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1.Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja 

ţiaka a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom 

zohráva dôleţitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého človeka.Úlohou 

predmetu hudobnej výchovy vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať 

ţiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.  

 

     Dôraz sa kladie  na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobná výchova 

umoţňuje ţiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s 

inými druhmi umenia. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby 

a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom záţitkov i vedomostí.  

 

     Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré 

podporujú celkovú hudobnosť ţiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych 

schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia vyuţitím špecifík národnej, 

regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti 

ţiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie 
a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu 

k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, 

vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje ţiakov pri prehlbovaní hudobného 

záţitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Vzájomným pôsobením 

činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na 

poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych ţivotných podnetov tak, aby sa hudba stala 

súčasťou ţivota ţiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno-



intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné 

činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú 

a vkusnú orientáciu ţiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no 

súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

 

Obsah hudobnej výchovy vkaţdom ročníku tvoríhudobný materiál - ľudové a umelé piesne s 

rôznou tematikou, z rôznych regiónov Slovenska, hymnické piesne, piesne, skladby a úryvky 

zo skladieb rôznych druhov a ţánrov, slovenské a iných národov, hudobná rozprávka, 

hudobný príbeh, hudobnodramatická tvorba slovenských a svetových autorov, vokálna a 

inštrumentálna tvorba slovenských a svetových autorov, hudba k filmom a rozhlasovým hrám, 

k športovejprodukcii, koncerty, opera, opereta, muzikál, revue, klasický balet, výrazový 

tanec,kantáta, tance slovenské a inonárodné, populárna hudba, dţezová hudba, hudobno-

dramatické hry a príbehy a sústava hudobných činností -  speváckych, inštrumentálnych, 

percepčných, hudobno-pohybových ahudobno-dramatických a hudobných pojmov 

vyvodených z hudobnéhomateriálu. 

 

V intenciách tvorivo-humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 

výchovy optimálne formovanie osobnosti  a efektívne rozvíjanie hudobnosti ţiaka tak, aby si 

aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia 

pre ţivot v 21. storočí. 

 

 

2.Ciele predmetu  

 

Cieľom hudobnej výchovy vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je pochopenie 

komunikatívnej funkcie hudby, rôznych podôb hudobného vyjadrenia, pochopenie vlastnej 

kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho 

vyjadrovania. 

 

Kognitívne ciele 

 

 získanie poznatkov, vedomostí a zručností v procese komunikácie s hudbou 

 nadobudnutie schopnosti uplatňovať získané vedomosti o hudbe, hudobné skúsenosti 

a hudobné zručnosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých 

diel a pri elementárnej tvorivosti 

 spoznávanie najvýznamnejších slovenských, českých a svetových hudobných 
skladateľov jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela 

 uvedomenie si svojej národnej identity, a to na základe  osvojenia si umeleckej 
výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významné diela 

slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou 

 získanie úcty ku kultúre vlastného národa 

 nadobudnutie schopnosti otvorene prijímať, hodnotiť a váţiť si  hudobné diela 
a hudobné prejavy vlastného národa, iných národov a etník 

 získavanie schopnosti vyjadrovať svoje  emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať 
umeleckými prostriedkamiprostredníctvom hudobných činností 

 v kontexte hudby snaha o analyzovanie, porovnávanie a syntetizovanie poznatkov 
a podnetov z iných predmetov (dejepis, etická, výtvarná, telesná a športová výchova, 

občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, geografia, cudzie jazyky) 

a prierezových tém (multikultúrna, mediálna a environmentálna výchova, osobný  

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné činnosti) 



 

Socioafektívne ciele 

 

 prekonávanie egocentrizmu prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela  

 schopnosť preladiť sa na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopiť 
jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotoţnenia sa  

 na základe vnímania  a preţívania hudobných skladieb(od ľudových piesní po 
rozsiahlejšie umelecké diela) schopnosť slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje 

estetické záţitky 

 pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr bez 
predsudkov 

 preţívanie výnimočnosti významných umeleckých  osobností a hľadanie inšpirácie 

v ich tvorivých osudoch pre vlastný ţivot 

 rešpektovanie estetických a etických hodnôt obsiahnutých v hudbe 

 schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri 
hudobno-dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu  

spoločnej a vlastnej práce 

 vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom vyuţívaní voľného 

času 

 

Psychomotorické ciele 

 

 dokázať správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) 
a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností 

 vedieť vyuţiť získané zručnosti v intonačnej a sluchovej výchove pri svojich 
hudobných činnostiach 

 na primeranej úrovni dokázať vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich 
myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým 

svetom 

 

 
 

Predmetové kľúčové kompetencie 

 

 formovať a rozvíjať emocionálny svet ţiakov 

 formovať mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k 
prírode, ku všetkým prejavom ţivota 

 vychovávať ţiakov k hrdosti k vlastnému slovenskému kultúrnemu bohatstvu a 

histórii, s kladným vzťahom ku kultúrnemu ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na 

