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INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie 

predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom 

umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia 

orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a 

postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.  

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady 

detí ich spontánnosť, sklony k hravosti, 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 

prostriedkom žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v 

komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú 

najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, 

obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné 

činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej podobe sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj 

s inými mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné 

činnosti sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si 

však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú výsledkom aktívnych hudobných 
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činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, 

do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí 

hudby a prácu s hudobným materiálom. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu: 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,  

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

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,  

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,  

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského 

veku,  

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne 

prístupy a prieniky s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej 

edukácii,  

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 

 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 
 Cieľ Téma 

Sociálne 

komunikačné 

kompetencie 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane 

písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania,  

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite 

reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor,  

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie 

dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 

kontaktu,  

- rozumie rôznym typom doterajších textov a 

bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,  

- na základnej úrovni využíva technické 

prostriedky medziosobnej komunikácie,  

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje 

záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie,  

- je schopný na primeranej úrovni porozumieť 

hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej 

konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa 

Tvorba 

a prezentácia 

projektu 

Práca s IKT 
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bežných životných situácií 

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matem. myslenia 

a zákl. schopnosti 

poznávania v oblasti 

vied a techniky 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť 

objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov, 

 

Schopnosť 

pochopiť 

tónový systém 

v hudbe. 

Kompetencie 

v oblasti 

informačných 

a komunikačných 

technológií 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou 

elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať 

informácie na internete,  

- vie používať rôzne vyučovacie programy,  

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym 

svetom,  

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s 

využívaním internetu a IKT,  

 

Tvorba 

projektov, 

inovatívne 

metódy, 

didaktické hry, 

testy, postery, 

referáty... 

Kompetencia učiť sa -má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri 

poznávaní svojich myšlienkových postupov,  

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

osvojovania si poznatkov,  

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva 

ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach,  

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre 

svoj pokrok,  

Oceniť krásu 

kultúrnych 

pamiatok, 

technických 

alebo iných 

výtvorov ľudí. 

Kompetencia riešiť 

problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo 

svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný 

problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne 

riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z 

danej oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne 

informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené 

postupy aplikuje pri podobných alebo nových 

problémoch,  

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch 

riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom,  

Multikultúrna 

výchova 

Kompetencie 

občianske, sociálne a 

osobné 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu 

sebaobrazu a sebadôvere,  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva 

svoje možnosti,  

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako 

svoje rozvojové možnosti,  

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a 

jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením 

voľného času,  

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky 

Posúdiť život 

človeka 

v priestore 

tvorený 

vzájomnými 

vzťahmi medzi 

prírodou 

a spoločnosťou. 

Skupinová 

práca, tvorivé 
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svojich rozhodnutí a činov,  

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v 

skupine,  

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám 

prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci,  

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v 

triede a svojím konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom,  

úlohy. 

Kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej 

kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej 

komunikácie vo svojom živote,  

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku 

dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,  

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky 

súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu 

(etiketu),  

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a 

situáciám,  

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické 

vnímanie prejavov iných kultúr. 

Riešenie 

problémových 

úloh 

Prezentácia 

projektov 

Hudobná 

výchova učí si 

vážiť iné 

kultúry, pri 

zachovaní 

vlastnej 

identity, venuje 

sa ľudovej 

kultúre 

a kultúrnym 

tradíciám. 

 

4. Obsahové a výkonové štandardy: 

 
Obsahový štandard  Výkonový štandard 

vokálne činnosti v rámci 

rozsahu d1-h1, 

rytmizovanie reči: detské 

ľudové a autorské piesne, 

popevky, riekanky, 

rečňovanky, dialogické hry, 

hlasové a dychové cvičenia, 

hry s dychom a hlasom 2/4 

a 3/4 takt, osminové a 

štvrťové rytmické hodnoty, 

pomocné rytmické 

prostriedky (rytmické 

slabiky ta, ti-ti a ich 

kombinácie, ručné znaky na 

vyjadrenie rytmu) pomocné 

intonačné prostriedky: 

ľubovoľné gestá 

znázorňujúce výšku i dĺžku 

VV1 

Vokálno-intonačné 

činnosti 

 

- použiť hlas na dosiahnutie 

špecifického hudobného cieľa,  

- rytmizovať reč,  

- melodizovať reč 5.-3. a 5.-6.-5.-

3. stupňom (so-mi; so-la-so-mi)  

- zaspievať minimálne piesní  
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tónov, relatívna solmizácia, 

fonogestika 

správne použitie Orffových 

nástrojov (paličky, drevený 

blok, rámový/ručný bubon, 

tamburína, triangel, 

spiežovce, činely, prstové 

činelky, zvonček, 

chrastidlá, xylofón, 

zvonkohra, metalofón); hra 

na tele, hra na objektoch, 

hra na zvukových hračkách 

a ďalších elementárnych 

nástrojoch,  
2/4 a 3/4 takt, osminové a 

štvrťové rytmické hodnoty, 

modely 5.-3. a 5.-6.-5.-3. 

