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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C ČIE, PAU, PEL 

2. ročník 2.A, 2.B HER, VAN 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C MIL 

4. ročník 4.A, 4.B STE, ORA 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 1 1 

2. ročník 1 1 

3. ročník 1 1 

4. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU HUDOBNÁ VÝCHOVA  

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných 

hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne 

muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a 

prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného 

vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom 

detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s 

realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do 

hudobno-výchovného procesu. Sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické 

činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti 

a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. 

Hudobné činnosti dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 

nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. 

Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, 

hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-

dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby žiakom prinášali radosť.  

Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších 

žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez 

ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel. 

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou 

partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené 

vedomosti. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU HUDOBNÁ VÝCHOVA  

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,  

 rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou,  

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,  

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,  

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,  

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky 

 s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii,  

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Vzdelávací obsah hudobnej výchovy v 1.- 4. ročníku základnej školy je rozdelený na päť 

tematických okruhov: 

 Vokálno - intonačné činnosti 

 Inštrumentálne činnosti 



 Hudobno - pohybové činnosti 

 Percepčné činnosti 

 Hudobno- dramatické činnosti 

 

1. ročník 

Vokálno - intonačné činnosti:  

Žiaci intonujú v rámci rozsahu d1-h1: detské ľudové a autorské piesne, popevky, riekanky, rečňovanky, 

dialogické hry, hlasové a dychové cvičenia, hry s dychom a hlasom.  Rytmizujú v  

2/4 a 3/4 takte s osminovými a štvrťovými rytmické hodnoty, používajú pomocné rytmické prostriedky 

(rytmické slabiky ta, ti-ti a ich kombinácie, ručné znaky na vyjadrenie rytmu) a 

pomocné intonačné prostriedky: ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i dĺžku tónov, relatívna 

solmizácia, fonogestika.  

Inštrumentálne činnosti: 

Správne používajú Orffove nástroje (paličky, drevený blok, rámový/ručný bubon, tamburína, triangel, 

spiežovce, činely, prstové činelky, zvonček, chrastidlá, xylofón, zvonkohra, metalofón); hrajú  na telo, 

na rôzne objekty, na zvukové hračky a ďalšie elementárne nástroje. Dokážu hrať rytmické modely s 2/4 

a 3/4 taktom, osminové a štvrťové rytmické hodnoty a melodické modely: 5.-3. a 5.-6.-5.-3. (so-mi, so-

la-so-mi).  

Hudobno - pohybové činnosti: 

Žiaci uplatňujú vhodný pohyb v hudobno–pohybových hrách so spevom, adekvátne reagujú na rytmus, 

metrum a tempo, ovládajú tanečné prvky a pohyb v jednoduchých choreografiách.  

Percepčné činnosti: 

Aktívne počúvajú zvuky, piesne  a hudobné skladby slovenských a svetových skladateľov.  

Sluchom rozlišujú rozličné kvality zvuku a tónu (výška, sila, dĺžka, farba, tempo, metrum, dynamika).  

Hudobno- dramatické činnosti: 

Žiaci realizujú hudobné činnosti podľa voľného i štandardizovaného grafického vyjadrenia hudobných 

dejov (príbehy, rozprávky, básne).  

 

2. ročník 

Vokálno - intonačné činnosti: 

Žiaci používajú hlas vedome, so správnou hlasovou technikou v rámci rozsahu c1-c2, spievajú detské 

piesne, ľudové piesne, regionálne ľudové piesne, autorské piesne, popevky, riekanky, nacvičujú 

vokálne dialogické hry, dychové a hlasové cvičenia. Reagujú na taktovacie gestá učiteľa - 2/4 a 3/4 takt, 

a na gestá na zmeny tempa a dynamiky. Ovládajú rytmické hodnoty štvrťová, osminová, pólová, 

pomlčky, bodka za štvrťovou notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, ti-ti, „nič“, „pau-za“, sa, tai-ti.  

Inštrumentálne činnosti: 

Ovládajú hru na Orffove nástroje, hru na telo, okolité objekty triedy, rozličné objekty, prírodniny. Hrajú 

rytmické modely s rytmickými hodnotami  štvrťová, osminová, pólová, pomlčky, bodka za štvrťovou 

notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, ti-ti, „nič“, „pau-za“, tai-ti, melodické modely so-mi, so-la-

so-mi, so-mi-do, durový kvintakord. Dokážu vytvoriť inštrumentálny sprievod – jedným tónom, dvoma 

tónmi toniky a dominanty. Pri hre na nástroje improvizujú.  

 Hudobno - pohybové činnosti: 

Vyjadrujú pocity z počúvanej hudby pohybom a inými umeleckými prostriedkami, adekvátne reagujú 

na rytmus, metrum a tempo, pohybom adekvátne vyjadrujú hudobno–výrazové prostriedky a tanečné 

prvky a pohyb v jednoduchých choreografiách – pohybová interpretácia aj improvizácia. 



Percepčné činnosti: 

Žiaci aktívne počúvajú zvuky, piesne a hudobné skladby, určujú vlastnosti zvuku, charakter skladby, 
vyjadrujú pocity z počúvanej hudby verbálne, pohybom a inými umeleckými prostriedkami. Dokážu 
identifikovať hudobno-vyjadrovacie prostriedky v kontrastoch, nástrojové obsadenie hudobnej 
skladby, rozlišujú niektoré hudobné nástroje v počúvaných skladbách. Rozpoznávajú  jednohlas, 
dvojhlas, melodické a rytmické modely.  
Hudobno- dramatické činnosti: 

Vedia vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu rytmickými a melodickými nástrojmi alebo 

inými zdrojmi zvuku, pohybom, dramatickými prostriedkami, čím vytvárajú hudobno–dramatický 

celok. 

 

3. ročník 

Vokálno - intonačné činnosti: 

Žiaci zvládajú vokálne činnosti v rámci rozsahu h-d2, detské piesne, ľudové piesne, regionálne ľudové 

piesne, autorské piesne, vokálne dialogické hry, dychové a hlasové cvičenia, hry s hlasom, 

zvukomalebné hlasové hry, deklamáciu, rytmizáciu reči, artikuláciu. Reagujú pri speve na taktovacie 

gestá učiteľa - 2/4,3/4/,4/4 takt, adekvátne menia tempo, dynamiku, reagujú na nástup a odsadenie.  

Inštrumentálne činnosti: 

Hrajú na Orffove nástroje, vedia si zhotoviť vlastné elementárne hudobné nástroje. Hrajú rytmické 

modely s rytmickými hodnoty štvrťová, osminová, polová, šestnástinová, pomlčky, bodka za štvrťovou 

notou, synkopy, pomocné rytmické prostriedky: ta, ti-ti, „nič“, „pau-za“, tai-ti, ti-tai, ti-ri-ti-ri.  Hrajú 

melodické modely podľa zápisu so-mi; la-so-mi; la-so-mi-do, príp. do´-la-so-mi-do. Vedia vytvoriť 

inštrumentálny sprievod, ostináto, tóny 1. a 5. stupňa (tonika, dominanta), voľný zvukomalebný 

sprievod, predohru, medzihru a dohru, improvizujú.   