ňom 

 vhodnea nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 
dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami 

 vychovať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a 
názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj 

bez predsudkov k nim 

 hudobná výchova sa podieľa na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej a 
komunikačnej kompetencie 

 

 



Vokálno-intonačné činnosti  

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 orientovať sav grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a žánrov 

 posudzovať kvalitu vokálneho prejavu druhých 

 k čistému, kultivovanému spevu so zodpovedajúcim výrazom 

 neustále sa zdokonaľovať v správnych speváckych návykoch, vo viazaní tónov 

 predlžovať výdych v piesňach jednohlasných, dvojhlasných, piesňach s prvkami 

trojhlasu so zodpovedajúcim výrazom a zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú 

hygienu 

 uplatňovať elementárne taktovacie pohyby pri speve, pri rôznych hudobno-

pohybovýcha vokálnych vyjadreniach rytmu 

 pri nácviku piesní sledovať pohyb melódie v notovom zápise 

 intonovať v tonálnom durovom rade (c1 - c2) na solmizačné slabiky s využitím 

ďalšíchpomocných prostriedkov vokálnej intonácie, od 6. ročníka intonovať 

v diatonických melodických útvaroch durového a molového tónorodu na 

solmizačné slabiky 

 ovládať naspamäť spev slovenskej a európskej hymny 
 

Inštrumentálne činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 rytmizovať jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam na detských 

hudobnýchnástrojoch v dvoj-, troj-, štvordobom takte, vrátane synkopy, 

bodkovaného rytmu, od6.ročníka aj s inými osvojenými rytmickými prvkami 

 realizovať a vytvárať jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňamna 

detských hudobných nástrojoch s využitímpredohry, dohry (6.roč.), medzihry (7. 

roč.) 

 jednoduchých spôsobom sprevádzať piesne na melodických hudobných 

nástrojoch s využitím T a D vdur a mol, od 8. ročníka s využitím tonického 

akordu v durovom a molovom tónorode 

 rozlišovať dvojdielne (od 7. ročníka aj troj- a viacdielnych) piesní a skladieb na 

zvukovo kontrastných hudobných nástrojoch 

 sprevádzať piesne na rytmických a melodických hudobných nástrojoch s 

využitímpoznatkov o hudobných formách, výrazových prostriedkoch hudby, 

diatoniky, akordov vdurovom a molovom tónorode (9. roč.) 

 vyjadrovať nálady a charakter piesne, úryvok alebo skladby na detských 

hudobnýchnástrojoch (5. - 9. roč.) 

 

Percepčné činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 orientovať sa v znejúcej hudbe, na základe použitých výrazových prostriedkov 

hudbydokázať zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo 

inštrumentálnu z hľadiska žánru 



 sluchovo rozlišovať piesne, skladby a úryvky zo skladieb rôznych druhov a 

žánrov (5.roč.) 

 sluchovo rozlišovaťľudový spev a ľudovúhudbu z rôznych folklórnych oblastí 

Slovenska (5. roč.) 

 sluchovo rozlišovať jednotlivé hudobné žánre na základe ich charakteristických 

znakov (od 6.roč..) 

 sluchovo rozlišovať árie, recitatív, zbor (6. roč.) 

 sluchovo rozlišovať hudobné nástroje v orchestri (6. roč.) 

 verbalizovať hudobný zážitok z počúvanej hudby - výtvarne, hudobno-pohybovo 

aliterárne (5.- 9. roč.) 

 charakterizovať základnéčrty daných slohových období - hudba najstarších čias, 

barok,klasicizmus - na základe počúvaných skladieb (od 7. roč.) 

 charakterizovať základnéčrty daných slohových období od hudby romantizmu 

po hudbu20. storočia na základe počúvaných skladieb (od 8. roč.) 

 charakterizovať hudobno-dramatickú tvorbu slovenských a svetových autorov, 

vokálnej,inštrumentálnej tvorby podľa zamerania, drobností majstrov, 

koncertov na základepočúvaných skladieb (9.roč.) 

 charakterizovať základné typy džezovej a populárnej hudby na základe 

počúvanýchskladieb (9. roč.) 

 využiť vhodné miesta v hudobných skladbách na spoluúčasť so 

spevom,inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitáciou a stvárnením 

hudobno-dramatickéhoprejavu (5. - 9. roč.) 

 verbalizovať hudobný zážitok, hodnotiť a porovnávať počúvané skladby (5. - 

9.roč.) 

