
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

             6.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

1. VOKÁLNÍ K. k učení, k řešení problémů Upevnění pěveckých dovedností

ČINNOST K. pracovní, komunikativní Lidová hudba, písňové formy,

Žák : - využívá své ind. hud. schopnosti vícehlasý zpěv

při hudebních aktivitách (HV-9-1-01) Partitura

2. INSTRUMENT.  - uplatňuje získané pěv. dovednosti Variace

ČINNOST  - reprodukuje ná základě svých Hudebně divadelní žánry: opera, opereta, balet, pantomima,

individuálních hudebních schopností melodramy

 - orientace v zápise písní a skladeb… noty a pomlky: celé, půlové, čtvrťové, osminové, repetice, 

(HV-9-1-02)

3. HUDEBNĚ 1.volba - 2.volba

POHYBOVÁ  - rozpoznání tance styl období hudební výrazové prostředky: melodic, rytmus, harmonie,

ČINNOST dynamika, barva

 - vyhledává souvislosti mezi hudbou

a jinými druhy umění

4. POSLECHOVÉ  - orientace v zápise …

ČINNOSTI  - orientace v proudu znějící hudby

Vzdělávací obor Hudební výchova

Navázání na dosažené kompetence



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

           7.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

1. VOKÁLNÍ K. k učení, k řešení problémů Lidové písně a její charakteristické znaky

ČINNOST K. pracovní, komunikativní Píseň zlidovělá a umělá

Žák : - využívá své ind. hud. schopnosti Koncert, sonáta, sonátová forma, symfonie, symfonická báseň

při hudebních aktivitách (HV-9-1-01) Monofonie, polyfonie

2. INSTRUMENT.  - uplatňuje získ. pěv dovednosti Muzikál

ČINNOST  - reprodukuje ná základě svých 

individuálních  hudebních schopností

 - orientace v zápise písní a skladeb…

(HV-9-1-02)

3. HUDEBNĚ

POHYBOVÁ  - rozpoznání tance styl období

ČINNOST

 - vyhledává souvislosti mezi hudbou

a jinými druhy umění

4. POSLECHOVÉ  - orientace v zápise …

ČINNOSTI  - orientace v proudu znějící hudby

Navázání na dosažené kompetence 

Vzdělávací obor Hudební výchova



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

8.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

1. VOKÁLNÍ K. k učení, řešení problémů Rozšiřování písňového repertoáru dle výběru pedagoga

ČINNOST K. pracovní, komunikativní Hudba artificiální a nonartificiální

Žák : - využívá své ind. hud. schopnosti Původ hudby - hudba starověká, středověká, renesance, 

při hudebních aktivitách (HV-9-1-01) baroko, klasicismus, hudba 20.století

2. INSTRUMENT.  - uplatňuje získ. pěv dovednosti vznik moderní populární hudby

ČINNOST  - reprodukuje ná základě svých 

individuálních hudebních schopností

 - orientace v zápise písní a skladeb…

(HV-9-1-01)

3. HUDEBNĚ  - rozpoznání tance styl období

POHYBOVÁ

ČINNOST  - vyhledává souvislosti mezi

hudbou a jinými druhy umění

4. POSLECHOVÉ  - orientace v zápise …

ČINNOSTI  - orientace v proudu znějící hudby

 - zařazení slyš. hudby ke slohové

příslušnosti

Vzdělávací obor Hudební výchova

Navázání na dosažené kompetence



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

9.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

1. VOKÁLNÍ K. k učení, k řešení problémů Periodizace MPH

ČINNOST K. pracovní, komunikativní Kořeny MPH

Žák : - využívá své ind. hud. schopnosti Jazz

při hud. aktivitách (HV-9-1-01) Jednotlivé vývojivé

2. INSTRUMENT.  - uplatňuje získ. pěv dovednosti etapy

ČINNOST  - reprodukuje ná základě svých MPH 20. léta - 90. léta 20. st.

ind hud sch…. (HV-9-1-03) Současná hudba, možnosti a vývojové tendence 

 - orientace v zápise písní a skladeb… Písňový repertoár dle výběru pedagoga

(HV-9-1-02)

3. HUDEBNĚ

POHYBOVÉ  - rozpoznání tance styl období (HV-9-1-05)

ČINNOSTI

 - vyhledává souvislosti mezi hudbou

a jinými druhy umění

4. POSLECHOVÉ  - orientace v zápise …

ČINNOSTI  - orientace v proudu znějící hudby

 - zařadí slyšenou hudbu do  styl. 

období (HV-9-1-04, HV-9-1-06, HV-9-1-07,

HV-9-1-08)

Odpovědná osoba: Mgr. Jana Štrbová

Vzdělávací obor Hudební výchova

Navázání na dosažené kompetence


