
Hudební výchova ve 3. ročníku 
 
 
      Září 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

1. setkání 

Starosti s muzikou 

 

2. setkání 

Hledáme odpověď 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 
 
 
Říjen 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

3. setkání 

Na horách  

 

4. setkání 

Dřina a zábava 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Vyjádření vzestupné a sestupné melodie pohybem. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 



      Listopad 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní a vánočních koled. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

5. setkání 

Valaši  

 

6. setkání 

Výletníci 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 

 

 

 

      Prosinec 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

7. setkání 

Vánoce 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Vyjádření tempa pohybem. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 
 

  
 



      Leden 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

8. setkání 

Zima 

 

9. setkání 

Bydliště 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 
 

 

 

      Únor 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. Pomlky čtvrťové. 

 

10. setkání 

Hračky 

 

11. setkání 

Křížem krážem 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Vytvoření jednoduché dohry. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Rozpoznání ¾ taktu poslechem. 

 
 



      Březen 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

12. setkání 

Přátelé a kamarádi 

 

13. setkání 

Vlak 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Vyjádření polky pohybem. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 
 
 
 

      Duben 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

14. setkání 

Dirigent 

 

15. setkání 

Vdavky 

 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 
 

 



      Květen 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

16. setkání 

Tanec 

 

17. setkání 

Koření 

 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 

 

 

      Červen 
 

učivo výstupy pomůcky 

Vokální činnosti Intonačně čistý zpěv písní. 

Intonace písně podle notového zápisu, orientace v něm. 

Tóny ve stupnici C dur. 

 

18. setkání 

Oči 

 

19. setkání 

Kapela 

 

Instrumentální činnosti Hra na jednoduché hudební nástroje. 

Poznávání hudebních nástrojů podle obrázku. 

Hudebně pohybové činnosti Rozpoznání 2/4 taktu. 

Poslechové činnosti Rozlišení jednotlivých tónů ve stupnici C dur. 

Vyjádření obsahu jednotlivých částí poslechové skladby. 

 

 

http://malotridka.ic.cz nebo http://malotridka.wz.cz v sekci Výchovy 