 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 dokázaťsprávne reagovať pohybom na znejúcu hudbu 

 dokázaťrealizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu a obsah 

hudby pohybom 

 pohybovo stvárniť výraza náladu piesne a hudobnej skladby, od 6. ročníka 

zmenatempa, rytmu, dynamiky v súlade s charakterom piesne alebo skladby 

 pohybovo stvárniť rôzne rytmické hodnoty z nôt celých, polových, štvrťových, 

osminových, šestnástinových a príslušných pomlčiek, rôznych zmien rytmu,  

tempa,dynamiky (5.- 9. roč.) 

 taktovať piesnea úryvkyzo skladieb v 2/4, 3/4 a 4/4 takte (od 5. roč.) 

 vyjadriť rytmickú a výrazovú stránku piesní a skladieb určených na počúvanie 

hudobným pohybom - tanečnými krokmi, výrazovou hudobno-pohybovou 

kreáciou, hrouna tele (5.- 9. roč.) 

 osvojiť si choreografiuľudového tanca (5. roč.) 

 pohybovo stvárniť základné kroky pochodu, polky, valčíka, mazúrky (od 6. roč.) 

 sprevádzať piesne alebo úryvky zo skladieb taktovaním (5.- 9. roč.) 

 pohybovo vyjadriť a odlíšiť hudobné formy - jednodielna, dvojdielna, trojdielna, 

rondo, variácia témy (od 7. roč.) 

 pohybovo stvárniť jednoduchú choreografiu valčíka, polky a inonárodného tanca 

(od 8.roč.) 



 

Hudobno-dramatické činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 využiť vhodné miesta v hudobných skladbách na spoluúčasť so spevom, 

inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitáciou s uplatňovaním  

doterajšíchpoznatkov na stvárnenie hudobnej rozprávky, hudobného príbehu,  

hudobného divadla,hudobnej dielne s komplexným hudobno-dramatickým 

prejavom 

 integrovať a komplexne využívať vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne 

a percepčné činnosti spojené v dramatickom príbehu 

 získavať schopnosť empatického a asertívneho správania sa 

 

 

 

 

 

 

3. Obsah 

 

5. ročník(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne) 

 

 

Tematické okruhy: 

 

1. Ako sa nám prihovára hudba 

2. Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov 

3. Hudba spojená s inými druhmi umenia 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 

 

Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, 

vyuţívanie aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií a javov v logickom celku. 

Dôsledné poznanie štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré vedú k ich uplatňovaniu.   

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

o rozvíjanie spolupráce medzi spoluţiakmi 

o rozvíjanie sebavzdelávaniau ţiakov 

o rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti v práci 

o prispieva k utváraniu hodnôt spravodlivosti, tolerancie, slobody a 

zodpovednosti 

 

Multikultúrna výchova 

 

o zoznamovanie sa s rôznymi národmi a ľudskými kultúrami 

o prijímanie druhého človeka ako jedinca s rovnakými právami 



o uvedomovanie si seba samého, svojej vlastnej identity a príslušnosti k určitej 

národnosti a kultúre 

o sa dotýka medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou 

 

 

 

Environmentálna výchova 

 

o diskusia o aktuálnych problémoch ţivotného prostredia 

o prispievať k utváraniu zdravého ţivotného štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia 

o rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

o vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

 

o uvedomovanie si moţnosti vyjadrenia vlastných postojov a názorov 

o zoznámenie sa  s úlohou médií v spoločnosti 

o uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať  

o učiť sa kriticky hodnotiť mediálne spracované udalosti, javy, konflikty 

o snaţiť sa oddeľovať informácie od fikcie, predsudkov 

o zmysluplne a kriticky vyuţívať informácie z internetu  

o schopnosť vytvoriť si vlastný názor na základe informácií 

 

Tvorba projektu a prezentačných zručností 

 

o naučiť sa organizovať vlastnú prácu, riadiť seba a tím 

o získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich 

o prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne 

o určiť svoje silné stránky a vedieť ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy 

o vedieť prezentovať základné poznatky o hudobnej kultúre vlastného národa 

a iných národov (prostredníctvom projektu),poznať spoločné a rozdielne črty 

hudobnej kultúry vlastného národa a iných národov. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

 Výtvarná výchova 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Informatika 



 

 

 

4. Požiadavky na výstup  

 

1. Ako sa nám prihovára hudba  

Obsahový štandard  

 

Opakovanie piesní z 1. – 4. ročníka 

Zahrajme sa s hudbou 

Výrazové prostriedky hudby 

Rytmus, takt, rytmické hodnoty nôt 

Stoličkový rock and roll 

Melódia 

Dynamika 

Tempo a agogika 

Harmónia, súzvuk, akord 

Inštrumentácia, symfonický orchester 

Tvorba vlastných hudobných nástrojov 

Podoby hudobnej skladby 

 

