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Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 

 

 HV pomáha rozvíjať citový svet ţiakov  v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou 

partnerského dialógu učiteľa so ţiakmi   - bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na 

hromadenie vedomostí. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, 

spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov 

okolitého sveta. Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných   i estetických hodnôt, 

k otvorenosti a tvorivosti. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a 



záţitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa ţiaci 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 (napr. ZUŠ).  

 

 

 Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.  

 

Poslaním hudobnej výchovy (HV) ako výchovno-vzdelávacieho predmetu na ZŠ je vytvárať 

plnohodnotnú protiváhu k prevaţne vzdelávacím, náukovo orientovaným predmetom 

vyučovania. Formuje mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich 

pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom ţivota, napomáha ich socializácii v kontexte 

regiónu i celej spoločnosti. HV  v tomto ponímaní  si kladie za cieľ vychovať predovšetkým 

vnímavého  a aktívneho poslucháča, ktorý cez jemu dostupné vlastné hudobné aktivity 

smeruje k individuálne podmienenej, slobodnej  vkusovej orientácii a nie je manipulovateľný 

náhodnou módou a agresívnou ponukou subkultúry  a reklamy. V konečnom dôsledku vedie 

HV k pozitívnemu svetonázoru tvorivého  prístupu a úcty k ţivotu. Prebúdzať záujem ţiakov 

o svet zvukov a hudby  v súvislosti s ich vývojovými predpokladmi na báze a princípoch 

detskej hry a jej rôznych foriem (senzomotorická, napodobujúca, námetová, funkčná, 

fantastická ap.). Na tomto základe utvárať  ich prvé predpoklady pre primerané vnímanie 

zvukovosti hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru a ostatné prejavy na 

báze hudby (pohyb, tanec, dramatické gesto, slovesný a výtvarný prejav ap.). Rozospievať 

deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel 

pre zvuk, tóny a ich kvality a vzťahy medzi nimi. Pestovať zmysel pre časopriestor hudby 

(rytmus, metrum, tempo), dynamiku a artikuláciu. Zjednocovať a kultivovať kolektívny spev 

triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy ţiakov. 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj:   

 význam kamarátstva 

 súrodenecké vzťahy 

  spoločné hry 

 starostlivosť rodičov o svoje deti 



 vzťah matky k dieťaťu 

 vhodný výber povolania 

 význam rodiny, láska rodičov k deťom 

 spoločné hry detí a kamarátske vzťahy 

 naučiť sa pri hymne vzorne sa správať 

Enviromentálna výchova: 

 význam vody pre rastliny a ţivočíchy 

 ochrana prírody 

 ochrana vtáctva, starostlivosť v zime 

 ochrana rastlín 

 starostlivosť o domáce zvieratá 

 znečisťovanie vodných tokov 

Dopravná výchova: 

 cestovanie v dopravných prostriedkoch 

 bezpečnosť pri cestovaní 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti: 

 prezentácia babkiných receptov 

 hľadanie rozprávky o zvieratách v školskej 

kniţnici 

Multikultúrna výchova:  

 zvyky a tradície 

 precítenie krásy ľudovej koledy 

 ľudové obyčaje 

 spoločenské zvyklosti 

 ľudové kroje, piesne a tance 

Mediálna výchova: 

 uviesť nový recept na kašu 

 reklama na zimné športy 



 reklama na počasie 

 vedieť sa prezentovať na verejnosti 

 

 Požadovaný výstup žiakov z predmetu hudobná výchova:  

 

 

čistý kultivovaný spev  

- melodizácia textu, mien, riekaniek s vyuţitím štvrťových a osminových hodnôt  

- hranie jednoduchých rytmov na detských hudobných nástrojoch  

- štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody, okolitého prostredia, sveta rozprávok 

na detských hudobných nástrojoch  

- rozlišovanie zvukov okolitého sveta – zvuk, tón, reč, spev  

- rozlišovanie tónov vysoký, nízky, rovnaký, silný, slabý, tempo pomalé, rýchle  

- podľa počutia rozlišovať hudobné nástroje 

- pohybové vyjadrenie rytmu piesne – krok, chôdza, poklus, beh  

- podľa počutia poznať slovenskú hymnu  

- poznať ľudové tanečné hry so spevom 

4.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi.  

Hudobný materiál 

Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode, o zvieratkách, so ţartovnými 

príbehmi, o ţivote v rodine i v škole, hudobné rozprávky, krátke inštrumentálne skladby 

(najmä tance, pochody, uspávanky), ale aj úryvky z iných skladieb, ľudové a umelé detské 

hudobno-pohybové (tanečné) hry realizované v súlade s hudbou. 

Hudobné činnosti 

Ţiaci si osvojujú piesne, hudobno-pohybové (tanečné) hry, vokálne a inštrumentálne 

miniatúry alebo úryvky  zo skladieb, ktoré u nich vzbudzujú radosť a cez ne prebúdzajú lásku 

k ľuďom, k ich práci, k prírode a obohacujú tak ich poznanie a preţívanie okolitého sveta. 