(so-mi, so-la-so-mi)  

ostinátne rymticko-

melodické sprievody  

rytmická a melodická 

improvizácia  

 

VV2 

Inštrumentálne 

činnosti 

 

Hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch, hrať na tele, hrať 

rytmické modely, hrať melodické 

modely,   

 

hudobno–pohybové hry so 

spevom,  

tanečná chôdza, tanečný 

beh, pochod, prísunový 

krok dopredu, dozadu a do 

strán,  

pohyb, gesto, mimika,  

tlieskanie, plieskanie, 

dupanie  

pomocný prostriedok 

percepčných činností 

(počúvanie hudby) 

VV3 

Hudobno-pohybové 

činnosti 

uplatniť vhodný pohyb v 

hudobno–pohybových hrách so 

spevom,  

metrum a tempo,  

hudobno-výrazové prostriedky,  

 

v jednoduchých choreografiách,  

 

hudobno–dramatickými 

prostriedkami.  

 

Aktívne počúval - zvuky 

okolia, objektov, vlastného 

tela; skladby slovenských a 

svetových skladateľov; 

piesne, spev a interpretácia 

učiteľky; vlastný hudobný 

prejav žiaka, hudobný 

prejav triedy (skupiny)  

zvuk, tón: výška, sila, 

dĺžka, farba, tempo, 

metrum, dynamika, hry so 

zvukom; kontrasty: nízky – 

VV4 

Percepčné činnosti 

 

 

Aktívne počúvať zvuky, piesne a 

hudobné skladby, sluchom rozlíšiť 

rozličné kvality zvuku a tónu,  

identifikovať obsadenie 

interpretovanej hudobnej skladby, 

rozpoznať totožné a kontrastné 

prvky v hudobnej forme,  

určiť a rozpoznať melodické a 

rytmické modely. 
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vysoký hlasný – tichý dlhý 

– krátky, rýchly – pomalý, 

metaforické vyjadrenie 

farby tónu: lesklý - temný, 

chladný – teplý, kovový – 

drevitý a pod.  

spev, sólo, zbor, hra na 

sólovom hudobnom 

nástroji, hra orchestra, 

husle, klavír  

- rytmické modely ta, ti-ti a 

kombinácie, melodické 

modely so-mi, la-so-mi  

 

príbehy, rozprávky, básne; 

integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra 

VV5 

Hudobno-dramatické 

činnosti 

vyjadriť dej, náladu, 

charakteristiku postáv príbehu 

rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi 

zvuku,  

 

Grafická notácia a partitúra, 

integrácia s výtvarnou 

výchovou. 

VV6 

Hudobno-vizuálne 

činnosti 

Vizuálne zobraziť zvukové 

vnemy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

5. Stratégie vyučovania: 

 

Stratégie výučby 

Metódy 

Stratégie 

výučby 

Postupy 

Formy práce Vzdelávacie výstupy 

Rozprávanie 

Rozhovor 

Demonštračná metóda 

Prakticko-aplikačné 

metódy 

Priama skúsenosť so 

znejúcou hudbou  

Riadené objavovanie 

hudby 

Imitačná 

a kombinovaná metóda  

Intonačná s použitím 

relatívnej solmizácie 

Projektové metódy 

Dramatizácia 

Získavanie informácií  

Výklad 

Informačno-receptívna 

metóda 

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 

Práca vo 

dvojiciach 

 

 

Kognitívne: 

Poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej 

rôznych foriem. Prostredníctvom hud. aktivít postupne získať 

elementárne základy hud. vedomostí, hud. jazyka, výrazových 

prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu 

pojmov. Prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti 

(hud. schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom 

prepojených a nadväzujúcich hud. činností.  

Zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hud. 

hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hud. materiálom. 

Poznávať zákonitosti tvorby hud. diel, vybrané umelecké diela tak, 

aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali 

a interpretovali výpovede predložených veku primeraných 

umeleckých diel. Získať základy hud. myslenia. 