Hudobno - pohybové činnosti: 

Vyjadrujú pocity z počúvanej hudby pohybom a inými umeleckými prostriedkami, adekvátne vedia 

reagovať na rytmus, metrum a tempo, a vedia pohybom vyjadriť hudobno–výrazové prostriedky. 

Realizujú tanečné prvky a pohyb v jednoduchých choreografiách - polkový krok, prísunové kroky, 

podupy, točenie v pároch, čapáše, valčík, mazurkový krok, valašský krok, tanec, ľudový tanec, moderný 

tanec.  

Percepčné činnosti: 

Aktívne počúvajú piesne, hudobné skladby, vedia identifikovať funkcie hudby - estetická, umelecká, 

spoločenská, zábavná, úžitková a jej spoločenský význam. Vedia identifikovať, charakterizovať a 

terminologicky správne pomenovať hudobno-vyjadrovacie prostriedky ako   

melódia, tempo, rytmus, zvuková farba, dynamika, forma, melódia stúpajúca, klesajúca; tempo 

pomalé, stredné, rýchle; rytmus – taktová schéma a rytmické modely, dynamika – piano, mezzoforte, 

forte, crescendo, decrescendo; forma – kontrastné časti. Zvládnu identifikovať obsadenie 

interpretovanej hudobnej skladby, nástroje skupiny symfonického orchestra, niektoré konkrétne 

hudobné nástroje (husle, kontrabas, flauta, klavír, trúbka, bicie), komorný orchester, symfonický 

orchester, orchester ľudových nástrojov, skupiny populárnej hudby.  

Hudobno- dramatické činnosti: 

Žiaci vedia vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu rytmickými a melodickými nástrojmi 

alebo inými zdrojmi zvuku. Vedia vytvoriť hudobno–dramatický celok, s integráciou  výtvarnej výchovy 

(kostýmy, rekvizity, kulisy, farby), slovenského  jazyka a literatúry (rozprávky, príbehy, básne), telesnej 

výchovy (základné pohybové schémy) a iných predmetov.  

 



4. ročník 

Vokálno - intonačné činnosti: 

Žiaci prirodzene aplikujú správnu hlasovú techniku, spievajú čisto a rytmicky správne v rámci rozsahu 

b-d2, detské piesne, ľudové piesne, regionálne ľudové piesne, autorské piesne, vokálne dialogické hry, 

dychové a hlasové cvičenia, hry s hlasom, zvukomalebné hlasové hry, deklamácie, rytmizáciu reči, 

artikuláciu. Dokážu spievať jednoduchý dvojhlas a udržať svoju melodickú líniu, intonujú podľa 

notového zápisu melodické modely napr. s-m; l-s-m; l-s-m-d; d´-l-s-m-d; m-r-d; s-f-m-r-d; d´-t-l-s-f-m-r-

d; ovládajú taktovacie gestá 2/4,3/4/,4/4 taktu, gestá pre zmeny tempa a dynamiky.   

Inštrumentálne činnosti: 

Ovládajú hru na Orffove nástroje, vedia si vytvoriť elementárne hudobné nástroje, ovládajú hru 

rytmických modelov napr. tá; ti-ti; tá-ja; tá-ja-ja-ja; ti-ri-ti-ri; nič; es; pauza; veľ-ká pau-za; atď.  

Podľa zápisu hrajú jednoduché melodicko-rytmické útvary, vytvárajú inštrumentálny sprievod, 

inštrumentálne improvizujú, reagujú pri hre na hudobných nástrojoch na gestá učiteľa, adekvátne 

meniť tempo, dynamiku, ovládajú štandardizované taktovacie schémy (2/4;3/4;4/4).  

Hudobno - pohybové činnosti: 

Vyjadrujú pocity z počúvanej hudby pohybom a inými umeleckými prostriedkami, adekvátne reagujú 

na rytmus, metrum a tempo, pohybom adekvátne vyjadrujú hudobno-výrazové prostriedky, realizujú 

tanečné prvky a pohyb v jednoduchých choreografiách, používajú polkový krok, prísunové kroky, 

podupy, točenie v pároch, čapáše, valčík, mazurkový krok, valašský krok, tanec, ľudový tanec, moderný 

tanec.  

Percepčné činnosti: 

Aktívne počúvajú piesne, hudobné skladby slovenských a svetových skladateľov,  

ako aj vlastné hudobné prejavy učiteľky, triedy i svoje vlastné.Vedia vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

verbálne, pohybom a inými umeleckými prostriedkami, vedia identifikovať funkcie hudby a jej 

spoločenský význam - estetická, umelecká, spoločenská, zábavná, úžitková. Dokážu identifikovať, 

charakterizovať a terminologicky správne pomenovať hudobno-vyjadrovacie prostriedky: melódia 

stúpajúca, klesajúca; tempo pomalé, stredné, rýchle; rytmus – taktová schéma a rytmické modely, 

dynamika – piano, pianissimo, mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo, decrescendo; akcent; harmónia 

durová, mólová, forma – kontrastné časti. Vedia identifikovať nástroje skupiny symfonického orchestra, 

niektoré konkrétne hudobné nástroje, rozlišujú komorný orchester, symfonický orchester, orchester 

ľudových nástrojov, skupiny populárnej hudby. Vedia identifikovať hudobné formy a žánre - pieseň, 

koncert, opera, muzikál, komorná hudba, hudba klasická, ľudová, tanečná, zábavná, populárna. Vedia 

rozpoznať formotvorné prvky - motív, veta (predvetie, závetie), opakovanie, kontrast.  

Hudobno- dramatické činnosti: 

Žiaci vedia vytvoriť hudobno–dramatický celok s integráciou  výtvarnej výchovy (kostýmy, rekvizity, 

kulisy, farby), slovenského  jazyka a literatúry (rozprávky, príbehy, básne), telesnej výchovy (základné 

pohybové schémy) a iných predmetov. Realizujú hudobné činnosti podľa voľného i štandardizovaného 

grafického vyjadrenia hudobných dejov. 

 

Ročník: Prvý 

Učebný materiál:  

Učebnica: HV pre 1. ročník ZŠ /Kopinová, Ružičková/  

Vyd. SPN – Mladé letá,2000 



M T Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Priere

zová 

téma 

IX 1. Piesne z MŠ Jednoduché detské 

piesne  

Ovláda slová piesní. Pri speve 

správne dýcha, rovno sedí, alebo 

stojí. Získava správne spevácke 

návyky (uvoľnený plynulý spev, 

správne dýchanie, zreteľná 

výslovnosť). 

OSR  

 

2. Zlatá brána Detská hudobno-

pohybová hra so 

spevom 

Ovláda spoločný spev, pohybový 

prejav a hru na detských 

rytmických nástrojoch. Vie vyjadriť 

pulzáciu štvrťových hodnôt. 

OSR 

 

3. Hodiny Rytmická detská 

pieseň Realizácia 

rytmu pozostáva 

júceho zo 

štvrťových nôt 

Správne vyslovuje a tlieska rytmus. 