V speve získavajú ţiaci prvé správne spevácke návyky (uvoľnený plynulý spev, ľahké 

tvorenie tónu, hospodárne  dýchanie, zreteľná výslovnosť). Zvykajú si na čistú intonáciu, 



správny rytmus, stále tempo. Kolektívny spev začínajú podľa udaného tónu a zjednocujú ho 

podľa taktovacích gest učiteľa. Inštrumentálne a vokálne skladby ţiaci pozorne počúvajú 

a orientujú sa v nich na úrovni dosiahnutých schopností, zručností a poznatkov. Vnímajú 

a posudzujú rozmanité hudobné štruktúry im dostupného zvukového prostredia a reagujú na 

farbu zvuku, jeho výraz, artikuláciu, dynamiku. V rámci rozmanitých hudobných činností 

preţívajú a spoluvytvárajú rytmický pulz hudby, výškové, tempové, 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu ţiakov, preto 

odporúčame:  

1 - skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, 

besedy,  

2 - záţitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; 

špecifické metódy: intonačná metóda s pouţitím relatívnej solmizácie, imitačná a 

kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno- receptívna 

metóda, improvizácia.  

3 - moderné vyučovacie metódy, vyuţitie interaktívnej tabule a rozmanitých 

internetových hudobných vzdelávacích portálov (napr. www.flashmusicgames.com, 

www.musiklehre.at a podobne).  

 

Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..  

 

Pri vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ odporúčame vyuţívať v prvom rade 

učebnicu Hudobnej výchovy pre daný ročník, metodické príručky k učebniciam, hudobný 

materiál na CD a DVD, obrazový a kniţný hudobný materiál, príručku Spievame si a hráme (s 

jednoduchými rytmickými sprievodmi k detským piesňam) magnetické notové osnovy, sady 

detských hudobných nástrojov, hudobné materiály dostupné na internete a interaktívnu 

tabuľu.  

 

 

 

http://www.flashmusicgames.com/
http://www.musiklehre.at/


Hodnotenie predmetu. 

Predmet hudobná výchova hodnotíme známkou, ktorú by malo dopĺňať slovné hodnotenie 

učiteľa. Hodnotenie má mať motivačný charakter podloţený poznaním individuality dieťaťa.  

Hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy, 

podľa ktorého v hodnotení rozlišujeme tieto klasifikačné stupne: 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 

vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a  výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 



Stupeň 4 (dostatočný) 

Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné 

medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 
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1. Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova formuje mravné vzťahy ţiakov k  prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje 

ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom ţivota, napomáha ich socializácii 

v kontexte regiónu i celej spoločnosti. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony 

k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov 

a modelov okolitého sveta. Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných i estetických 

hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti. 

Aj v druhom  ročníku 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 prinášali radosť, aby sa kaţdý ţiak prejavil v jemu blízkych prejavoch tak, aby sa 

zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení 

hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky 

skupiny ţiakov.  

V primárnom vzdelávaní je potrebné postupovať od hudobných záţitkov k vedomostiam. Cez 

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

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom hudobnej výchovy v 2. ročníku je nadviazať na zručnosti a vedomosti získané v 1. 

ročníku. Pokračovať v ich prehlbovaní a naďalej vyuţívať hudobné experimentovanie ako 



príleţitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. Naďalej pokračovať v budovaní 

kompetencií. 

Prostredníctvom: 

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v ţivote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencii ţiakov,  

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a vlastenectva, 

- hier s hudbou a jej prvkami prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu 

- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho 

ţivota. 

Kognitívne ciele 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem, utvárať 

prvé predpoklady pre primerané vnímanie zvukovosti hudobných štruktúr, pre vlastný spev, 

inštrumentálnu hru a ostatné prejavy na báze hudby, 

Socioafektívne ciele 

- uvedomenie si a postupné rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť 

a tvorivosť, zjednocovať a kultivovať kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou spojené 

prejavy ţiakov, 

Psychomotorické ciele 

- na základe získaných zručností ţiaci dokáţu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými , pohybovými a literárnymi činnosťami, posilňovať 

vrodené prirodzené správanie detí a ich vlohy k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu 

a očarenia. 

Kompetencie 

Vokálno-intonačné činnosti 

Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové piesne spievať čisto a 

rytmicky presne, v adekvátnej nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt,  štvrťová, 

osminová, polová + pomlčky). Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon. Podľa fonogestiky vedieť 

zaspievať jednoduché durové melódie.  

Inštrumentálne činnosti 



Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou  detských 

hudobných nástrojov podporiť náladu piesne.  

 

Hudobno-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Pohybom vyjadriť náladu hudby.  

Percepčné činnosti 

Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať hudobný záţitok, vedieť ho 

vizualizovať a vyjadriť pohybom. Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru,  medzihru, 

dohru, ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a dychové nátroje, klavír. 

Verbalizovať svoj názor.  

Hudobno-dramatické činnosti 

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje chápať ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v 

príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. 

Pripraviť si jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie.  

 

3. Obsahový štandard 

Jednoduché slovenské ľudové piesne, detské piesne v rozsahu c1 – c2, umelecké úpravy 

ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti.  

Vyvodenie a intonácia v priestore 1. - 6. stupňa na solmizačné slabiky, tvorivá práca s nimi.  

Sluchová identifikácia rôznych tónin.  

Verbalizacia nálady piesní a skladbičiek.  

Rytmizacia slov a riekaniek, rytmické a melodické hry, realizácia rytmu pozostávajúceho zo 

štvrťových, osminových a polových hodnôt v 2/4 a 3/4 takte.  

Vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek pohybom. 

Prierezové  témy a prepojenie s inými predmetmi 

             Súčasťou  obsahu  vzdelávania  sú  prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez 

obsahové vzdelávacie oblasti. Sú to tieto prierezové témy: 

4. Výkonový štandard 

Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným piesni zaspievať minimálne 15 detských 

a ľudových piesni, podľa taktovania učiteľa a hier so spevom. 



