Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Dílčí výstupy
Vokální činnosti
- rozlišuje tempo pomalé a rychlé, melodii stoupavou a klesající, zeslabování a zesilování
- vytleskává rytmus podle říkadel a jednoduchých písní
- zná pojem notová osnova, noty, pomlky, takt, houslový klíč
- zazpívá písně přiměřené věku v 2/4 i ¾ taktu
- ukončí závětí
Instrumentální činnosti
- pozná a rozlišuje vybrané hudební nástroje podle zvuku
- užívá dětské hudební nástroje
Hudebně pohybové činnosti
- pohybuje se podle daného rytmu (tleskání, bubnování)
- vyjadřuje hudbu pohybem
- pohybově doprovází svůj zpěv
Poslechové činnosti
- rozlišuje umělou a lidovou píseň
- seznámí se s vybranými skladbičkami (I. Hurník: Nedokončená pohádka,
B. Smetana: Pochod komediantů, V. Trojan: Žabák, P:I: Čajkovskij: Skřivánek apod.)

Učivo
Vokální činnosti
- rozšíření pěveckých dovedností
- dodržování hlasové hygieny
- dynamicky odlišný zpěv
- rozšiřování hlasového rozsahu
- hudební rytmus
- dvojhlas, kánon
- melodizace říkadel
- nácvik písní např. Zimní, Dělání, Káča našla ptáče, Jetelíčku náš, Dú, kravičky, dú, Když
jsem já sloužil ….
Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, Orffův instrumentář
- rytmizace, hudební hry – na otázku a odpověď
- rytmizace říkadel
Hudebně pohybové činnosti
- taktování – 2/4 takt
- pohybový doprovod znějící hudby

- přísunný krok
Poslechové činnosti
- kvalita tónů a vztahy mezi tóny (akord)
- hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, tempo)
- hudební styly
- poslechové skladby - I. Hurník: Nedokončená pohádka,
B. Smetana: Pochod komediantů, V. Trojan: Žabák, P:I: Čajkovskij: Skřivánek apod.

Průřezová témata
MKV – Kulturní diference
Hudba etnických skupin.

Mezipředmětové vztahy
ČJ– hudba provází výuku (vhodné písně pro zpestření vyučování v dalších předmětech),
říkadla
M - hudba provází výuku (vhodné písně pro zpestření vyučování v dalších předmětech),
Prv – lidové zvyky a tradice
Tv – cvičení při hudbě, pochod, přísunný krok
Vv – ilustrace k písním