Pozná jednoduché rytmické 

nástroje. Rozlišuje hlasy, zvuky a 

tóny z okolia. 

OŽZ  

 

X 1. Húsky biele, 

húsky 

Vyjadrenie obsahu 

piesne pohybom    

Striedanie  rytmu 

štvrť. a osmin. nôt 

Správne a zreteľne vyslovuje. 

Vytlieskáva rytmus podľa vzoru. 

Sluchom vie rozlíšiť štvrťovú 

a osminovú notu. 

ENV  

 

2. Kuriatko 

a slon 

(V. Trojan) 

Počúvať hudobný 

zážitok 

charakterizujúci 

zvieratká 

Vyjadriť obsah 

pohybom 

Po viacnásobnom vypočutí pozná  

skladbu.  

Dokáže vystihnúť náladu počutej 

skladby a reaguje na ňu 

jednoduchým pohybom. 

OSR  

 

3. Zajačik do lesa 

Pôjdeme my 

do lesíka 

Pohybová hra  

Detské ľudové 

piesne   Hra na 

detských orffových 

nástrojoch 

Ovláda jednu z piesní. Uvedomuje 

si pohyb melódie nahor, nadol i na 

rovnakej výške. Hrá na detských 

orffových nástrojoch a zoznámi sa 

s ich správnym držaním. 

DOV  

 

4. Bola babka Ľudová pieseň 

doprevádzaná 

rytmickým 

sprievodom 

Jednoduchý tanček 

Správne vyslovuje a vytlieskáva 

rytmus. Ovláda ľudovú pieseň 

a sprevádza ju rytmickým 

sprievodom. Osvojí si jednoduchý 

tanček. 

PPZ  

 

XI 1. Pieseň na 

dvoch tónoch 

Umelá pieseň 

Intonácia v durovej 

tónine 

Osvojí si pieseň, ktorá je 

východiskom na upevnenie 

intonačných vzťahov. Získava 

skúsenosti so spevom výškového 

ENV  

 



vzťahu tónov so-mi. Vie ju 

zaspievať podľa fonogestiky. 

2. Kováč kuje, 

mechy duje 

Ľudová pieseň 

Hra na rytmických 

nástrojoch 

Interval so-mi 

Pozná pieseň podľa rytmického 

úryvku. Sprevádza pieseň 

rytmickými nástrojmi. 

Melodizuje slová v intervale so-mi. 

Vie dodržať rytmus metrum. 

OSR  

 

3. Skáče žaba po 

blate Bocian 

na prechádzke 

(A. Sarauer) 

Melódia dvoch 

tónov 

Štvrťová pomlčka 

Krátka klavírna 

skladba 

Počúvanie hudby 

Spieva s grafickou oporou 

jednoduchú melódiu z dvoch 

tónov. Pozná a realizuje štvrťovú 

pomlčku. Po viacnásobnom 

vypočutí pozná klavírnu skladbu. 

ENV  

 

4. Mikuláš Umelá detská 

pieseň 

Melodizácia so-mi 

Intonačne správne vie zaspievať 

pieseň. Melodizuje so-mi. 

MUV  

 

XI 1. Varila myšička 

kašičku 

(E. Suchoň) 

Počúvanie hudby, 

ktorej základom sú 

riekanky 

Pozná skladbu podľa úryvku. 

Rozozná štylizované zvuky. 

Vie sa vyjadriť kresbou. 

MEV  

 

2. Povedzte nám, 

pastuškovia 

Vianočná koleda 

Rytmický sprievod 

Spieva vianočnú koledu, sprevádza 

ju rytmic. sprievodom. Vie sledovať 

a znázorniť pohybom a graficky 

pohyb melódie. 

MUV  

 

3. Už je zima, už 

je tu 

Melodika z tónov  

so-la so-mi 

Orientuje sa v melodike z tónov so-

la so-mi, spieva ju, hrá a intonuje 

podľa solmizačných slabík 

a fonogestiky. Melodizuje slovné 

spojenia. 

OZO 

 

I 1. Bude zima, 

bude mráz 

Prehlĺbenie  

rytmizačných 

schopností 

v rytmických 

dialógoch 

Krátky príbeh o 

zime 

Všíma si celkový ráz piesne, 

pozoruje rytmus. Cibrí cit pre 

vhodné použitie hudobných 

nástrojov pri sprievode piesne. Vie 

obohatiť zvukomaleb. prostried. 

krátky príbeh o zime. 

MEV  

 

2. Spi, dieťatko, 

spi že    Haju, 

haju, hajušky 

Uspávanky 

Počúvanie hudby 

Podľa ukážky pozná pieseň, určí 

charakter skladby. Uvedomí si 

rozdiel. 

OSR  

 



(E. Suchoň) 

3. Zem spí 

(J. Matuška) 

Počúvanie hudby 

 

Vie vyjadriť pohybom prežívanú 

náladu z počutej piesne, tempový 

a dynamický kontrast. 

ENV  

 

II 1. Mám ručníček, 

mám 

Ľudová hudobno-

pohybová hra 

Pozná ľudovú hru. Rytmizuje 

a melodizuje vyčítanku. 

MUV  

 

2. Išla sova na 

tanec 

Veselá pieseň 

Jednoduché taneč. 

variácie 

Melodizovaný 

dialóg 

Spieva pieseň, sprevádza ju 

rytmickým sprievodom. Tvorí 

k piesni tanečné variácie. Hrá hru 

s melodizovaným dialógom. 

MUV  

 

3. Fialôčka fiala Jarná pieseň 

Sprievod na 

rytmických 

nástrojoch 

Pripojí vhodný pohybový prejav 

k piesni. Sprevádza pieseň na 

rytmických nástrojoch. Všíma si 

pohyb melódie. 

ENV  

 

III 1. Ťuki, ťuki, 

ťukalo 

 

Pieseň doplnená 

hrou na rytmických 

nástrojoch 

Rozlišuje krátke a dlhé tóny. 

Hrá na detské orffové nástroje. 

 

PPZ  

 

2. Pieseň 

o trúbke 

 

Pochodová pieseň Pochoduje a tancuje podľa rytmu. 

Tvorí rytmy vhodné do pochodu. 

OSR  

 

3. Vŕšok dolina Ľudová pieseň Zvukomalebne dotvorí krátky 

príbeh. 

MUV  

 

IV 1. Prší, prší Pieseň s 

dramatizáciou 

Pozná pieseň podľa rytmického 

úryvku. Sluchom vie rozoznať kedy 

sa melódia opakuje, zosiluje,  

zoslabuje, zrýchľuje, alebo 

spomaľuje. 

MEV  

 

2. Vlak,   Vlak sa 

rozbieha 

(P. Eben) 

Rytmizácia 

Počúvanie hudby 

Pohybom, slovnou deklamáciou 

a hrou na nástrojoch vyjadrí 

rozmanité tempo. 

DOV  

 

3. Zrelá fazuľa Rytmický sprievod 

Hra na rytmických 

nástrojoch 

Tvorí jednoduchý rytmický sprievod 

k piesni a jednoduché tanečné 

variácie. 