Vedieť hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových, 

polových nôt a pomlčiek., pouţiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam. Pohybom správne  

reagovať na hudbu. 

Poznať minimálne 6 hudobných skladieb a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby. 

Uskutočniť minimálne 1 hudobno-dramatické vystúpenie.  

5. Metódy a formy 

V 2. ročníku ZŠ hudobná výchova stavia na základoch utvorených v 1. ročníku. Zámerom 

hudobno-výchovnej práce zostáva zapojenie kaţdého ţiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú 

sa všetky druhy hudobných činností. Kladieme dôraz na hudobný záţitky, ktorých prameňom 

je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit úspešnosti. Prostredníctvom hry s 

hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy 

tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť i uvoľnenie. Naďalej sa 

usilujeme o to, aby sme ţiakom poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, 

preto striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme záţitkové a skúsenostné metódy, 

metódu hrania rol, hrové formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie 

hudby. Je ţiaduce, aby kaţdá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje 

kaţdá činnosť ţiakov a usmerňujúca práca učiteľa. Takýto postup vylučuje izolovanosť 

hudobných činností a je predpokladom systematickej hudobno-výchovnej práce. 

Organizačné formy a  metódy hudobno-výchovnej práce 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu ţiakov, preto  je potrebné: 

 skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; 

 návštevu hudobných podujatí, besedy, 

 záţitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy 

hrania rol;  

 špecifické metódy:  

- intonačná metóda s pouţitím relatívnej solmizácie, 

- imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní,  

- riadené objavovanie hudby,  

- informačno-receptívna metóda, improvizácia. 

 

5. Učebné zdroje 

Učebnica HV pre 2. ročník ZŠ, odborná literatúra, spevníky ľudových hier, internet, 

didaktické prostriedky, akustické a rozhlasové programy, nahrávky na CD.  

 

6. Hodnotenie predmetu 



Predmet prírodoveda v druhom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 / 

č.:2011-3121/12824:-921 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri hodnotení ţiakov so 

špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov 

so špecifickými potrebami.  

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretoţe musí zohľadniť špecifický prínos 

hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti ţiaka.  

Dôleţitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných ţiakov. Preto učiteľ 

musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony ţiaka, teda brať do 

úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu 

o hudbu a hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. Teda aktuálny 

výkon ţiaka hodnotíme vzhľadom na jeho moţnosti. Hodnotenie HUV vyţaduje osobný, 

diferencovaný prístup učiteľa k ţiakovi. 

Forma hodnotenia: 

– ťaţiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti ţiaka na 
základe pozorovania, 

–  hodnotenie známkou. Nie je nutné známkovať kaţdý výkon ţiaka. 

Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol ţiakovi i 

prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

 

Kritériá hodnotenia 

Kritériá hodnotenia sú v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal 

tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. Učiteľ u ţiaka hodnotí primerane 

veku: 

  a) priebeh vytvárania postojov: 

– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,  

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spoluţiakov,  

  b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

 – ţiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim výrazom, pritom vyuţíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a 

návyky,  

– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 

– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich 

funkcií, 



– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť záţitky verbalizovať a 

zdôvodniť,  

– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností,  

– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia,  

   c) priebeh získavania hudobných vedomostí:  

– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami,  

– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, 

slovenské zvykoslovie, 

– poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich 

najznámejšie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť Človek a umenie 

Časový rozsah výučby 1. h týždenne 

Ročník tretí 

Škola ZŠ, Zlaté Klasy  

 Názov ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným. 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk  

 

 

 

Vypracované 30.08.2013 

Schválila vedúca MZ Mgr. Hertelová Gabriela 
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1.Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

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 sú časne 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. Dobre známa 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 predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť 

spája ť hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 

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

Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť , aby sa každý žiak prejavil v jemu 

blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom 

individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých 

hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť 

musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť , stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.  

 

2. Ciele predmetu  

 

- prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v 1.a 2.ročníku 

- viesť žiakov slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo      

  všetkých zložkách hudobnej výchovy 

- Pomáhať im a spolupracovať s nimi podľa ich schopností a celkového charakteru triedy tak,     

  aby hudba a spev vyvolávali v nich radosť, kladné emócie a snahu uplatniť svoje schopnosti 

 

 



 

 

3. Obsah učebného predmetu: 

 

.  

Obsah  Kompetencie  Výstup  

 

 

Slovenské ľudové piesne 

(najmä detské, tanečné, 

ţartovné), piesne susedných 

národov, detské tanečné 

piesne súčasných autorov v 

rozsahu c¹ – d². Krátke 

hlasové, intonačno-rytmické 

a sluchové cvičenia, 

hudobné hry (hra na ozvenu, 

otázka – odpoveď, reťazová 

hra, rytmické a melodické 

doplňovačky).  

Vokálno-intonačné 

činnosti  

Zvládnuť základy 

speváckeho dýchania, 

správne nasadenie tónu, 

artikuláciu spoluhlások a 

koncoviek. Vedieť 

zaspievať dvojhlasný kánon 

a jednoduchý 

ostinátnydvojhlas. Poznať a 

správne realizovať hodnoty 

nôt vyskytujúcich sa v 

piesňach, realizovať 

rytmické tvorenie. Dokázať 

určiť náladu a hlavnú 

myšlienku piesní, vyvodiť 

charakteristické výrazové 

prostriedky. Intonácia v 

priestore 1. – 8.  

