
 

Tematický plán – hudební výchova 4.ročník 

 

 

Září  
Dopis – písnička a její forma (Znám já jeden krásný zámek) 

              Instrumentální doprovod písně, rytmus, melodie 

Poslech – A. Dvořák 

Tajemství – takt, synkopa (Hdyž sem šel vod Domažlic) 

Poslech – Tanec bizonů, Vodní bubny 

 

Říjen 
U vody – Bedřich Smetana (Vltava) 

Koncert – hudební slavnosti (Cvrček houslista, Ach není, tu není, Išla Marina) 

Poslech – P.I.Čajkovskij 

Metronom – tempo (Jsou mlynáři, Jede Kudrna) 

Kánon 

Poslech –L.van Beethoven 

 

Listopad 
Paměť – hudební paměť, pohybový doprovod písně (Ó, řebíčku, Voděnka studená) 

Poslech – J.S.Bach 

Spánek – pomlka (ukolébavky) 

Poslech – Bláznova ukolébavka 

Podobnosti – variace (Tři slípky) 

Solmizační slabiky,takt, valčík 

Poslech – J.Brahms 

 

Prosinec 
Rodina – nástrojové skupiny, komorní hudba (My jsme Valaši) 

Poslech – J.Mysliveček 

Vánoce – pastorely, koledy 

Poslech – J.J.Ryba 

 

Leden 
Na návštěvě – Leoš Janáček (Už ty pilky dořezaly – zpěv + poslech) 

Mollová tónina, durová tónina – sluchové rozlišení 

Světové strany – (Grónská písnička) 

Melodie ukončená a neukončená, partitura, hudební nástroje (Stará archa) 

 

Únor 
Barvy – dvojhlasý zpěv (Červená, modrá fiala, V tom píseckým černým lese, teče voda 

z javora) 

Poslech – Jakubovo probuzení, A. Vivaldi – Čtvero ročních dob 

Smích a hudba – nálada v hudbě, motivy (Vdávalo se motovidlo, Míša) 

Poslech – J. Haydn 

 



 

 

 

 

Březen 
Na vojně – fanfáry (Boleslav, Boleslav, Ten chlumecký zámek) 

Hudební hádanky 

Poslech – Leoš Janáček 

Muzikanti – (Muzikanti, co děláte) 

Poslech – Vítězslav Novák, W.A.Mozart 

 

  

Duben 
Zpívám, zpíváš, zpíváme – píseň lidová a umělá (Hory, doly, černý les) 

Poslech – A.Dvořák 

Námluvy – (A já su synek z Polánky) 

Lidový dvojhlas 

Poslech – Věra Bílá 

 

Květen 
Abraka dabraka – (Árie ježibaby – zpěv + poslech A.Dvořák) 

 Cestovatelé – zpěv dvou různých písní současně (Jede, jede poštovský panáček + Já do lesa 

nepojedu , Tisíc mil, Tři čuníci) 

Poslech – Queen  

 

Červen 
Pro pilné zpěváky – opakování písniček a hudební teorie 

Písničky z pohádek 

Písničky Z.Svěráka aj. Uhlíře (zpěv + poslech) 

 