ENV  

 

4. Maličká som  Nácvik piesne  Naučí sa pieseň a obohatí ju 

tanečnými krokmi a 

OSR  



 

 

Ročník: Druhý 

Učebný materiál: Učebnica HV 2. roč. – Langsteinová, Felix 

Vydavateľstvo: SPN 

  

IX. 
1 Septembrová 

pesnička 

Vedieť správne chodiť 

podľa hudby, reagovať 

Pohybom správne 

reagovať na hudbu  

OSR  

 

 

 

(E. Suchoň) Počúvanie hudby inštrumentálnym sprievodom. 

Zoznámi sa s hudobným nástrojom 

– husle. 

 

V 1. Deň matiek Nácvik hudobno-

dramatického 

vystúpenia 

Nacvičuje hudobno-dramatické 

vystúpenie. 

MEV  

 

 2. Deň matiek Prezentácia 

hudobno-

dramatického 

vystúpenia 

Prezentuje nacvičené hudobno-

dramatické vystúpenie. 

MEV  

 

3. Na dvore býva 

sliepočka naša 

Detská pieseň 

Hra na telo 

Refrén piesne doplní hrou na tele. 

 

ENV  

 

VI 1. Káčer na 

doline 

Hra na ozvenu 

Hra na detských 

hudobných 

nástrojoch 

Precvičí hru na hudobných 

nástrojoch a zahrá si hru na 

ozvenu.  

 

ENV  

 

2. My sme malí 

muzikanti 

Veselá pieseň 

Dramatizácia 

Naučí sa veselú pieseň 

s dramatizačnými pohybmi 

napodobňujúcimi hru na 

hudobných nástrojoch. Intonuje 

vzťah so-mi.  

OSR  

 

3. Hymna 

Slovenskej 

republiky 

 

Počúvanie hudby Pozná hymnu SR a rozumie textu. OSR  

 

M H Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 



na zmenu tempa 

a dynamiku 

a stvárňovanie hudby 

 

 

2.  Adam v škole 

nesedel 

Vytvoriť vlastnú 

hudobnú krajinu 

v danom tónovom 

priestore (využitie 

všetkých činnosti pri 

predvedení 

dramatického príbehu ) 

Prostredníctvom 

poznania a precítenej 

interpretácie slovenskej 

ľudovej piesni osvojiť si 

hudobný materinský 

jazyk. 

OZO  

3.  Ide, ide vláčik Vytvorenie 

jednoduchého príbehu 

s integráciou vokálnej a 

nástrojovej improvizácie 

(poznať svet zvukov a 

hudby na báze a 

princípoch detskej hry ) 

Hudobné nástroje 

chápať ako prostriedok 

na vykreslenie 

prostredia. 

DOV  

X. 

1.  Krásna, krásna 

( štvrťová 

a osminová nota )    

PH: J. Letňan - 

Klavír 

Vedieť správne chodiť a 

pochodovať podľa 

hudby, reagovať na 

zmeny tempa 

a dynamiky (pohybové 

vyjadrenie vzťahov 

vysoko, nízko, stúpanie, 

klesanie melódie ) 

Pohybom správne 

reagovať na hudbu 

ENV  

2.  Na slepú babu Práca s hlasom 

kultivácia speváckého 

prejavu uplatňovanie 

správnych speváckych 

návykov 

Detské ľudové piesne 

spievať čisto a rytmicky 

presne adekvátnej 

nálade. 

Chápať poslanie ľudovej 

hudobnej kultúry. 

OSR 

3.  Náš tatíček, 

nebožtíček 

Ppohybové stvárnenie a 

vyjadrenie hudobného 

výrazu a nálady 

Pohybom vyjadriť 

náladu hudby. 

 

MUV  

4.  Zebra 

PH: Georges Bizet 

– Detský pochod      

Poznať jednoduché 

rytmické nástroje a 

ovládať techniku hrania 

a sluchom ich rozoznať. 

( hra na detských 

hudobných nástrojoch ) 

Vedieť hrať rytmické 

motívy pozostávajúce 

z hodnôt štvrťových a 

osminových nôt. 

DOV  



XI. 

1.  Pec nám spadla Hudobné nástroje ako 

prostriedok na 

vykreslenie prostredia, 

postáv a nálad. 

Vedieť využiť všetky 

činnosti pri predvedení 

dramatického príbehu. 

OSR 

2.  Zjedzte ma, vĺčky Orientácia v grafickom 

zázname jednoduchej 

melódie – čítanie nôt, 

určovanie rytmu, 

tempa, dynamiky. 

Získať základné 

spevácke zručnosti a 

návyky. 

Vedieť zaspievať 

jednodiché durové 

melodie. 

 

OSR 

 

3.  Rýmy, zimy Detské piesne spievať 

čisto a rytmicky presne. 

Vedieť zaspievať 

jednoduchú dúrovu 

melódiu. 

ENV  

XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Prišiel k nám 

Mikuláš 

Milujeme Mikuláša 

Hudobné nástroje 

chápať ako prostriedok 

na vykreslenie 

prostredia, postáv a 

nálad. 

Uskutočniť hudobno 

deramatické 

vystúpenie. 

 

MUV  

2.  Za kostolom lúčka 

Dajže,ó, Bože, ten 

deň veselý 

Koleda – hra na 

detských hudobných 

nástrojoch. 

Vedieť tvoriť a 

realizovať jednoduché 

sprievody k piesňam, 

rytmické motívy. 

MUV  

 

3.  Do hory, do lesa Koleda – hra na 

detských hudobných 

nástrojoch. 

Vedieť tvoriť a 

realizovať jednoduché 

sprievody k piesňam, 

rytmické motívy. 

 

1.  Češem si hlavičku 

Snehuliak 

Verbalizovať svoj názor 

aj na iné formy 

tvorivých prejavov napr. 

Na literatúru, výtvarné 

umenie. 

Dokázať vystihnúť 

náladu piesni a 

počúvanej hudby. 

OZO 

2.  Bol jeden gajdoš 

( FG ) 

Vedieť tvoriť a 

realizovať jednoduché 

sprievody k piesňam,  

rytmické motívy, 

improvizácia 

Vedieť hrať rytmické 

motívy pozostávajúce 

z hodnôt  osminových  

a štvrťových nôt. 

OSR  

3.  Karneval Vedieť sluchovo 

rozoznať predohru, 

medzihru, dohru 

Poznať krátke 

vekuprimerané 

hudobné skladby a 

vedieť verbalizovať 

MUV  



 

 

 

II. 

hudobný zážitok, vedieť 

ho vizualizovať a 

vyjadriť pohybom. 

1.  Dobrú noc má milá 

 

 

Získať základné 

spevácke návyky 

(používanie taktových 

gest ) 

 

 

Vedieť správne 

zaspievať hry so 

spevom. 

 

 

OSR  

2.  Dínom, dánom 

PH: Korytnačky, 

antilopy   

Vedieť reagovať na 

hudbu a stvárňovať 

hudbu pomocou 

pohybu, tanca, gesta. 