 

 

Vedieť čisto a so správnym 

výrazom zaspievať 

minimálne 15 piesní, ktoré 

sú základom ovládania 

hudobného materinského 

jazyka. Intonovať podľa 

ruky diatonické durové 

postupy  

 

(bez 7. stupňa) a dolného 5. 

stupňa podľa fonogestiky a 

písmenkových nôt, 

elementárne tvorenie v tomto 

priestore.  

 

 

 

Sprievody k piesňam, 

jednoduché rytmické hry a 

cvičenia.  

Inštrumentálne činnosti  

Uvedomene rozlišovať 

rytmické hodnoty a ich 

vzťahy v takte. Vedieť 

tvoriť ostinátne sprievody 

zodpovedajúce charakteru 

piesní. Zdokonaľovať sa v 

technike hry na detských 

 

Vedieť zahrať jednoduché 

sprievody k piesňam, 

správne zvoleným detským 

hudobným nástrojom 

zdôrazniť dôleţité hudobné 

myšlienky v počúvanej 

skladbe.  



hudobných nástrojoch. 

 

 

 

 

Jednoduché tance 

Hudobno-pohybové 

činnosti  

Vedieť zatancovať 

jednokročku, dvojkročku, 

mazúrku, základný polkový 

krok, zostaviť z krokov 

jednoduchý tanec, 

rešpektujúc formu piesne a 

kultivované telesné pohyby. 

Dokázať vyjadriť obsah 

piesní a skladieb pohybom. 

Elementárna pohybová 

improvizácia na hudbu. 

Taktovať 2- a 3-dobý takt.  

 

 

 

Vedieť zatancovať 

jednoduchý čardáš, 

mazúrku.  

Pohybom správne reagovať 

na hudbu.  

 

Inštruktívne skladby 

skladateľov 20. a 21. 

storočia.  

Percepčné činnosti  

Poznať kontrast, návrat, 

totoţnosť, podobnosť a 

odlišnosť hudobných 

myšlienok v hudobnej 

skladbe. Dokázať 

verbalizovať, výtvarne 

vyjadriť hudobné záţitky.  

 

 

Podľa sluchu poznať 

minimálne 6 hudobných 

skladieb, dokázať vystihnúť 

ich náladu a odhaliť 

dominujúce výrazové 

prostriedky.  

 

 

Hudobno-dramatické etudy, 

hry, jeden hudobno-

dramatický celok.  

Hudobno-dramatické 

činnosti  

Preţívaním modelových 

situácií pociťovať spojenie 

hudobno-dramatického 

prejavu s reálnymi 

ţivotnými situáciami. 

Rešpektovať názory iných a 

stáť si za svojimi riešeniami. 

Vedieť transformovať v 

hudobných činnostiach 

získané vedomosti a 

skúsenosti pri realizácii 

improvizácie v hudobno-

dramatických etudách a 

celkoch.  

 

 

Realizovať minimálne 1 

hudobno-dramatickú etudu 

(celok).  



 

Prierezové témy a  prepojenie s inými  predmetmi: 

 

V predmete hudobná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.  

Environmentálna výchova: 

3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá  

Multikultúrna výchova: 

3. ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

3. ročník - usilovnosť, vzájomná pomoc  

Dopravná výchova:  

3. ročník - dopravné prostriedky  

Ochrana života a zdravia:  

3. ročník - bezpečnosť pri práci  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

3. ročník - rodinné vzťahy, materinská láska  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 3.- vianočné tradície, Veľká noc na  

Turci  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie možnosti rozšírenia vyučovania :  

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský jazyk, matematika, 
vecné učenie, výtvarná výchova  atď., 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive 
 

 

 

 



 

4. Požiadavky na výstup  

 

 

Kompetencie a obsahový štandard 

 

Vokálno-intonačné činnosti 

Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky 

presne, v adekvátnej nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt,  štvrťová, osminová, polová + 

pomlčky). Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon. Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové 

melódie. Funkčné držanie tela, základy speváckeho dýchania, jasná artikulácia. Čistý kultivovaný spev 

so zodpovedajúcim výrazom v rozsahu c1- a1.Melodická ozvena 5-3, fanfárové tóny, melodická 

otázka a odpoveď. Melodizácia textu, riekaniek v priestore1.-6.stupňa s využitím štvrťových 

a osminových hodnôt s oporou grafického názoru a pohybu, jej tvorivé uplatňovanie v hudobných 

hrách. 

 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou  detských 

hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. Hranie jednoduchých rytmov na detských hudobných 

nástrojoch. Štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody, okolitého prostredia a sveta 

rozprávok na detských hudobných nástrojoch.  

 

Hudobno-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 

2/4 a ¾ takte. Pohybom vyjadriť náladu hudby. Rozlišovanie pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru 

sprevádzanej piesne. Vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele. Realizácia 

ľudových tanečných hier so spevom. Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko-nízko, stúpanie -klesanie 

melódie, silno-slabo, pomaly - rýchlo. 

 

Percepčné činnosti 

Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho 

vizualizovať a vyjadriť pohybom. Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru,  medzihru, dohru, 

ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a dychové nástroje, klavír. Verbalizovať svoj 

názor. Rozlišovanie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev).Rozlišovanie tónov vysoký, nízky, 



rovnaký, silný, slabý, tempo pomalé, rýchle. Rozlišovanie piesne, nástrojovej skladby. Podľa 

počutia rozlišovať zvukové zafarbenie hudobných nástrojov a používaných detských hudobných 

nástrojov. Podľa počutia poznať slovenskú hymnu. 

