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Charakteristika predmetu 

Vzťah k hudbe v rôznych podobách sa u dieťaťa vytvára spontánne od útleho veku v 
závislosti od primeranosti a kvality hudobných podnetov. Hudba je pre dieťa zdrojom 
potešenia. Je potrebné, aby sa stala súčasťou hier a pohybových aktivít. Hudobné podnety 
musia byť primerané veku i činnosti, ktorú sprevádzajú. Hudobná výchova má činnostný 
charakter, preto každá vyučovacia hodina má byť pre žiakov príležitosťou pre tvorivé hry, 
spojené s vlastným spevom a vlastným pohybovým doprovodom. Úlohou učiteľa je 
predstaviť žiakom hudbu ako prirodzenú súčasť života smerujúcu k príjemným estetickým 
zážitkom. Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je hudba motiváciou i 
prostriedkom k rozvíjaniu komunikačných schopností. 

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 plynulo nadväzuje na prirodzené 
predpoklady detí a ich sklony k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania 
obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom 
detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to 
s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť 
žiakov do hudobno-výchovného procesu. Sústava hudobných činností je rozšírená o 
hudobnodramatické 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 nemôžu byť izolované, ale sa 
majú vzájomne dopĺňať a podporovať. V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú 
prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne 
(interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. 
Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v 
jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. 
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. 

Kompetencie 

Sociálne a komunikačné kompetencie 
- žiak rytmizuje a melodizuje  jednoduché texty, improvizuje v rámci najjednoduchších 
hudobných  foriem 
- reaguje pohybom na znejúcu hudbu, pohybom vyjadruje metru, tempo, dynamiku a smer 
melódie 
- učiteľ formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu školy, v rodine, pozitívne vzťahy k 
prírode 
- vedie žiakov k hrdosti na slovenské kultúrne bohatstvo a históriu 
Kompetencie učiť sa učiť 
- žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto a rytmicky presne v jednohlase -
učiteľ umožňuje každému žiakovi zažiť úspech 
Kompetencie riešiť problémy 

- žiak rozoznáva v prúde znejúcej hudby niektoré hudobné nástroje 
- 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. 
 

Metódy a formy práce  

Metódy Postupy Formy práce 

Rozprávanie 
Rozhovor 
Demonštračná metóda 
Prakticko-aplikačné metódy 
Priama skúsenosť so 
znejúcou hudbou 
Imitačná a kombinovaná 
metóda 
Projektové metódy 
Dramatizácia 
Získavanie informácií 

Rôznorodosť doplnkovej 
literatúry 
Využitie vhodných 
didaktických pomôcok 
Hudobná skladba 
Improvizácia 
Získavanie a triedenie 
informácií 
Hranie rolí 
Zážitkové postupy 
Dialóg 

Diskusia 
Práca s doplnkovou 
literatúrou 
Beseda 
Demonštrácia názorných 
pomôcok 
Hudobná hra 
Práca s hudobnou skladbou 
Analýza hudobného diela 
Hudobná hra 
Skupinová práca 



Výklad 
Informačno-receptívna 
metóda 
Metóda relatívnej solmizácie 

Práca vo dvojiciach 

 

 
 Štandardy pre prípravný ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 
Rozlišovať zvuky Experimentovanie so zvukom 
Vytvárať zvuky (počúvanie a vytváranie zvukov: klepkanie, 

  búchanie, kroky, zvuky dverí, .....) 
Cvičiť pamäť Nácvik jednoduchej riekanky 

Správne artikulovať   
Rozvíjať rytmické cítenie Sprevádzanie riekanky tlieskaním 
Utvrdzovať riekanky   

Rozlišovať hlásky Hry na rozvíjanie fonematického sluchu 
Pestovať vzťah k hudbe povzbudiť 
muzikálnosť 

Počúvanie detskej piesne 

Rozvíjať rytmické cítenie 
Nácvik pohybovej hry: napodobňovanie 
chôdze zvierat 

Rozvíjať hrubú motoriku  

Správne hospodáriť s dychom 
Dychové cvičenie, modely hlasových cvičení 
prispôsobené jednotlivým vekovým 
skupinám a piesňovému materiálu 

Pripraviť sa na spev   
Naučiť sa pesničku Nácvik jednoduchej pesničky 

Získavať správne spevácke návyky  Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním 
Rozlišovať zvuky Experimentovanie so zvukmi pri manipulácii 
Zvyšovať citlivosť sluchu s predmetmi (papier, kov, drevo, sklo, ...) 