Získavať schopnosti 

spolupracovať v tíme, 

vedieť plánovať, 

propagovať, realizovať i 

prezentovať vlastnú 

prácu i skupinové 

projekty. 

MUV  

3. Ženilo sa 

motovidlo 

 

Poznať delenie 

slovenských ľudových 

piesní podľa folklórnych 

oblastí, slovenské 

zvykoslovie (práca 

s hlasom, kultivácia 

speváckeho prejavu )  

Vedieť čisto a so 

správnym výrazom 

zaspievať pieseň. 

 

MUV  

III. 

1.  Číčence, číčence Vedieť rozlíšiť ukončenú 

a neukončenú pieseň 

Pohybom vyjadriť 

náladu hudby 

 

MUV  

2.  Smutný slimák Rozlišovanie zvukov 

okolitého sveta.(zvuk, 

tón, reč, spev) 

Vedieť správne a čisto 

zaspievať pieseň. 

 

ENV  

 

3.  Medveď na lyžiach Tempo a rýchlosť spevu Vedieť rozlíšiť v piesni 

zmeny tempa. 

ENV  

4.  Súťaž: Slávik    

IV. 

1.  Zahrajte mi 

muzikanti 

PH: E. Suchoň – 

Zahrajte mi 

muzikanti   

Sluchové rozoznávanie 

predohry, medzihry, 

dohry, tém, motívov, 

hudobných fráz 

Dokázať vystihnúť 

náladu piesní a počutej 

hudby. 

 

 

MUV  

 



2.  Žaba, žaba, žabisko 

PH: A. Sarauer – 

Bocian na 

prechádzke 

Hra na detských 

hudobných nástrojoch a 

ich využívanie počas 

hudobnej reprodukcie i 

produkcie. 

Vedieť hrať rytmické 

motívy pozostávajúce 

z hodnôt štvrťových nôt. 

 

 

3.  Uspávanka. 

Riekanka o 

mamkách. 

Na základe získaných 

zručností žiaci dokážu 

na primeranej úrovní 

realizovať svoje 

hudobné predstavy. 

Pohybom správne 

reagovať na hudbu, 

ovládať základné kroky. 

 

OSR -  

V. 

1.  Urobme si 

rozprávku s 

hudbou. 

 

Osvojiť si a porozumieť 

pojmu HUDOBNÁ 

ROZPRÁVKA 

Po viacnásobnom 

vypočutí poznať zvuk  

hudobných násprojov. 

ENV  

2.  Máje Veselý spev 

sprevádzaný rytmickým 

tlieskním a plieskaním 

Získať základy 
hudobného myslenia, 
elementárne základy 
hudobno – estetického 
vedomia v sústave 
hudobných vedomostí. 

MDV 

3.  Už ho máme Osvojenie si nového 

hudobného štýlu REP 

Vedieť pieseň spievať 

v jednom tóne a vyjadriť 

rytmus piesne 

pohybovým prejavom. 

MUV, MDV  

 

4.  Kukurica, pšenica Spievanie piesne 

dvojhlasne s nástupom 

o jeden takt neskôr 

Dokázať vystihnúť 

náladu piesní a počutej 

hudby. 

 

ENV, OZO 

VI. 

1.  Maličká som  

PH: J. Letňan – 

Basa ( kontrabas ) 

Práca s hlasom, 

kultivácia speváckeho a 

hovoreného prejavu 

prostredníctvom 

uplatňovania správnych 

speváckych  návykov. 

 

Poznať delenie 

slovenských ľudových 

piesní podľa tematiky a 

folklórnych oblastí, 

slovenské zvykoslovie. 

 

OSR  

MUV, MEV  

2.  Nešťastie  Opakovanie rytmu v 

piesni, predohra, 

medzihra a dohra, 

taktovanie 

Vedieť rozlíšiť predohru, 

medzihru a dohru a 

spočítať takty v piesni 

ENV  

3.  Opakovanie 

detských piesní 

Spev detských piesní s 

doprovodom 

Zopakovať si piesne MUV 

MDV 



 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 
Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

Ročník: Tretí 

Učebný materiál: Langsteinová, E., Felix, B.: Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ; SPN – Mladé letá, s. r. 

o., Bratislava 

mesiac Hodina Tematický celok obsahový štandard výkonový štandard poznámky 

 
IX.   

 Správne spevácke návyky 
rozospievanie, dýchanie a 
sedenie pri speve. Opakovanie 
piesní a základných pojmov z 
2. ročníka.  

Žiak ovláda správne 
spevácke návyky 
(dýchanie, postoj, hlavový 
tón), melódiu a tempo 
piesní z minulého roku, 
základné pojmy. Dokáže 
uhádnuť pieseň na 
základe inštrumentálneho 
sprievodu.  

OSR 
MDV 
DOV   1. -   Pieseň pre tvoje 

uši,       Zebra 

      Technika dýchania pri speve. 
Sprevádzanie spevu 
jednoduchým pohybom. 

Žiak ovláda základy 
speváckeho 
dýchania,  správne 
nasadenie tónu, 
artikuláciu spoluhlások a 
koncoviek. Vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať slovenské 
ľudové piesne. Dokáže 
adekvátne prispôsobiť 
pohyb skladbe.  

OSR 

  2. - Šijeme vrecia, šijeme 
Železnica 

X.     Pohybom vyjadriť piesne. 
Opakovanie základných 
informácií o notách a ich 
rytmických slabikách. 

Žiak vie intonačne 
správne zaspievať pieseň, 
pohybom vyjadriť piesne 
a ovláda základné 
informácie o notách a ich 
rytmických slabikách. 

OSR 
MDV   3. -   V šírem poli  Keď ja bula 

malá 

      Na základe piesne vymyslieť 
sprievod. Pochopiť a poznať 
rytmickú predohru a dohru. 
Zopakovať si jednotlivé 
pomlky, priraďovať ich k 
hodnotám nôt. 

Žiak vie intonačne 
správne zaspievať pieseň, 
rozlišovať rytmické 
hodnoty nôt, techniku hry 
na detských hudobných 
nástrojoch. Ovláda 
jednotlivé pomlky, 
priraďovať ich k 
hodnotám nôt (celá, 

OSR 
MDV   4. - My sme malí muzikanti 

Pod horou ovos drobný 



polová, štvrťová a 
osminová). 

      Naučiť sa rytmicky náročnú 
skladbu. Na základe melódie 
pochopiť názov skladby. 
Vyjadriť hudbu pohybom. 

Žiak vie po naučení piesne 
ju doplniť o rytmický 
sprievod. Ovláda 
rytmizovanie nôt 
pomocou slabík. Vie 
spievať hlavnú melódiu a 
stvárniť príbeh podľa 
hudby. 

OSR 
MDV 
RLK 

  5. -   Trpaslíci v makovici  
A.Dvořák -Tanec škriatkov 

      Naučiť sa spievať s 
citom  uspávanky. 
Uvedomiť si význam 
uspávaniek. 

Žiak vie s citom spievať 
uspávanky a 
rytmizovať  noty 
pomocou slabík.  

