney - And I Love Her 

- F. J. Gossec - Koncertantní symfonie pro dvě harfy, 3. věta, Rondo 

- G. Torelli - Sonáta č. 1 pro trubku, smyčce a basso continuo, 1. věta 

- G. Gershwin - Koncert F dur pro klavír a orchestr, 3. věta 

- Spiritual kvintet - Bim bam 

- B. Britten - Chvála koled, This Little Babe 

- J. J. Ryba - Libou písničku (pastorela) 

- L. van Beethoven - Předehra ke Goethově truchlohře Egmont op. 84 

- W. A. Mozart - Don Giovanni, Menuet z 1. dějství 

- M. P. Musorgskij - Obrázky z výstavy v orch. úpravě M. Ravela: 

- Promenáda 

- Tanec kuřátek ve skořápkách 

- B. Smetana - Proč bychom se netěšili 

- G. Bizet - Carmen, Prelúde 

- Vangelis - Pulstar 

- An. Dvořák - Furiant z České suity 

- G. F. Händel - Vodní hudba, Air 

- J. Ježek - Bugatti step 

průběžně po 

celý rok 

 

Do hudební výchovy je pravidelně zařazována hlasová výchova a výchova ke zdraví. 

 

 

 

 

 