Výkonový štandard 
 

 podľa moţností intonačne čisto zaspievať známe ľudové piesne 

 reagovať na znejúcu hudbu pohybom 

 vytvárať jednoduché sprievody k piesňam hmatovo-akustickým pohybom 

 chápať komunikačnú funkciu hudby 

 chápať funkciu výrazových prostriedkov hudby v hudobnom diele, v piesni 

 verbálne vyjadriť záţitok, pocity z počúvanej hudby 

 porovnať vybrané skladby podľa výrazu, charakteru 

 hra na flaute- správne dýchanie, základy správneho drţania flauty 

 charakterizovať a pochopiť rytmus v hudbe 

 reprodukovať krátke rytmické motívy (rytmus valčíka) 

 poznať rytmické hodnoty nôt, funkciu bodky za notou 

 podľa choreografických znakov zvládnuť pohyb k znejúcej hudbe 

 v hudobnej ukáţke postrehnúť prácu s motívom a s hudobnou myšlienkou 

 vytvoriť jednoduchú melódiu hrou na bielych alebo čiernych klávesoch klavíra 

 jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch vytvárať hudobné 

motívy 

 charakterizovať dynamiku v hudbe 

 poznať základné dynamické znamienka 

 uvedomene uplatniť dynamiku vo vzťahu k výrazu piesne 

 hmatovo-akustickým pohybom vyjadriť zmenu dynamiky 

 hra na flaute- opakovanie zásad dýchania a drţania flauty, naučenie tónu g1 

 jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch vytvárať hudobné 
sprievody 

 poznať spôsob zaznamenania tempa v grafickom zázname hudby 

 pomocou hmatovo-akustických pohybov reprodukovať pomalé, stredné a rýchle 
tempo 



 na základe počúvania piesne priradiť ukáţke správne tempové označenie 

 sluchovo rozlíšiť konsonantné a disonantné akordy 

 pochopiť význam a funkciu harmónie prostredníctvom znejúcej hudby 

 sluchovo rozlíšiť rôzne zvuky, ľudské hlasy, hudobné nástroje z rôznych materiálov 

 rozlíšiť hudobný nástroj podľa jeho zvuku, farby 

 poznať zloţenie symfonického orchestra 

 hra na flaute – opakovanie zásad dýchania a drţania flauty, opakovanie tónu g1 

 na základe získaných poznatkov o hudobných nástrojoch tvoriť vlastné hudobné 

nástroje 

 improvizovať v rámci hry na vlastnoručne vytvorených hudobných nástrojoch 

 určiť hudobnú formu piesne (dvoj- a trojdielna piesňová forma) 

 poznať hudobnú formu rondo 

 verbalizovať hudobný záţitok z počúvanej hudby 

 postrehnúť kontrasty hudobných myšlienok 
 

 

2. Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov 

(11 hodín) 
 

Obsahový štandard  

 

Európska únia 

Hudba Slovenskej republiky 

Ľudové piesne 

Koledy 

A tá polka (slovenská ľudová pieseň) 

Slovenskí hudobní skladatelia (Suchoň, Moyzes) 

Slovenská populárna hudba (Ţbirka, Gombitová, Nagy, skupina Modus) 

Hudba Českej republiky (Smetana, Dvořák) 

Spev českých piesní (Proč bychomsenetěšili, Dej mi vícsvé lásky) 

Poľská hudba (Chopin) 

Maďarská hudba (Liszt, Bartók) 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonový štandard 

 

 vyjadriť pocity a záţitok z počúvanej hudby 

 poznať hymnu EÚ a jej autora 

 podľa moţností intonačne čisto, rytmicky presne a so zodpovedajúcim výrazom 
zaspievať slovenskú štátnu hymnu 

 verbalizovať svoj názor, záţitok z hudby 

 hodnotiť a porovnávať počúvané vokálne skladby 

 charakterizovať ľudové piesne, ich vznik a spôsob šírenia 



 hra na flaute- zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 

tónu g1 a naučenie nového tónu e1 

 jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch vytvárať hudobné 
sprievody 

 podľa moţností intonačne čisto zaspievať koledy z viacerých regiónov Slovenska 

 podľa moţností zaspievať piesne so zodpovedajúcim výrazom 

 hrou na detských hudobných nástrojoch vytvoriť jednoduchý sprievod k piesni, 

podporiť charakter piesne 

 zapojiť sa do rozhovoru o zvykoch a tradíciách v regióne vo vianočnom období 

 intonačne čisto zaspievať ľudovú pieseň 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 

tónu g1 a tónu e1 

 pohybovo stvárniť jednoduchú choreografiu z ľudových tancov (jednokročka, 
dvojkročka) 

 poznať najvýznamnejších slovenských skladateľov (Suchoň, Moyzes) 

 hodnotiť a porovnávať počúvané skladby 

 poznať predstaviteľov slovenskej populárnej hudby (Ţbirka, Gombitová, Nagy, 
skupina Modus) 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1 a tónu e1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 zapojiť sa do rozhovoru o českej hymne, porovnať charakter slovenskej a českej 
hymny 

 poznať najvýznamnejších českých skladateľov (Smetana, Dvořák) 

 intonačne čisto zaspievať piesne v českom jazyku 

 poznať významného poľského skladateľa (F. Chopin) 

 slovne vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

 poznať významných maďarských skladateľov (Liszt, Bartók) 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1 a tónu e1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 zaspievať intonačne čisto jednoduchú maďarskú ľudovú pieseň 