 

Hudobno-dramatické činnosti 

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje chápať ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu. 

Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si 

jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie. Vytvorenie vlastnej krajiny na improvizáciu v danom 

tónovom priestore. Piesne na dvoch tónoch. Hra na ozvenu- podobnosť a totožnosť. Zmena výrazu 

a tempa ako prostriedok na charakterizáciu. Hudobné nástroje- prostriedok charakterizácie. 

Kontrasty v príbehu. Jednoduchý príbeh s využitím hudobných nástrojov, hry na ozvenu, hry na telo. 

 

Výkonový štandard 

 

Vedieť správne zaspievať 20 detských a ľudových piesní, hier so spevom. Hymna SR. Chápať  poslanie 

ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka. 

 

Vedieť hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových, polových nôt a  

pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam. 

 

Pohybom správne reagovať na hudbu. Ovládať základné kroky čardáša, valčíka, mazúrky. 

 

Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4 hudobné skladby a ich autorov. Dokázať vystihnúť  náladu 

piesní a počúvanej hudby. 

 

Pripraviť si jednoduché hudobnodramatické vystúpenie. 

 

Postoje 

Žiak 

• si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj 

hudobný prejav a výkon spolužiakov, 



• postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho 

muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju 

charakterizovať. 

Žiak 

• spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých  žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického,  rešpektuje 

špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,  

• pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia, 

• získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím 

(kognitívnych) vedomostí z iných predmetov. 

 

 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 

Zámerom hudobno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa 

všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Kladieme 

dôraz  na  hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit 

úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem 

o hudbu a hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť a aj určitý 

relax, uvoľnenie.  

 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame: 

• skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy, 

• zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy: 

intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania 

piesní, riadene objavovanie hudby, informačno - receptívnametóda, improvizácia. 

 

Hodiny hudobnej výchovy majú poskytovať žiakom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho a 

kolektívneho elementárneho muzicírovania, objavovania hudby. Taktiež umožniť žiakom spontánne a 

uvedomelé hudobné zážitky, pestovať v nich potrebu počúvať a realizovať veku primeranú dobrú 

hudbu. Hudobno-náukové učivo sa vyvodzuje zásadne z piesne a hudobnej skladby. Žiaci sa s 



obsahom pojmov oboznamujú na základe hudobných skúseností, tieto pojmy majú chápať a nie 

definovať.  

Nesmieme zabudnúť na hudobno-dramatické činnosti, ktoré vychádzajú z hry ako najprirodzenejšej 

detskej činností. a zabezpečujú transfer získaných zručnosti a vedomostí získané počas hudobno-

výchovného a vôbec vzdelávacieho procesu. Teda optimalizujú rozvoj celistvej osobnosti. 

 

 

6. Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

- zborník ľudových piesní 

- alfa didaktiky hudobnej výchovy (Balcárová) 

- odborná literatúra o hudbe, webové stránky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských hudobných 

nástrojov, didaktická technika: kazetový magnetofón, CD prehrávač, DVD  prehrávač, televízny 

prijímač, videorekordér, tabuľa, magnetická tabuľa s notovou osnovou 

 

 

 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 
Predmet prírodoveda v druhom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 / č.:2011-

3121/12824:-921 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení žiakov so špecifickými 

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej 

výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka.  

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Preto učiteľ musí 

brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj 

komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a 

hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. Teda aktuálny výkon žiaka 

hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HUV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup 

učiteľa k žiakovi. 



Forma hodnotenia: 

– ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na základe 
pozorovania, 

–  hodnotenie známkou. Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. 
Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu 

dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

 

Kritériá hodnotenia 

Kritériá hodnotenia sú v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto 

kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

  a) priebeh vytvárania postojov: 

– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,  

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,  

  b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

 – žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky,  

– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a 

hrou na telo, 

– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií, 

– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,  

– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických 

činností,  
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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 
 

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.  
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové 
kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.  
       Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 
zdrojom objaviteľských prístupovk hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne 
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-
výchovného procesu.  
       Dobre známa sústava hudobných činnostíje 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 predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s 
hudbou, 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.  
       . Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v 
jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. 
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali 
zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného 
zlyhania. 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 tlaku na hromadené vedomosti.  
  

2. Rozvíjajúce ciele a predmetové spôsobilosti 

Cieľom je prostredníctvom: 

• poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne 

v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu 

kultúrnych kompetencií žiakov, 

• poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesni 

hudobnými skladateľmi, minulej a sučasnej podoby ľudovych piesní, získať základy národnej identity 

a vlastenectva, 



• postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasťsvojho života. 

 

Kognitívne ciele 

• poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych 

foriem(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 

• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomosti, 

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivopracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov, 

• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných 

schopnosti)prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich 

hudobnýchčinnosti, 

• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hierk hrám s 

pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru 

svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku 

primeraných umeleckých diel, 

• získať základy hudobného myslenia, elementárne  základy hudobno-estetického vedomia v sústave 

hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

• uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosťa tvorivosť, 

• empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívnevyjadrovať vlastne 

názory a postoje, 

• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznychkultúr, 

• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovaťi prezentovať 

vlastnú prácu i skupinové projekty, 

• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilýspôsob vypĺňania 

voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrneniasvojho života. 