MDV 
RLK 
OSR 

  6. -   Uspávanky – Búvajže len, 
búvaj  Hajaj, belaj  
M.Schneider-Trnavský - 
Uspávanka 

XI.     Vedieť čisto a so správnym 
výrazom zaspievať slovenské 
ľudové piesne. Pochopiť 
brumendo. Aktívne sa zapájať 
do pohybu. 

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať slovenské 
ľudové piesne. Ovláda 
brumendo a aktívne sa 
zapája do pohybu. 

OSR 

  7. -   Zábavné piesne – Skočila 
mi myška  A ty, Hana  Mám 
ručníček, mám 

      Zahrať hudobno - pohybovú 
hru. 

Žiak dokáže byť aktívny 
pri hudobno-pohybovej 
hre. 

OSR 
 MDV   8. - Zahráme sa – Kráľka, Janko 

      Osvojiť si piesne. Zoznámiť sa 
so sláčikovými hud. nástrojmi 
a s pojmom trio.  

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať piesne, pozná 
pojmy - trio, sláčikové 
hudobné nástroje. 

MUV  
RLK   9. -   E.Suchoň – Keď sa vlci zišli  

Keď sa vlci zišli  Hlboký 
jarčok 

      Naučiť sa pieseň. Hra na hud. 
režisérov. Rozoznávanie 
pomlky, hodnoty nôt, na 
koľko dôb trvajú jednotlivé 
noty a ich rytmické slabiky.  

Žiak dokáže aktívne sa 
zúčastniť hudobnej hry. 
Vie čisto a so správnym 
výrazom zaspievať piesne. 
Rozoznáva pomlky, 
hodnoty nôt, na koľko 
dôb trvajú jednotlivé noty 
a ich rytmické slabiky. 

OSR 

  10. - Hudobná hra – Fúzačikov 
špás 

XII.     Zahrať hudobno - dramatickú 
hru. 

Žiak dokáže byť aktívny 
pri hudobno-dramatickej 
hre. 

OSR 
MDV   11. - Ako sa Mopkovia vynašli 

      Pojmy sprievod, predohra, 
dohra. Inštrumentálne 
podporiť túto pieseň. 
Rytmizovanie nôt pomocou 
slabík. 

Žiak vie po osvojení 
piesne vymyslieť vhodný 
inštrumentálny sprievod, 
rytmizovať noty pomocou 
slabík. 

ENV 
OZO   12. - Kúpil otec rybu 

      Osvojenie 
koledy.                            Hra na 
hudobných nástrojoch. 

Žiak pozná vianočné 
zvyky, vie spievať 
vianočné koledy a 
sprevádzať ich 
jednoduchým hud. 
sprievodom. 

MUV 
VMR   13. - Spievame vianočné koledy 

a piesne 

I.     Dramatizácia textu piesne 
Opakovanie vedomosti o 
notách. 

Žiak vie po naučení piesne 
dramatizovať text piesne. 
Ovláda zápis, pomlky, 
doby a slabiky. 

OSR 

  14. - Vandrovala blška 

      Rozdiel medzi skladbami. Hra 
na Múdru ozvenu. 

Žiak pozná rozdiel medzi 
skladbami. Vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať. 

OSR 
MDV   15. - Hudba a zvieratká – Ťaví 

pochod, Namrzený 
papagáj, Labuť 

      Zahrať hudobno - dramatickú 
hru. Poznať v skladbe refrén. 

Žiak je aktívny pri 
hudobno-dramatickej hre, 
vie zaspievať obidve 
piesne. Pozná ich rozdiel. 

OSR 
DOV   16. - Zahrajme sa s drakom – 

Dračie trampoty 



Vie nájsť refrén v 
skladbách. 

      Dotváranie piesne 
inštrumentálnym sprievodom.  

Žiak ovláda pieseň., 
rytmizovanie nôt 
pomocou slabík. Aktívne 
sa zapája do sprievodu 
piesne. 

MDV 

  17. - Teta Zima 

II.     Naučiť sa piesne. Spoznať 
zvieratká po vypočutí 
skladieb. 

Žiak ovláda fašiangové 
piesne Dokáže odhadnúť 
zviera na základe skladby. 

MUV 

  18. -   Fašiangy  Karneval zvierat 
– C.Saint-Saens 

      Naučiť sa piesne. Poznať v 
skladbe refrén. 

Žiak vie zaspievať obidve 
piesne, pozná ich rozdiel. 
Vie nájsť refrén v 
skladbách. 

OSR 

  19. - Vybrané slová 

      Čisto a so správnym výrazom 
osvojiť si pieseň. Vypočuť si 
rozprávkovú skladbu. 

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať pieseň, vypočuť 
si skladbu. 

MDV 

  20. -   Rozprávka v hudbe – 
Šípová Ruženka   M.Ravel - 
Pavana pre Šípkovú 
Ruženku 

III.     Aktívne sa zúčastniť hudobno-
dramatickej hry. 

Žiak dokáže sa aktívne 
podieľať na hudobno-
dramatickej činnosti. 

OSR 

  21. - Ako Mopkovia putovali 

      Pojmy mazúrka, valčík. 
Zatancovať jeden z tancov. 

Žiak vie zaspievať pieseň a 
pozná rozdiel medzi 
polkou, mazúrkou a 
valčíkom. Dokáže správne 
realizovať tanečné kroky 
jedného z tancov a 
pohybom správne 
reagovať na hudbu. 

MUV 

  22. -   Mazúrka a valčík  
Martinko  Mám ja kosu   

      Dotváranie piesní pohybom. 
Tanec k piesni Štyri kroky 
dopredu. Rytmizovanie nôt 
pomocou slabík. 

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať piesne, 
rytmizovať noty pomocou 
slabík, aktívne sa 
zúčastniť pri detských 
hrách. Ovláda tanec k 
piesni štyri kroky 
dopredu.  

MDV 
VMR   23. - Detské hry  

      Naučiť sa obidve piesne 
spievať spolu. Taktovanie 

Žiak po naučení 
jednotlivých piesní 
dokáže ich spievať ako 
dvojhlas. Dokáže taktovať 
niektoré piesne. 

OSR 

  24. -   Spievanky, 
spievanky       Prší, prší  Dú, 
dú                                   Dú 
valasi, dú 

IV.     V piesni pochopiť Fine. D.C. al 
Fine. Opakovanie vedomosti o 
notách. 

Žiak chápe sled piesne a 
hudobné pojmy - Fine, 
D.C al  Fine.. Ovláda 
rytmizovanie nôt 
pomocou slabík. 

OZO 

  25. -   Piesne o kvetoch a ovocí -   
Zasadiu som, zasadiu som  
Pred dubom  Moje milé, 
premilené jahody 

      Osvojiť si všetky varianty 
piesní. Všímať si rozdielov. 

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať piesne. Pozná 
význam niektorých slov v 
piesňach. 

VMR 

  26. -   Piesne o jabĺčku -   
Červeno jabĺčko 

      Aktívne sa zúčastniť hudobno-
dramatickej hry. 

Žiak sa aktívne podieľa na 
hudobno-dramatickej 
činnosti. 