 

 

3. Hudba spojená s inými druhmi umenia  
Obsahový štandard  

 

Opera, rozprávková opera Rusalka 

Opereta, muzikál, melodráma 

Opereta Modrá ruža(Gejza Dusík) 

Balet – hudba bez slov 

Hudobno-dramatický príbeh Trojruža (piesne z príbehu) 

Nácvik divadla Trojruža 

 

 

Výkonový štandard 

 

 sluchovo rozlišovať árie jednotlivých postáv, áriu a zborovú scénu 

 verbalizovať pocity  z hudby 

 poznať pojmy: opera, ária, zbor, dirigent 

 poznať pojmy:opereta, muzikál, melodráma 



 vyjadriť záţitok z počúvanej hudby 

 sluchovo rozlíšiť variácie hudobnej myšlienky 

 zapojiť sa do rozhovoru o odlišnostiach a spoločných znakoch opery a operety 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1 a tónu e1 za pomoci jednoduchých skladieb a naučiť sa nový tón a1 

 podľa svojich moţností zaspievať piesne z operety 

 charakterizovať balet 

 poznať najznámejšie balety od P.I. Čajkovského 

 pochopiť, ţe hudbou sa dá vyjadriť čokoľvek – príbeh, pocity, farby a i. 

 podľa moţností so zodpovedajúcim výrazom zaspievať vybrané piesne 

 integrovať vokálne, pohybové, inštrumentálne a dramatické činnosti spojené 
v dramatickom príbehu  

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 

tónu g1 a tónu e1 a a1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 vyuţiť osvojené hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a 
prezentácii hudobno-dramatického príbehu 

 vedieť zahrať aspoň 3 skladby samostatne na flaute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne) 

 

3. Tematické okruhy: 

 

1. Hudba minulosti a súčasnosť 

2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 

 

Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, 

vyuţívanie aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií a javov v logickom celku. 

Dôsledné poznanie štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré vedú k ich uplatňovaniu.   

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

o rozvíjanie spolupráce medzi spoluţiakmi 

o rozvíjanie sebavzdelávaniau ţiakov 

o rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti v práci 

o prispieva k utváraniu hodnôt spravodlivosti, tolerancie, slobody a 

zodpovednosti 

 



Multikultúrna výchova 

 

o zoznamovanie sa s rôznymi národmi a ľudskými kultúrami 

o prijímanie druhého človeka ako jedinca s rovnakými právami 

o uvedomovanie si seba samého, svojej vlastnej identity a príslušnosti k určitej 

národnosti a kultúre 

o sa dotýka medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou 

 

 

 

Environmentálna výchova 

 

o diskusia o aktuálnych problémoch ţivotného prostredia 

o prispievať k utváraniu zdravého ţivotného štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia 

o rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

o vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

 

o uvedomovanie si moţnosti vyjadrenia vlastných postojov a názorov 

o zoznámenie sa  s úlohou médií v spoločnosti 

o uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať  

o učiť sa kriticky hodnotiť mediálne spracované udalosti, javy, konflikty 

o snaţiť sa oddeľovať informácie od fikcie, predsudkov 

o zmysluplne a kriticky vyuţívať informácie z internetu  

o schopnosť vytvoriť si vlastný názor na základe informácií 

 

Tvorba projektu a prezentačných zručností 

 

o naučiť sa organizovať vlastnú prácu, riadiť seba a tím 

o získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich 

o prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne 

o určiť svoje silné stránky a vedieť ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy 

o vedieť prezentovať základné poznatky o hudobnej kultúre vlastného národa 

a iných národov (prostredníctvom projektu),poznať spoločné a rozdielne črty 

hudobnej kultúry vlastného národa a iných národov. 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

 Geografia 



 Dejepis  

 Cudzie jazyky 

 

 

 

 

4. Požiadavky na výstup: 

 

1. Hudba minulosti a súčasnosť 

Obsahový štandard  

 

Opakovanie učiva a piesní z 5. ročníka 

Počiatky hudby – Pravek a starovek 

Stredovek 

Hudobná renesancia 

Hudobný barok 

Projekt -  J.S. Bach  

Projekt - G.F. Händel 

Počúvanie hudby (stredovek, renesancia, barok) 

Klasicizmus, Projekt - JosephHaydn 

Projekt - W.A. Mozart 

Hudobný klasicizmus na Slovensku 

Romantizmus 

Projekt - L. vanBeethoven 

Impresionizmus 

Počúvanie hudby (klasicizmus, romantizmus, impresionizmus) 

