
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 a vybrané písně 

 

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. nástrojů 

    Posuvky, předznamenání 
- křížek, béčko, odrážka 

říjen 

3. Hudební barva 

Sólo, duo, trio,……     
listopad 

4. Stupnice dur a moll 

Partitura, dirigent, symfonický orchestr 

Vánoční koledy  

prosinec 

5. Variace,  Akord, interval 
 

leden 

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

únor 

7. Vývoj písně  
- vývoj písně v průběhu věků 

březen 

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

duben 

9. Česká opera 
- známá díla, skladatelé, divadla 

květen 

10.  Balet, melodram, scénická hudba 
- Skladatelé, významná díla 

- opakování písní a učiva 

červen 

 

Dále průběžný pěvecký, rytmický a poslechový rozvoj. Nácvik písní. 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)                Školní rok: 2022/2023 



TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 

 
 

 

 

 

 
 

Literatura: 

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

Zpěvníky: Já písnička a vybrané písně 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Lidová píseň, lidský hlas   
- etnika, hlasová hygiena, skladatelé a díla vycházející z lidové hudby 

září 

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

říjen 

3. Lidské nešvary v hudbě listopad 

4. Sonáta, sonátová forma, vánoční koledy prosinec 

5. Hudba, pohyb, tanec 
- pantomima, tanec a jeho formy 

leden 

6. Symfonie, symfonická báseň 
- významní skladatelé a díla 

únor 

7. Hudba duchovní 
- chorál, oratorium, kantáta 

březen 

8. Hudební přehrávače a nosiče, taktování duben 

9. Muzikál 
- muzikály světové a české 

květen 

10.  Skladatel, interpret 
- dědičnost, nadání, virtuozita, úpravy skladeb 

červen 

 

 

Dále průběžný pěvecký, rytmický a poslechový rozvoj. Nácvik písní. 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)                Školní rok: 2022/2023 



TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

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

Zpěvníky: Já písnička a vybrané písně 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

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

září 

2. Středověká hudba říjen 

3. Hudba období renesance          

- instrumentální a vokální vícehlas 
listopad 

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

prosinec 

5. Hudební klasicismus       
- Haydn, Mozart, Beethoven 

leden-únor 

6. Hudební romantismus, impresionismus, expresionismus březen 

7. Vážná hudba 20. století duben 

8. Vážná hudba českých zemí 
- období, význační skladatelé, porovnání se světem 

květen-červen 

 

Dále průběžný pěvecký, rytmický a poslechový rozvoj. Nácvik písní. 

 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)         Školní rok: 2022/2023 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

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

Zpěvníky: Já písnička a vybrané písně 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Kořeny populární hudby září 

2. Moderní hudební nástroje 

- elektrofonikace, složení kapel, elektrická kytara, bicí, klávesy 
říjen 

3. Vývoj populární hudby ve 20. století 
- jazz, swing, rhytm and blues, rock n roll  

listopad-

prosince 

4. Moderní styly v populární hudbě 20. století 
- rock, disco, hip-hop, metal, ska, country, folk, punk, elektronická hudba,… 

leden-březen 

5. Česká populární hudba 
- interpreti, díla, porovnání se světem 

duben-květen 

6. Shrnutí populární hudby 
            - hudební festivaly a akce, vlastní hudební preference, klady a zápory pop. hudby 

červen 

 

Dále průběžný pěvecký, rytmický a poslechový rozvoj. Nácvik písní. 

Dle možností návštěva výchovných koncertů, pěvecké soutěže. 

 

 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)                 Školní rok: 2022/2023  