OSR 

  27. -   Ako Mopkovia pátrali  
Ako sa Mopkovia divili 

      Naučiť sa spievať hru. V piesni 
pochopiť Fine. D.C. al Fine. 

Žiak chápe sled piesne a 
hudobné pojmy - Fine, 
D.C. al Fine.  

OZO 

  28. - Malá pomocníčka 

V.     MDV 



  29. - Mamičke 
Naučiť sa pieseň. Opakovanie 
predošlých piesne spolu so 
sprievodmi. 

Žiak vie čisto a so 
správnym výrazom 
zaspievať piesne, 
rytmizovať noty pomocou 
slabík.  

      Vyjadrenie textu pri spievaní 
rytmicky – mazúrka. 

Žiak vie zaspievať pieseň 
aj iným jazykom, vyjadriť 
text piesne a rytmicky ju 
stvárniť. Ovláda 
rytmizovanie nôt 
pomocou slabík. 

OSR 

  30. -   Počítadlová   Na bielej 
hore 

      Hudobné nástroje flauta a 
pikola. Vytváranie sprievodu 
hrou na tele. Vypočuť si 
ukážku. 

žiak po naučení piesne 
pozná hud. nástroje. 
Dokáže vytvoriť rytmický 
sprievod hrou na telo a 
napodobniť hru hud. 
nástroja. 

MDV 

  31. -   Tulajdina   Píšťalôčka 
krásna, Píšťalečka, pískaj  
J.Letňan - Flauta 

      Naučiť sa anglické piesne žiak pozná inonárodné 
piesne. 

MUV 

  32. - Anglické piesne 

VI.     Hudobno-dramatická hra Žiak sa aktívne podieľa na 
hudobno-dramatickej 
činnosti. 

OSR 
MDV   33. - Zahrajme si divadlo – 

Ženích pre slečnu Myšku 

 

 

 

Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál: 

mesiac Hodina Tématický celok obsahový štandard výkonový štandard poznámky 

IX.   VIČ Osvojiť si  pieseň. 
Dokázať vyjadriť 
obsah piesne 
pohybom. Spievať 
rytmicky správne.  

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne.  

OSR 

  1. - S pesničkou do nového 
školského roka: Keby mala 
rozum stonožka 

    VIČ Ovládať základné 
hlasové zručnosti: 
správne držanie tela, 
spevácke dýchanie, 
otváranie úst. Vedieť 
spievať brumendo.  

Žiak čisto intonuje, 
dodržiava základy 
speváckej hygieny.  

ENV 

  2. - Čo sme sa naučili ? Spev: 
Železnica 

 

  PČ Poznať odlišnosť v 
hudobnej skladbe. 

Podľa sluchu pozná 
hudobnú skladbu a 
dokáže vystihnúť 
zámer skladateľa. 

ENV 

  3. - Počúvanie: Vlak ide, Spev: 
Vandrovala blška, 

    HPČ Osvojiť si  pieseň. 
Poznať pojmy: 
klopačka, hutmanská 
palica. Dokázať 
vyjadriť obsah piesne 
pohybom.  

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne. 
Dokáže pohybom 
správne reagovať na 
hudbu.  

VMR 

 X. 4. - Vstávaj Honzo Hore, Tanec: 
Kovárskí 

 

  VIČ Osvojiť si piesne. 
Poznať pojmy durová 
stupnica, základný 
tón, ½ tón, celý tón.  

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto. 
Pozná pojmy ákladný 
tón, ½ tón, celý tón. 

  

  5. - Vyvodenie stupnice C 
dur,Spev: Vyletela holu-
bienka 



    VIČ Vedieť zaspievať 
dvojhlasný kánon. 

Vie zaspievať kánon. 
Pozná pojem kánon 

OZO 

  6. - Spev: Pokapala na salaši 
slanina. 

    HPČ, VIČ Osvojiť si pieseň. 
Dokázať vyjadriť 
obsah piesne 
pohybom. 

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto a 
rytmicky presne. 
Dokáže pohybom 
správne reagovať na 
hudbu. 

  

  7. - Spev a tanec: Nepôjdem k 
nej 

XI. 
  

VIČ Kalendárne a výročné 
zvyky 1 

Osvojiť si piesne. 
Vedieť, čo sú , priadky 
a páračky, v ktorom 
mesiaci bývajú. 
Poznať  bé = h 
znížené o pol tón. 
Osvojiť si piesne. 
Poznať ľudové 
tradície. Vedieť čo sú 
to Stridžie dni, 
betlehemské 
hry.Osvojiť si piesne. 
Poznať pojmy spojené 
s ľudovými zvykmi a 
tradíciami –Nový rok, 
Troch kráľov, 
Fašiangy, 
pochovávanie basy. 
Napodobniť 
fašiangovú zábavu. 

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne. Vie 
čo sú dožinkové 
slávnosti, priadky 
a páračky, v ktorom 
mesiaci bývajú. Pozná 
bé = hPozná zvyky a 
tradície v období pred 
Vianocami.. Pozná 
Vianočné zvyky. Vie, 
čo je omša, vianočná 
omša – Harmonia 
Pastoralis. Pozná 
hlavnú myšlienku 
skladby, nástrojový 
sprievod a jeho 
zmeny. 

MUV 

  8. - Spev: Ta, ta, ta ňepojdeme 
sťato, Buli sme na 
priadkach, Vretienko mi 
padá 

  9. - Spev: Na Katarínu, Ondreju, 
Ondreju,  

10. - Mikulášku, dobrý 
strýčku, Milujeme 
Mikuláša, 

 XII. 11. - Spev: Vstávajte pastieri, 
Dobrý večer vám 
vinšujem.Počúvanie: 
Vianočná omša F dur, 
Glória  

12. - Spev: Vinšujem vám v tento 
Nový rok, Jozefe, co csece, 
Gašiange sa krátia. 

  
  

VIČ, PČHudba pri slávnost. 
príležitostiach 

Osvojiť si a vedieť 
zaspievať Hymnu SR. 
Poznať históriu vzniku 
Hymny SR. Poznať 
štátne symboly. 
Poznať štátne 
sviatky.Poznať pojmy 
hymnická a 
vlastenecká pieseň. 
Všímať si v hudobnej 
skladbe  

Žiak zaspieva podľa 
svojich možností 
Hymnu SR   intonačne 
čisto a rytmicky 
presne. Pozná 
historickú minulosť 
hymny,štátne 
symboly a sviatky. 

RLK 

  13. - Spev: Štátna Hymna 
Slovenskej 
republiky, Počúvanie: 
Kopala studienku 

I.  14. - Spev: Kto za pravdu 
horí,Počúvanie: Aká si mi 
krásna, Gaudeamus igitur 

 

  VIČRodinné sviatky a zvyky Osvojiť si piesne. 
Poznať rodinné 
sviatky: krštenie, 
narodeniny, svadba. 
Vedieť aká hudba je 
vhodná k týmto 
udalostiam. Poznať 
pojem korunka – 
predlžuje notu min. 
o polovicu jej 
hodnoty.   

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne. 
Poznať rodinné 
sviatky a vhodné 
skladby k daným 
sviatkom. Poznať 
skladbu podľa 
posluchu.   