Vedieť správne sedieť Nácvik správneho držania tela pri sedení 
Správne hospodáriť s dychom Dychové cvičenie 

Pripraviť sa na spev   
Naučiť sa pesničku Nácvik jednoduchej pesničky 

Získavať správne spevácke návyky   

Rešpektovať pokyny 
Nácvik pokynov - začať, skončiť, zastaviť 
spev 

Utvrdzovať pokyny Pohybová hra: na dirigenta 
Rozvíjať hrubú motoriku  Pieseň tanečného charakteru 
Rozvíjať rytmické cítenie, cit pre tempo   

Pestovať vzťah k hudbe Počúvanie hudby 
Povzbudiť muzikálnosť   

Spontánne sa pohybovať Pohyb podľa hudby 



Rozvíjať kreativitu   
Cvičiť pamäť Nácvik vyčítanky 
Správne artikulovať   

Vytvárať zvuky 
Experimentovanie s vlastným hlasom 
(vytváranie 

Narábať s vlastným hlasom neartikulovaných  zvukov) 

Rozvíjať kreativitu   
Cvičiť pamäť Nácvik riekanky 

Správne artikulovať   
Uvedomiť si tón Rozlišovanie zvukov a tónov 
Rozoznávať reč a spev   

Rozlišovať výšku tónu Rozlišovanie vysokých a nízkych tónov 

Pohybom vyjadriť výšku tónu 
Vyjadrenie výškových rozdielov tónov 
pohybom 

Rozvíjať rytmické cítenie Pohybová hra zameraná na rytmus: chôdza v  
Orientovať sa v priestore priestore podľa udávaného rytmu 

Naučiť sa pesničku Nácvik piesne 
Získavať správne spevácke návyky  Dramatizácia piesne 

Poznať známe piesne podľa úryvkov  
Cvičiť pamäť Nácvik vianočných vinšov 
Správne artikulovať   

Navodiť vianočnú atmosféru Počúvanie kolied 
Pestovať vzťah k hudbe   

Povzbudiť muzikálnosť   
Vytvárať základy Hra na jednoduchých rytmických 
Inštrumentalizácie hudobných nástrojoch 

Rozvíjať rytmické cítenie   
Poznávať hudobné nástroje   

Naučiť sa pesničku Nácvik vianočnej pesničky 
Získavať správne spevácke návyky   
Naučiť základné kroky Nácvik jednoduchého tančeka 

Orientácia v priestore (základné kroky) 
Poznávať vianočné zvyky Dramatizácia vianočných zvykov: 

Prepojiť reč, spev a pohyb vinše, koledy,... 
Prezentovať naučený program Vystúpenie s krátkym programom 
Povzbudiť sebavedomie  
Rozvíjať kultúrne správanie a vystupovanie 
  

Uvedomovať si vlastný hlas a jeho možnosti 
Experimentovanie s vlastným hlasom  
( hlasitosť, tempo, rytmus, ...) 

Pestovať vzťah k hudbe Počúvanie detskej piesne 

Povzbudiť muzikálnosť   



Cvičiť pamäť Naučenie sa textu 
Správne artikulovať   
Spontánne sa pohybovať  Vyjadrenie textu pohybom 

Pochopiť význam textu   
Rozvíjať kreativitu   

Naučiť sa pesničku Nácvik piesne 
Získavať správne spevácke návyky   
Rozlišovať hudobné nástroje podľa zvuku Rozlišovanie zvukov hudobných nástrojov 

Príprava na nácvik tanca Pohybová hra zameraná na rotáciu okolo 
Orientácia v priestore vlastnej osi, točenie vo dvojiciach, v kruhu 

Vytvárať pozitívny vzťah ku kultúre Návšteva kultúrneho podujatia 
Rozvíjať kultúrne správanie   
 
 

Hodnotenie predmetu 

Obsah hodnotenia žiakov by sa malo sústrediť na pozitívnu motiváciu, učiteľ vyzdvihuje 
žiaka v tom, v čom sa mu darí. Hodnotí sa ústne, bez klasifikácie. U menej úspešných žiakov 
je nutný individuálny prístup učiteľa a pomoc asistenta učiteľa. 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Environmentálna výchova: Nácvik pesničky, Experimentovanie so zvukmi, Nácvik správneho 
držania tela, Nácvik riekanky, rozvíjanie rytmického cítenia 
Ochrana života a zdravia: Nácvik piesne, Počúvanie ľudovej hudby, Vyjadrenie pohybu 
zvukom 
Osobnostný a sociálny rozvoj: Pohybové hry, Nácvik tanca. Nácvik piesne s pohybom, 
Opakovanie piesní 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Hudobno - pohybové činnosti, Dychové 
cvičenia, Nácvik piesne, Dramatizácia piesne, Pohybová hra, Nácvik vianočných veršov , 
piesní, kolied 
Multikultúrna výchova: Počúvanie hudby, Nácvik jednoduchého tanca ,Hra na hudobných 
nástrojoch  
Mediálna výchova: Nácvik pokynov, Nácvik veľkonočných vinšov, Počúvanie CD, 
Rozvíjanie kreativity, Nácvik správnej artikulácie 
Dopravná výchova: Nácvik riekanky, hry na rozvíjanie fonematického zvuku  