Tvorba vlastných hudobných nástrojov 

 

Výkonový štandard 

 

 podľa moţností intonačne čisto zaspievať známe piesne 

 orientovať sa v hudobných ţánroch – opera, opereta, muzikál, balet 

 charakterizovať znaky pravekej a starovekej hudby 

 jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch vytvárať hudobné 
motívy  

 charakterizovať počúvanú skladbu z hľadiska štýlového obdobia 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1 a a1 z predchádzajúceho ročníkaza pomoci jednoduchých skladieb 

 charakterizovať gregoriánsky chorál a svetskú hudbu 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných vokálnych ukáţok 

 poznať znaky a významných predstaviteľov renesancie 

 verbálne vyjadriť hudobný záţitok, pocity z počúvanej hudby 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1 a a1za pomoci jednoduchých skladieb, improvizácia na flautách 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1 a a1 a naučenie nového tónu h1 

 poznať znaky a významných predstaviteľov hudobného baroka 



 tvorba projektov ţiakmi o významných hudobných skladateľoch baroka (J.S.Bach, 

G.F.Händel) 

 postrehnúť výrazné hudobné myšlienky, hudobné nástroje 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1 a h1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1, h1 a naučenie nového tónu d1 

 zaradiť počúvanú skladbu z hľadiska štýlového obdobia 

 hodnotiť a porovnávať počúvané skladby 

 poznať znaky a významných predstaviteľov  hudby klasicizmu 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela významného hudobného 

skladateľa (J. Haydn) 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela významného hudobného 
skladateľa (W.A. Mozart) 

 charakterizovať počúvanú skladbu –hudobné myšlienky, hudobné nástroje 

 poznať slovenských hudobných skladateľov  klasicizmu (Zimmerman, Rigler)a ich 

najznámejšie diela 

 poznať znaky a významných predstaviteľov hudby romantizmu 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela významného hudobného 
skladateľa (L.vanBeethoven) 

 poznať znaky a významných predstaviteľov impresionizmu 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných ukáţok 

 na základe získaných poznatkov o hudobných nástrojoch tvoriť vlastné hudobné 
nástroje 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1, h1 a d1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 improvizovať v rámci hry na vlastnoručne vytvorených hudobných nástrojoch 

 

 

2. Prostredníctvom hudby poznávamekultúrurôznychnárodov 

 

Obsahový štandard   
 

Slovenská hudba 

Spev slovenských piesní 

Česká hudba 

Projekt – Bedřich Smetana, Projekt – Antonín Dvořák 

Rakúska a nemecká hudba 

Projekt – Richard Wagner 

Talianska hudba 

Projekt - AntonioVivaldi 

Ruská hudba 

Projekt – P. I. Čajkovský, Projekt – Sergej Prokofjev 

Francúzska hudba 

Projekt – ClaudeDebussy 

Írska a škótska hudba 

Počúvanie hudby 
 

 



Výkonový štandard  
 

 zapojiť sa do rozhovoru o slovenskej histórii a kultúre 

 podľa svojich moţností intonačne čisto a rytmicky správne a so zodpovedajúcim 
výrazom zaspievať slovenské ľudové piesne 

 vytvoriť inštrumentálny sprievod k piesni hrou na detských hudobných nástrojoch 

 poznať významných českých skladateľov a ich známe diela 

 verbálne vyjadriť záţitok a pocity z hudby 

 zaspievať intonačne čisto a kultivovane české piesne 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1, h1, d1 a naučenie nového tónu c1 

 na základe projektov vytvorených ţiakmi poznať ţivot významných českých 

skladateľov (Smetana, Dvořák) a ich známe diela  

 poznať významných rakúskych a nemeckých skladateľov (Mozart, Strauss, ml.) 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a významné diela nemeckého 

skladateľa (R. Wagnera) 

 poznať významného talianskeho skladateľa (G. Verdi) a jeho najznámejšie opery 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1, h1, d1 a c1 za pomoci jednoduchých skladieb 

 slovne vyjadriť názory a pocity z počúvanej hudby 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a významné diela talianskeho 
skladateľa (AntonioVivaldi) 

 poznať významných ruských skladateľov a ich diela 

 intonačne a čisto zaspievať pieseň Kalinka, vymyslieť choreografiu na danú pieseň 

(spojiť hudbu a pohyb) 

 jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch vytvárať hudobné 
sprievody k piesni 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a významné diela ruských 
skladateľov (P.I. Čajkovský, S. Prokofjev) 

 hra na flaute -  zopakovanie zásad správneho dýchania a drţania flauty, opakovanie 
tónu g1, e1, a1, h1, d1, c1 a naučenie nového tónu f1 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných ukáţok 

 poznať významných predstaviteľov francúzskej hudby (impresionisti M. Ravel, C. 