 

Psychomotorické ciele 

• na základe získaných zručností žiaci dôkazu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovaťich v individuálnych alebo 

skupinových projektoch, 



• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

• rozvíjať citový svet žiakov, 

• formovali mravne vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahyk prírode, ku 

všetkým prejavom života, 

• vychovali žiaci hrdí na vlastne slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladnýmvzťahom ku 

kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

• vhodne a nenásilné spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnýmidielami, tancom, 

• vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, beznekritického 

podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

  

Obsah vokálnych činností 

 základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,        
dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,  

 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania 
a upevňovania správnych speváckych návykov,  

 jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

 intonácia diatonických postupov v durových  a molových tóninách, melodická ozvena, 
melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,  

 hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 

 orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, 
dynamiky, 

 

Obsah  inštrumentálnych činností 

 hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej  reprodukcie  
i produkcie, 

 hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody 
a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

 hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, 
¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, 

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorbamalých 
celkov a jednoduchej formy. 

 

 

Obsah hudobno-pohybových činností 



reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, 
dozadu, na mieste, poklus, beh), 

 vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy 
podľa hudby), 

 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, 
rýchlo, 

 používanie taktovacích gest v 2/4, ¾,  4/4 takte, 

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 
 

 Obsah percepčných činností 

aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 

 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), 

 rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, 
umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

 sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, 

 sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny, 

 využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 
pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 
 

Obsah hudobno-dramatických činností 

 

 využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 
 

 

      V 4. ročníku je učivo rozdelené do tematických celkov: 

 

Tematický celok Obsah Výkonový štandard Prierezové témy 

Ľudová pieseň 

v ţivote človeka 

a spoločnosti     

(18 hodín) 

Folklórna oblasť 

Slovenska Šariš 

Ţiak vie charakterizovať 

folklórnu oblasť Šariš, má 

prehľad o piesňach a tancoch 

ztejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne 

v tejto oblasti, tieţ kroj. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 Slovenská ľudová pieseň 

A od Prešova 

 

Ţiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Dodrţiava 

správne dýchanie pri speve. 

Vie taktovať v  ¾ takte. Spev 

dokáţe doplniť hrou na ľahko 

Dopravná 

výchova 



ovládateľné detské nástroje. 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

A dzeidzešHelenko, 

Helenko 

 

Ţiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Dodrţiava 

správne dýchanie pri speve. 

Vie taktovať v 2/4 takte. Spev 

dokáţe doplniť hrou na ľahko 

ovládateľné detské nástroje. 

 

 

 Folklórna oblasť 

Slovenska Liptov 

 

Ţiak vie charakterizovať 

folklórnu oblasť Liptov, má 

prehľad o piesňach a tancoch 

ztejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne 

v tejto oblasti, tieţ kroj. 

Environmentálna 

výchova 

 Slovenská ľudová pieseň   

Z Východnej dievčatá 

Ţiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Správne 

reagovať na zmeny tempa 

a dynamiky. Ţiak vie 

pomenovať noty, pomlčky 

a určiť ich správnu dĺţku.  

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Bol by ten Jánošík, bol by 

ten bojoval 

 

Ţiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Správne 

reagovať na zmeny tempa 

a dynamiky. Ţiak vie 

pomenovať noty, pomlčky 

a určiť ich správnu dĺţku. 

Vlastenecká 

výchova 

 Folklórna oblasť 

Slovenska Záhorie 

 

Ţiak vie charakterizovať 

folklórnu oblasť Záhorie, má 

prehľad o piesňach a tancoch 

ztejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne 

v tejto oblasti, tieţ kroj. 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

IšeuMacek do Mauacek 

 

Ţiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Ţiak vie 
reagovať na pieseň 

a stvárňovať ju pomocou 

pohybu, tanca, gesta. 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Kohútik jarabý 

 

Žiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

Environmentálna 

výchova 



a rytmicky presne. Vie vytvoriť 

jednoduché ostinátne 

sprievodyhrou na tele (tlieskanie, 

plieskanie, podupy podľa hudby). 

 

 Folklórny kalendár           -       

zima 

 

Ţiak vie charakterizovať 

folklórny kalendár v zime. Vie 

charakterizovať význam týchto 

dní: priadky, stridţie dni, 

Katarína, Ondrej, Mikuláš, 

Lucia, Deviatnik, Štedrý večer, 

Prvý sviatok vianočný, Na 

Štefana, Nový Rok, Tri Krále, 

Fašiangy... 

 

 Folklórny kalendár 

-         leto, jeseň 

 

Ţiak vie charakterizovať 

folklórny kalendár v lete 

a jeseni. Vie charakterizovať 

význam týchto dní: Stavanie 

májov, Prvé vyháňanie na 

pašu, Na Jána, Doţinky, 
Zazbirky, Kermeš (odpust)... 

 

 Ľudové hudobné nástroje 

 

Ţiak vie pomenovať ľudové 

hudobné nástroje, vie ich 

rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný 

hudobný nástroj (fujara, 

píšťala, gajdy a iné...). 

Finančná 

gramotnosť 

 Ľudové hudobné nástroje 

 

Ţiak vie pomenovať ľudové 

hudobné nástroje, vie ich 

rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný 

hudobný nástroj (fujara, 

píšťala, gajdy a iné...). 