VMR 

  15. - Spev: Hajaju, hajaju, Happy 
Birthday,  

  16. - Zbohom ostávajte, 
Začíname redoviPočúvanie: 
Svadobný pochod- R. 
Wagner 

  
  

IČ, HDČĽudové hudobné 
nástroje 

Zdokonaľovať sa 
v technike hry na 
detských hudobných 
nástrojoch.  Poznať 
hudobné nástroje a 

Žiak vie zahrať 
jednoduché sprievody 
k piesňam správne 
zvoleným hud. 
nástrojom. Pozná 

RLK,  

 II. 17. - Spev: Hrajte muzikanti, 
Počúvaj, má milá, Už mi 
hrajú, už mi trúbá, bubnujú 



 
18. - Išli hudci horou, Spev: 

Spievanky, spievanky. 
Spievaj si, slávičku. 

rozdelenie ľudových 
hudobných nástrojov. 
Vedieť čo je 
fujara.Prežívaním 
modelových situácií 
pociťovať spojenie 
hudobno - 
dramatického prejavu 
s reálnymi životnými 
situáciami. 

hudobné nástroje, vie 
ako ich delíme. Pozná 
pojem fujara a vie aký 
je to hud. nástroj.Žiak 
dokáže realizovať 
hudobno – 
dramatickú etudu. 

    Kalendárne a výročné zvyky 2 Osvojiť si piesne. 
Poznať jarné a 
veľkonočné zvyky – 
vynášanie Moreny. 
Vedieť čo je 
Chorovod. 

Žiak pozná jarné a 
veľkonočné zvyky  

ENV 

  19. - Spev: Marmariena, Kišalova 
žena, Hoja, Dunča, 
ňeveľenča. 

  
  

VIČFolklórne regióny 
Slovenska 1 

Osvojiť si piesne. 
Poznať pojem ľudová 
pieseň. Poznať 
folklórne regióny 
Slovenska. Vedieť, čo 
je skanzen a na čo 
slúži.  Osvojiť si 
piesne. Zostaviť z 
krokov jednoduchý 
tanec, rešpektujúc 
formu piesne a 
kultivované telesné 
pohyby. Poznať 
typické znaky 
regiónu.  Poznať 
pojem trávnice. 
Poznať Kvečkuvanec – 
typický tanec 
liptovských 
chlapcov.Osvojiť si 
piesne. Poznať 
typické znaky 
regiónu. Poznať 
pojem lýdická 
stupnica.Osvojiť si 
piesne. Poznať pojem 
reggae. 

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne. 
Pozná typické znaky 
ľud. piesne, pozná 
folklórne regióny. 
Pohybom dokáže 
správne reagovať na 
hudbu.Žiak spieva 
podľa svojich 
dispozícií intonačne 
čisto a rytmicky 
presne.  Pozná znaky 
Liptova.Vie 
charakterizovať 
pojem lýdická 
stupnica. Pozná znaky 
Pohronia. Pozná 
jednu z najznámejších 
piesni danej 
oblasti.Žiak spieva 
podľa svojich 
dispozícií intonačne 
čisto a rytmicky 
presne. Pozná pojem 
reggae. 

RLK, ENV 

 III. 20. - Folklórne regióny 
Slovenska 1 - PovažieSpev: 
Za Váhom, za Váhom. 
Trenčianske hoďiny  

21. - Folklórne regióny 
Slovenska 1 – Záhorie, 
PodunajskoSpev: Pred 
muzikú verbunk chasa 
stojí,            Pri Prešporku 
kraj Dunaja. 

  22. - Folklórne regióny 
Slovenska 1 – Tekov , 
HontSpev: Zasadil som 
čerešničku. Tá ľišovská 
ňevesta 

  23. - Folklórne regióny 
Slovenska 2 – LiptovSpev: 
Uďerili Kostoľania. 
Cindruška, Bola som na 
hubách. Veruže mi zahraj. 

IV. 24. - Folklórne regióny 
Slovenska 2 – 
PohronieSpev: Lístočku 
duboví.Jaj, Bože, 
prebože,                  ľadník. 
Popred naše dvierka, 
Spev:                Oči, oči, 
čierne oči. Tota 
Heľpa.           Ej, padá 
dišť.Počúvanie: Na Kráľovej 
holi,                      Na 
Horehronskej diskotéke 

  

  

Kalendárne a výročné zvyky 3 Osvojiť si piesne. Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto a 
rytmicky presne.  

TBZ 

 25. - Spev: Sadíme my 
májePočúvanie: Staviame 
my máje 

    Rodinné  a zvyky Osvojiť si piesne. 
Poznať pojem 
zľudovená pieseň. 

  VMR 

 26. - Spev: Pre 
mamičku, PočúvanieKeby 
som bol vtáčkom, Planá 
ružička 

    Folklórne regióny Slovenska 3 RLK 



V. 27. - Folklórne regióny 
Slovenska 3- ZemplínSpev 
a tanec: Dze še kuri, tam še 
kuri. Pri jaročku 
fijaločku,  Ej, zalužicki poľo,  

Osvojiť si piesne. 
Poznať pojem 
čapášovanie a 
karička. Vedieť, 
zatancovať čardáš a 
karičku. 

Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto a 
rytmicky presne. Vie 
zatancovať čardáš. 

   VIČ Osvojiť si piesne.   Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne.  

ENV 

 28. - Folklórne regióny 
Slovenska 3 – ŠarišSpev-Od 
Prešova dražka 
nova,  Barďijove v štrid 
mesta 

   VIČ Osvojiť si piesne.  Žiak spieva podľa 
svojich dispozícií 
intonačne čisto 
a rytmicky presne.  

  

 29. - Folklórne regióny 
Slovenska 3 – 
Spiš, GemerSpev: Ňet 
krajšeho dzifčatečka, Pri 
potôčku fijalôčku,A ja taká 
dzivočka. 

 
  

PČUmelecké spracovanie 
sloven. ľud. piesní 

Poznať kontrast, 
návrat, totožnosť, 
podobnosť (variácie) 
a odlišnosť 
hudobných myšlienok 
v hudobnej skladbe. 
Poznať pojem 
variácie.   

Žiak podľa sluchu 
pozná hudobnú 
skladbu a vie odhaliť 
výrazové prostriedky.  

MDV 

 30. - Spev: Ľecela 
pávaPočúvanie: Nad 
Kriváňom. Letí, letí roj. 

VI. 31. - Spev: Mala som ja 
rukávcePočúvanie: Musica 
slovaca. Klarinet 

 32. - Spev: Po valasky od zeme. 
zikant.Počúvanie: Valaský 
tanec 

     
Umelecké 
spracovanie sloven. 
ľud. piesní 

  
Žiak spieva podľa 

svojich dispozícií 

intonačne čisto 

a rytmicky presne. Vie 

zatancovať valašský 

krok. Vie podľa sluchu 

určiť hudobný nástroj 

v skladbe. 

  
MDV 

ENV 

 33. - Počúvanie: Lúčne hry 

 

 

 

 