Debussy) 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a významné diela francúzskeho 
skladateľa (C. Debussy) 

 poznať významných predstaviteľov írskej a škótskej hudby 

 podľa moţností intonačne čisto zaspievať anglické piesne 

 vyjadriť záţitok z počúvanej hudby 

 zaradiť hudobné ukáţky z hľadiska štýlového obdobia i ţánru 

 vedieť zahrať aspoň 5 skladieb samostatne na flaute 
 

 

7. ročník(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne) 

 

3. Tematické okruhy: 

 

1. Hudobné prechádzky storočiami 



2. Pestrá paleta populárnej hudby 

3. Hudba na pomedzí  

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 

 

Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, 

vyuţívanie aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií a javov v logickom celku. 

Dôsledné poznanie štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré vedú k ich uplatňovaniu.   

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

o rozvíjanie spolupráce medzi spoluţiakmi 

o rozvíjanie sebavzdelávaniau ţiakov 

o rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti v práci 

o prispieva k utváraniu hodnôt spravodlivosti, tolerancie, slobody a 

zodpovednosti 

 

Multikultúrna výchova 

 

o zoznamovanie sa s rôznymi národmi a ľudskými kultúrami 

o prijímanie druhého človeka ako jedinca s rovnakými právami 

o uvedomovanie si seba samého, svojej vlastnej identity a príslušnosti k určitej 

národnosti a kultúre 

o sa dotýka medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou 

 

 

 

Environmentálna výchova 

 

o diskusia o aktuálnych problémoch ţivotného prostredia 

o prispievať k utváraniu zdravého ţivotného štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia 

o rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

o vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

 

o uvedomovanie si moţnosti vyjadrenia vlastných postojov a názorov 

o zoznámenie sa  s úlohou médií v spoločnosti 

o uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať  

o učiť sa kriticky hodnotiť mediálne spracované udalosti, javy, konflikty 



o snaţiť sa oddeľovať informácie od fikcie, predsudkov 

o zmysluplne a kriticky vyuţívať informácie z internetu  

o schopnosť vytvoriť si vlastný názor na základe informácií 

 

Tvorba projektu a prezentačných zručností 

 

o naučiť sa organizovať vlastnú prácu, riadiť seba a tím 

o získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich 

o prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne 

o určiť svoje silné stránky a vedieť ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy 

o vedieť prezentovať základné poznatky o hudobnej kultúre vlastného národa 

a iných národov (prostredníctvom projektu),poznať spoločné a rozdielne črty 

hudobnej kultúry vlastného národa a iných národov 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Dejepis  

 Informatika 

 Geografia 

 

 

 

 

4. Požiadavky na výstup: 

 

1. Hudobné prechádzky storočiami  

 

Obsahový štandard  
 

Opakovanie učiva a piesní zo 6. ročníka 

Čo dôleţité sa udialo v 20. storočí 

Návraty do minulosti I. (stredovek, renesancia) 

Návraty do minulosti II. (barok) 

Návraty do minulosti III. (klasicizmus) 

Cit – fantázia – individualizmus 

Modus 

Projekt – Modus ( skupina 70. rokov) 

Hudobné nástroje rôznych dôb 

Tvorba vlastných hudobných nástrojov 

Zakladatelia modernej slovenskej hudby (A.Moyzes, J. Cikker) 

Projekt - Eugen Suchoň 

Galéria hudobných skladateľov 20. storočia 

 

Výkonový štandard 

 



 vedieť vymenovať jednotlivé hudobné obdobia,znaky a krátko charakterizovať ich 

významných predstaviteľov a ich diela 

 vedieť vymenovať fakty o udalostiach od začiatku 20. storočia 

 zamyslieť sa, aký mala daná doba vplyv na hudbu 

 poznať znaky a významných predstaviteľov stredoveku a renesancie 

 poukázať na spoločné črty stredovekých skladieb a skladieb súčasnosti 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných ukáţok 

 poznať znaky a významných predstaviteľov baroka 

 poukázať na spoločné črty barokových skladieb a skladieb súčasnosti 

 verbálne vyjadriť hudobný záţitok, pocity z počúvanej hudby 

 poznať znaky a významných predstaviteľov klasicizmu 

 poukázať na spoločné črty klasických skladieb a skladieb súčasnosti 

 vedieť rozlíšiť romantizmus, impresionizmus 

 vedieť vymenovať významných predstaviteľov romantizmu a impresionizmu 

 hodnotiť a porovnávať počúvané skladby 

 vedieť rozlíšiť skladby romantizmu a impresionizmu 

 vedieť, čo je modus 

 v krátkosti vedieť, čo je aleatorika a seriálová hudba 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela hudobnej skupiny 70. 

rokov (Modus) 

 rozšíriť si obzor o hudobných nástrojoch 

 na základe získaných poznatkov o hudobných nástrojoch tvoriť vlastné hudobné 
nástroje 

 improvizovať v rámci hry na vlastnoručne vytvorených hudobných nástrojoch 

 poznať začiatky, znaky i predstaviteľov slovenskej modernej hudby (A. Moyzes, J. 
Cikker) 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela významného hudobného 
skladateľa (Eugen Suchoň) 

 spoznať hudobných skladateľov 20. st. a ich diela 

 charakterizovať počúvané skladby –hudobné myšlienky, hudobné nástroje 

 

 

2. Pestrá paleta populárnej hudby  

 

Obsahový štandard 

 

Populárna hudba 

Váţna verzus populárna hudba 

Akú hudbu počúvate vy? 