Finančná 

gramotnosť 

 Vlastnoručne vyrobené 

hudobné nástroje 

 

Ţiak vie vyrobiť jednoduchý 

hudobný nástroj. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 Vlastnoručne vyrobené 

hudobné nástroje  

 

Ţiak vie vyrobiť jednoduchý 

hudobný nástroj. Realizuje hru 

na tento vlastnoručne vyrobený 

nástroj. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 Regionálna pieseň 

A na hure 

Ţiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Ţiak vie v správnom 

nárečí zaspievať pieseň – 

intonačne čisto a rytmicky 

presne. Ţiak vie reagovať na 

pieseň a stvárňovať ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

Regionálna 

výchova 

 Regionálna pieseň 

Topanočkymojo 

Ţiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Ţiak vie v správnom 

Regionálna 

výchova 



nárečí zaspievať pieseň – 

intonačne čisto a rytmicky 

presne. Ţiak vie reagovať na 

pieseň a stvárňovať ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

 Regionálna pieseň 

 

Ţiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Ţiak vie v správnom 

nárečí zaspievať pieseň – 

intonačne čisto a rytmicky 

presne. Ţiak vie reagovať na 

pieseň a stvárňovať ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

Regionálna 

výchova 

Poslanie hudby v 

našom ţivote (12 

hodín) 

Slovenská ľudová pieseň - 

uspávanka 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

Výchova 

k manţelstvu a 

rodičovstvu 

 Slovenská ľudová pieseň - 

tanečná 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto.  

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Slovenská ľudová pieseň - 

regrútska 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Slovenská ľudová pieseň - 

svadobná 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

Výchova 

k manţelstvu a 

rodičovstvu 

 Slovenská ľudová pieseň - 

koleda 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

Multikultúrna 

výchova 

 Slovenská ľudová pieseň - 

ľúbostná 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto.  

Výchova 

k manţelstvu a 

rodičovstvu 

 Slovenská ľudová pieseň - 

zbojnícka 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

Primárna 

prevencia 

sociálno-

patologických 

javov 

 Upravená slovenská ľudová 

pieseň skladateľom 19. 

storočia a 20. storočia 

Žiak vie aktívne počúvať, prežívať 

a analyzovať skladbu v zmenenej 

podobe.Sluchom vie rozoznať 

predohru, medzihru, dohru, 

tému, motív. 

Mediálna 

výchova 

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

Žiak vie aktívne počúvať, prežívať 

a analyzovať skladbu v zmenenej 

podobe. Vie využiť vhodné miesta 

v piesni na spoluúčasť so spevom, 

inštrumentálnou hrou, pohybom.  

Mediálna 

výchova 

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

Žiak vie aktívne počúvať, prežívať 

a analyzovať skladbu v zmenenej 

Mediálna 

výchova 



19. storočia a 20. storočia podobe. Vie vizualizovať a 

verbalizovať zážitok zo skladby, 

sformulovať názor o hudobnej 

ukážke.  

 

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

Ţiak vie aktívne počúvať, 

preţívať a analyzovať skladbu 

v zmenenej podobe. Vie vyuţiť 

vhodné miesta v piesni na 

spoluúčasť so spevom, 

inštrumentálnou hrou, 

pohybom. 

Mediálna 

výchova 

 Poslanie hudby v našom 

ţivote 

Ţiak pozná a prezentuje 

význam poslania hudby 

v našom ţivote. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Prierezové témy a prepojenia s inými predmetmi   

 

Prierezová téma Obsah 

Ochrana života a zdravia Hudobno-pohybové činnosti 

 Východoslovenská:                  Parobská karička;                         
Stredoslovenská:                        Išli tri panenky z Turca 
Prepojenie s vlastivedou 

 Mikuláš Schneider-Trnavský:  Snehuliak 
Prepojenie s prírodovedou 

 Sadla muška na konárik;          Keť komára ženili;                     

  

Environmentálna výchova Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli 
Prepojenie s literatúrou 

 Belo Felix, Krista Bendová:     Keby mala rozum stonožka 

 Iris Szeghyová:                  Pôjdeme do ZOO? 
Prepojenie s prírodovedou 

 Modest Petrovič Musorgskij: Tanec kuriatok v škrupinkách 

 Zooloogická 
Prepojenie s prírodovedou 

  

Osobnostný a sociálny rozvoj Slovenské ľudové piesne:     Dievča, dievča, čože to máš; Čierne 
oči choďte spať 
Prepojenie s vlastivedou a pracovným vyučovaním: Ľudové 
tradície 

 Slovenské ľudové piesne:             A vy páni muzikanti;          
Zahrajce, hudaci 

 Vianočné piesne a koledy 

 Hymna Slovenskej republiky 

 E.Suchoň : Aká si mi   krásna;   Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí 



Prepojenie s literatúrou 
 Belo Felix, Ján Navrátil:             Pre mamičku 

Ptepojenie s literatúrou 
 Slovenské ľudové piesne:     Močila konope;                             

U susedov, tam je topoľ 
Prepojenie s vlastivedou, prírodovedou 

 Igor Dibák: Dobre sa obzeraj;      Slovenská ľudová:                       
Bol jeden gajdoš 
Prepojenie s vlastivedou 

 Slovenské ľudové peisne:   Slovenské mamičky;                Červené 
jabĺčko 

 Spievame pozdravy 

  
Mediálna výchova Pavel Janíček, Rudolf Rusiňák: Mobil 

 Lístočku dubový  Prepojenie s prírodovedou 

 CamilleSaint - Saens:             Karneval zvierat 

 Július Letňan: Zázračná muzika;      Emil Hradecký: Muzikant 
Prepojenie s literatúrou 

  

Multikultúrna výchova Moravská ľudová:          Muzikanti, coděláte? 

