
Hudební výchova 2.ročník 

 

Září 

Počasí – notový zápis, pohybový doprovod písně, klesavá a stoupavá melodie 

(Kočka leze dírou, Okolo Frýdku cestička) 

Poslech – Ludwig van Beethoven 

Vlny a vlnky  - bouře v hudbě, vyjádření nálady 

(Co to zvoní, co to cinká) 

 

Říjen 

Ovoce – nápad a píle: komponování, rytmické hry, dechová cvičení, dynamické značky 

(Pod naším okýnkem) 

 Poslech – B.Smetana 

Otázka a odpověď (Co je to?) 

Poslech – J.D. Zelenka 

Pohybová hra (Hlava, ramena) 

Muzikanti – hry na orchestr a kapelníka, taktování, dechová cvičení (Muzikant) 

Noty c, d, e – zápis + intonace, stoupavá a klesavá melodie 

Poslech – N. Paganini 

(Housle) 

 

Listopad 

Zvířátka  - hudební hádanky, rytmické doprovody písní 

Poslech – C.S. Saens: Karneval zvířat 

(Masožravá kytka a cvrček, Na tý louce zelený) 

Na stavbě – skladatelé a skladby, symfonie 

Poslech – F. Schubert 

(Dobrý den, Mravenci) 

Zrcadlo a hudba 

Poslech – M. Ravel: Zrcadla 

(Maličká su, Rybička maličká) + pohybový doprovod písně 

 



Prosinec 

Řemesla – skladatel jako „řemeslník“ 

Poslech - G.F. Handel 

(Já jsem kováříček, Šibal pekař) 

Vánoce 

Poslech – J.J. Ryba: Česká mše vánoční 

Koledy – Slyšte, slyšte, Dej Bůh štěstí, Rychle bratři, pásli ovce Valaši, jak si krásné 

neviňátko, Hej Vánoce, dlouhé noce 

 

Leden 

V kuchyni – kuchyňská muziky (lžíce, lžičky, vařečky) 

Poslech- B. Martinů 

(Kdysi jeden muž) 

Na svatbě 

Poslech – F. Mendelssohn – Bartholdy: Svatební pochod 

(Kalamajka mik, mik, mik, Komáří svatba) + instrumentální doprovod písně 

Sny – nálada v hudbě 

Poslech – B. Flies 

(Dobrú noc, Černé oči jděte spát) 

 

Únor 

Muzikanti – hudební nástroje, rytmus, pohybové doprovody známých písní 

Poslech – I. Hurník 

(Ti zlosejnští muzikanti, Šel tudy) 

Zvědavost – zvídavost: délka not, hudební obrázky 

Poslech – W.A. Mozart 

(Hra na květiny) 

Hrátky s říkadly 

 

Březen 

JÁ –TY – MY: spolupráce hudebníků 

Poslech – J. Haydn: Koncert 

(Ty a já, Já mám koně) 

Létání – ptáčci zpěváčci, hra : létá – nelétá, takty 



(Vyletěl holoubek, Pějme píseň dokola) 

 

Duben 

V zoologické zahradě – písničky o zvířatech 

(Pět minut v Africe) 

Poslech – V. Trojan, C.S. Saint 

Poznávání písniček podle rytmu a notového záznamu 

V přírodě – dozpívávání melodie 

Poslech – A. Dvořák 

(Žežuličko, kde jsi byla, tancovali vrabci v trávě) 

 

Květen 

V lese a u potoka –  základy hudební teorie - takty, noty, doplňování not do taktů 

(Já do lesa nepojedu, Holka modroooká) 

Instrumentální doprovod písně 

Poslech – G.F. Teleman, Abraxas 

Hudební hry a hádanky 

 

Červen 

Pro pilné zpěváky (Blecha, Hromová, jemine, domine, Kuchyňská kapela) 

Opakování známých písní a hudební teorie 

Písničky z pohádek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