Dţez – korene dţezu 

Projekt – Louis Armstrong, EllaFitzgerald 

Prekračovanie hraníc dţezu (GeorgeGershwin – Rápsodia v modrom) 

 

Výkonový štandard 

 

 poznať začiatky, znaky i predstaviteľov populárnej hudby 

 charakterizovať počúvané skladby –hudobné myšlienky, hudobné nástroje 

 hodnotiť a porovnávať počúvané skladby 



 porovnať charakter váţnej a populárnej hudby 

 charakteristika výberu hudby ţiakmi a zdôvodnenie jej populárnosti v súčasnosti 

 poznať hlavné znaky a predstaviteľov dţezu 

 charakterizovať a verbálne vyjadriť pocity pri počúvaní dţezových skladieb 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať ţivot a diela významných dţezových 

hudobníkov (L. Armstrong, E. Fitzgerald) 

 charakterizovať tvorbu GeorgaGershwina a poukázať na „prekračovanie hraníc dţezu“ 

 

 

 

 

3. Hudba na pomedzí  

 

Obsahový štandard 

 

Country a western, trampské piesne (J. Nohavica) 

Rock and roll, Projekt – ElvisPresley 

Projekt – TheBeatles 

Hudba k filmom, hudba na internete, hudba v reklame 

Projekt – etnomusic 

Projekt – worldmusic 

Muzikál Rebelové 

Hudba a ty 

 

Výkonový štandard 

 

 poznať základné fakty o westerne, country a trampských piesňach 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných ukáţok 

 charakterizovať vznik rock and rollu, jeho osobitosti 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi  poznať ţivot a tvorbu hudobníka 
(ElvisPresley) 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať vznik, predstaviteľov a tvorbu 
hudobnej skupiny TheBeatles 

 verbálne vyjadriť hudobný záţitok, pocity z počúvanej hudby 

 verbalizovať osobný pohľad na vyuţitie hudby vo filmoch, v reklame 

 návody, ako vyhľadávať hudbu na internete 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať vznik, vývoj, znaky i predstaviteľov 

hudobného štýlu etnomusic 

 na základe projektu vytvoreného ţiakmi poznať vznik, vývoj, znaky i predstaviteľov 
hudobného štýlu worldmusic 

 poznať, čo je to muzikál, jeho znaky a významných predstaviteľov 

 za pomoci DVD spoznať a osvojiť si muzikál Rebelové 

 v rámci zamyslenia sa písomne vyjadriť svoj vzťah k hudbe 

 

 

 

 

 

 



5.Stratégia vyučovania 

 

 Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať ţiakov na 

vyučovaní a učení.Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie 

obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených 

cieľov a kľúčových kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov 

vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

            Vyučovanie hudobnej výchovy môţe prebiehať skupinovo, projektovo alebo 

diferencovane, môţe byť obohatenéi návštevami rôznych hudobných podujatí a besied. 

 Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako 

je motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učiva), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). Ďalšími metódami súzážitkové a skúsenostné (verbálne vyjadrenie záţitku a popísanie 

skúsenosti a jej následné praktické vyuţitie). 

 Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie. 

            Špecifickými metódami pri výučbe hudobnej výchovy sú intonačná metóda s pouţitím 

relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené 

objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.  

 Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda 

(učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu 

moţných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná 

praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie 

k vytvoreniu určitého produktu).  

 Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia 

(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia 

daného problému). Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy 

opakovania a precvičovania (ústne opakovanie). 

 

 

6.Učebné zdroje 

 

Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl  

odborná literatúra 

internet 

CD, DVD 

 

 

 

 

 

 

 



7.Hodnotenie 

 

Ţiaci budú hodnotení podľa Metodického pokynu č.22/2011na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Hodnotenie ţiakov  sa bude vykonávať klasifikáciou.Výsledky klasifikácie 

sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný,2 – chválitebný,3 – dobrý,4 – dostatočný,   5 - 

nedostatočný. 

kritériá hodnotenia:   100% - 90%    výborný (1) 

                                 89% - 75%     chválitebný (2) 

                                 74% - 50%     dobrý (3) 

                                49% - 30%     dostatočný (4) 

                                29% - 0%       nedostatočný (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


