
Hudební výchova ve 2. ročníku 

 

 
září 

 
učivo výstupy náměty 

Vokální činnosti - 

realizace písní 

v různých taktech 

 

Rytmizace a melodizace jednoduchých textů, improvizace v rámci 

nejjednodušších forem. 

Vytleskávání krátkých a dlouhých slabik. 

Určování charakteru písní (pomalá, rychlá, pochodová, taneční). 

 1. setkání: Počasí 

2. setkání: Vlny a vlnky Instrumentální 

činnosti - rytmizace, 

melodizace 

a stylizace, hudební 

improvizace 

Rozlišení jednotlivých kvalit tónu, rozpoznání výrazných tempových 

a dynamických změn v proudu znějící hudby. 

Vytleskávání rytmu, doprovod hrou na rytmické nástroje. 

  

 

 

 

říjen 

 
učivo výstupy náměty 

Hudebně pohybové 

činnosti - pohybové 

vyjádření hudby, 

reakce na změny 

v proudu znějící 

hudby 

Rekce pohybem na znějící hudbu, pohybové vyjadřování metra, tempa, 

dynamiky, směru melodie. 

 

3. setkání: Ovoce 

4. setkání: Přání 

Poslechové činnosti - 

kvality tónu, 

vztahy mezi tóny 

Sluchové pozorování a rozlišování zvuků kolem nás. 

Poznávání tvaru hudebních nástrojů a jejich zvuku. 

Sluchové poznávání, kdy melodie stoupá či klesá. 

 



listopad 

 
učivo výstupy náměty 

Vokální činnosti - 

realizace písní 

v různých taktech 

Rytmizace a melodizace jednoduchých textů, improvizace v rámci 

nejjednodušších forem. 

5. setkání: Zvířátka 
6. setkání: Na stavbě 

Hudebně pohybové 
činnosti - pohybové 
vyjádření hudby, 
reakce na změny 
v proudu znějící 
hudby 

Reagování pohybem na znějící hudbu, pohybové vyjadřování metra, tempa, 
dynamiky, směru melodie. 
 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Rozpoznání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící 
hudby. 
Sluchové pozorování a rozlišování zvuků kolem nás. 

 
 
 
prosinec 
 

učivo výstupy náměty 
Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace 
a stylizace, hudební 
improvizace 

Vytleskání rytmu, doprovod zpěvu hrou na rytmické nástroje. 

7. setkání: Vánoční zpívání Hudebně pohybové 
činnosti - pohybové 
vyjádření hudby, 
reakce na změny 
v proudu znějící 
hudby 

Reagování pohybem na znějící hudbu, vyjadřování pohybem metra, tempa, 
dynamiky, směru melodie. 



leden 
 

učivo výstupy náměty 
Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace 
a stylizace, hudební 
improvizace 

Vytleskání rytmu, doprovod zpěvu hrou na rytmické nástroje. 

8. setkání: Zrcadlo 
9. setkání: Řemesla 

Hudebně pohybové 
činnosti - pohybové 
vyjádření hudby, 
reakce na změny… 

Reagování pohybem na znějící hudbu, vyjadřování pohybem metra, tempa, 
dynamiky, směru melodie. 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Rozpoznání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící 
hudby. 

 
 
 
 
únor 
 

učivo výstupy náměty 
Vokální činnosti - 
realizace písní 
v různých taktech 

Rytmizace a melodizace jednoduchých textů, improvizace v rámci 
nejjednodušších forem. 
Určování charakteru písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová. 

10. setkání: V kuchyni 
11. setkání: Na svatbě 

Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace 
a stylizace, hudební 
improvizace 

Tleskání rytmu písní, doprovod hrou na rytmické nástroje. 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Sluchové pozorování a rozlišování zvuků kolem nás. 



březen 
 

učivo výstupy náměty 
Vokální činnosti - 
realizace písní 
v různých taktech 

Vytleskávání krátkých a dlouhých slabik. 

12. setkání: Sny 
13. setkání: Muzikanti 

Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace…  

Rozlišování jednotlivých kvalit tónu, rozpoznání výrazných tempových 
a dynamických změn v proudu znějící hudby. 

Hudebně pohybové 
činnosti - pohybové 
vyjádření hudby… 

Reagování pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjádření metra, tempa, 
dynamiky, směru melodie. 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Poznávání tvaru hudebních nástrojů a jejich zvuku. 

 

 

 
duben 
 

učivo výstupy náměty 
Vokální činnosti - 
realizace písní 
v různých taktech 

Určování charakteru písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová. 

14. setkání: Zvídavost 
15. setkání: Já a my 

Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace 
a stylizace, hudební 
improvizace 

Vytleskávání rytmu, doprovod hrou na rytmické nástroje. 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Poznávání sluchem, kdy melodie stoupá či klesá. 
Rozpoznání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící 
hudby. 



květen 
 

učivo výstupy náměty 
Vokální činnosti - 
realizace písní 
v různých taktech 

Vytleskávání krátkých a dlouhých slabik. 

16. setkání: Létání 
17. setkání: Sluníčko hřeje Poslechové činnosti - 

kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Sluchové pozorování a rozlišování zvuku kolem nás. 
Rozeznání sluchem, kdy melodie stoupá či klesá. 
Rozpoznání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící 
hudby. 

 
 
 
 
červen 
 

učivo výstupy náměty 
Instrumentální 
činnosti - rytmizace, 
melodizace 
a stylizace, hudební 
improvizace 

Rozlišování jednotlivých kvalit tónů, rozpoznání výrazných tempových 
a dynamických změn v proudu znějící hudby. 
Tleskání rytmu, doprovod hrou na rytmické nástroje. 

18. setkání: V přírodě 
19. setkání: V lese 

a u potoka 

Hudebně pohybové 
činnosti - pohybové 
vyjádření hudby, 
reakce na změny 
v proudu znějící 
hudby 

Reagování pohybem na znějící hudbu, vyjadřování pohybem metra, tempa, 
dynamiky, směru melodie. 

Poslechové činnosti - 
kvality tónu, 
vztahy mezi tóny 

Rozpoznání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící 
hudby. 

 
 