 Západoslovenská: Pred muzikú verbunk, chasa stojí 

 Belo Felix: Nerozhodný moľ 

 Fašiangové piesne:                      Už je toho fašánečku;          
Fašiange sa krátia;                      Už šefašangkraci 
Prepojenie s pracovným vyučovaním a vlastivedou: Ľudové 
tradície a zvyky 

 Slovenské ľudové piesne:            Janko, Janko, zlá rada;                
Dobre sa ten bača má 

  

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

Ženích pre slečnu Myšku 

 Čo všetko sme zvládli - opakovanie, vystúpenie pred spolužiakmi a 
kamarátmi 

  
 

4. Požiadavky na výstup  

 

Žiak vie na konci 4. ročníka vie: 

 

- charakterizovať  3 folklórne oblasti Slovenska, má prehľad o piesňach a tancoch ztýchto 

oblastí. Pozná nárečia, v ktorom sa spievajú piesne a kroje, 

- v správnom nárečí zaspievať slovenské ľudové piesne – intonačne čisto a rytmicky presne, so 

správnym výrazom, dodržiava správne dýchanie pri speve, vie taktovať v  ¾, 2/4, a 4/4 takte. 

- spev  doplniť hrou na ľahko ovládateľné detské nástroje. 



- správne reagovať na zmeny tempa a dynamiky pri speve, 

- vytvoriť jednoduché ostinátne sprievody hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa 

hudby), 

-  pomenovať noty v piesni, pomlčky a určiť ich správnu dĺžku, 

- aktívne počúvať, prežívať a analyzovať skladbu, vie využiť vhodné miesta v piesni na 

spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, 

- sluchom rozoznať predohru, medzihru, dohru, tému, motív piesní, 

- vizualizovať a verbalizovať zážitok zo skladby, sformulovať názor o hudobnej ukážke, 

- vyrobiť jednoduchý hudobný nástroj, realizuje hru na tento vlastnoručne vyrobený nástroj, 

- pomenovať ľudové hudobné nástroje, vie ich rozoznať podľa sluchu, vie charakterizovať hru 

na daný hudobný nástroj (fujara, píšťala, gajdy a iné...), 

- charakterizovať folklórny kalendár,  

- význam poslania hudby v našom živote. 

 

5. Metódy a formy práce 

 

Osvedečeným médiom pedagogického procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni žiaka. 

Zámerom hudobno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa 

všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Kladieme 

dôraz  na  hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit 

úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem 

o hudbu a hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť a aj určitý 

relax, uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú 

aktivitu, preto striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné 

metódy, metódu hrania rol, hrové formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie 

hudby. Je žiaduce, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá 

činnosť žiakov a usmerňujúca práca učiteľa. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobných činností 

a je predpokladom systematickej hudobno-výchovnej práce. 

 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, pretovyužívame: 

• skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí,besedy, 

• zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy: 

intonačná metóda, imitačnáa kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadene objavovanie hudby, 

informačno-receptívnametóda, improvizácia. 

 

Hodiny hudobnej výchovy majú poskytovať žiakom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho a 

kolektívneho elementárneho muzicírovania, objavovania hudby. Taktiež umožniť žiakom spontánne a 

uvedomelé hudobné zážitky, pestovať v nich potrebu počúvať a realizovať veku primeranú dobrú 

hudbu. Hudobno-náukové učivo sa vyvodzuje zásadne z piesne a hudobnej skladby. Žiaci sa s 



obsahom pojmov oboznamujú na základe hudobných skúseností, tieto pojmy majú chápať a nie 

definovať. Žiaci majú vedieť čítať noty, chápať notový zápis, vzhľadom na malý časový priestor, 

písanie nôt nie je nutné. Učiteľ má využiť každú vhodnú pieseň a skladbu na formovanie postojov a 

názorov žiakov, možnosť prispieť k položeniu základov multikultúrnej výchovy, etické momenty 

vnímania hudby ktoré smerujú k socializácii a výchove k empatií, pričom hudobno-výchovný proces 

usmerňuje a nechá priestor, aby žiaci objavovali zákonitosti hudby i experimentovali s ňou. 

Nesmieme zabudnúť na hudobno-dramatické činnosti, ktoré vychádzajú z hry ako najprirodzenejšej 

detskej činností. a zabezpečujú transfer získaných zručnosti a vedomostí získané počas hudobno-

výchovného a vôbec vzdelávacieho procesu. Teda optimalizujú rozvoj celistvej osobnosti. 

 

6. Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ  

Zborník ľudových piesní 

Odborná literatúra o hudbe, webové stránky 

Audionahrávky hudobných sprievodov k piesňam 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských hudobných 

nástrojov, učebnice hudobnej výchovy, notový materiál, zrakové učebné pomôcky ako obrazy, 

grafické nákresy, nákresy s notovou osnovou, didaktická technika: kazetový magnetofón, CD 

prehrávač, DVD  prehrávač, dataprojektor, tabuľa, magnetická tabuľa  

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Na  hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu  č. 22/ 2011 č.: 2011 – 
3121/12824 : 4 - 921 na hodnotenie žiakov základnej školy.Hudobnú výchovu 

neklasifikujeme v 4. ročníku známkou, ale hodnotíme slovne podľa pokynov. 
 

 

 

 

 

 

 