Afektívne: 

Uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, 

otvorenosť a tvorivosť. Empaticky pristupovať k precíteniu a 

pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a 

postoje. Bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu 

umeleckých hodnôt rôznych kultúr. Získať schopnosti spolupracovať 

v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať 

i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty. Chápať umenie v 

jeho mnohorakých podobách ako ušľachtilý spôsob vypĺňania 

voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia 
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svojho života. 

Psychomotorické: 

Na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni 

realizovať svoje hud. predstavy v súčinnosti výtvarnými, pohybovými 

a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových 

projektoch. Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické 

prvky. 

 

6. Učebné zdroje: 
 

Odborná 

literatúra 

Didaktická technika Materiálové výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 

Encyklopédie,  

Odborná 

literatúra o 

hudbe 

Orffovy hudobné 

nástroje, CD prehrávač,  

Metronóm, klavír, 

elektr. klávesový 

nástroj, webové stránky 

 Používaná učebnica:  Ľ. Kopinová, T. 

Ružičková, V. Damboráková, Učebnica HV pre 

1. ročník ZŠ, Bratislava, SPN 2006, schválilo MŠ 

SR rozhodnutím zo dňa 23. 8. 2000  

súbor kariet o hud. nástrojoch, 

zborníky ľudových piesní, notový 

materiál, zrakové učebné pomôcky ako 

obrazy, grafické nákresy, nákresy 

s notovou osnovou 

 

 

7. Hodnotenie predmetu: 

Predmet hudobná výchova nie je klasifikovaný známkou. 

 

             

8. Prierezové témy 

 
Prierezové témy: Ciele: Témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami.  

Jej hlavné ciele sú: 

- rozvíjanie myslenia, hodnotenia, hľadanie kritérií pre rozhodovacie  

konanie, pracovať v tíme  

Zlatá brána 

Húsky, biele húsky 

Kováč kuje, mechy duje 

Spi dieťatko, spiže 
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- rozvíjať ľudský potenciál žiakov 

- viesť žiakov k plnohodnotnému a zodpovednému životu 

- rozvíjať sebareflexiu, spoznávať svoje dobré aj slabé stránky 

- rozvíjať sebaúctu a sebadôveru 

- viesť ich k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

- deliť si úlohy 

- niesť zodpovednosť za svoju prácu 

Pieseň o trúbke 

Maličká som 

My sme malí muzikanti 

 Hymna SR                                       

Svieť, slniečko 

Environmentálna 

výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

pričom zároveň 

chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.  

Na dvore býva sliepočka 

naša  

Káčer na doline 

Fialôčka, fiala 

Akvárium 

Mikuláš 

Zem spí 

Zrelá fazuľa                                         

V kvetinovom bufete 

Mediálna 

výchova 

- moderné médiá, najmä Internet sú pre žiakov prostriedkom na učenie sa a  

- vyhľadávanie  a získavanie informácií 

-  rozvoj schopnosti vyslovovať vlastné hodnotenia na základe dostupných  

 informácií,  ktoré žiaci denne získavajú z médií  

       -     dokumentárne filmy, odborné filmy, reklamy – učiť ich  

kriticky sa pozerať, vnímať a vyberať si informácie a prezentovať ich 

- rozvoj schopnosti obhajovať vlastné názory a kritického premýšľania 

- filtrovať a selektovať pozitívne informácie z médií 

Prší, prší 

Vlak 

My sme malí muzikanti 

Bude zima, bude mráz 

Multikultúrna 

výchova 

Cieľom je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania 

vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Zoznámenie sa s ľudovými obyčajami a tradíciami, 

poznať niektoré vianočné zvyky. 

Mám ručníček mám 

Varila myšička kašičku 

Vŕšok, dolina                                   

Ó reťaz, ó reťaz 

Povedzte nám, 

pastuškovia  

Išla sova na tanec 
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Dopravná 

výchova 

Bezpečnosť pri cestovaní - uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej 

premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, 

cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod. 

Pôjdeme my do lesíka 

Vlak                                                    

Vlak sa rozbieha 

Ochrana života 

a zdravia 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Vlastenecké a národné cítenie, riešenie mimoriadnych životných situácií.  

- pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách 

- pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci 

- rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a všetkým živým organizmom 

- formovať postoje žiakov k zdravému spôsobu života, odmietanie drog, 

škodlivosť fajčenia 

- viesť žiakov k spoluzodpovednosti za ŽP 

Prosil líšku vĺčik 

Hodiny  

Už je zima, už je tu 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Cieľom je výchovne a vzdelávaním pôsobiť na rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na 

rodinu, jej funkcie. Žiak chápe, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Váži si 

členov rodiny a ochraňuje ju ako celok.  

Moja mamka niečo má 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


