
ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

Školský vzdelávací program predmetu Hudobná výchova  

 

 
1. Charakteristika predmetu: 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredko-

vaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôleţitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého človeka. Hudobné prejavy a 

počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova 

umoţňuje ţiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami sú 

rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť ţiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, 

emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s 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. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje 

hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodrţujeme postup: od 

hudobných záţitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný 

proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom záţitkov i vedomostí. 

 

 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah  1 hodina týţdenne,  

spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročníky piaty, šiesty, siedmy 

Škola Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, LC 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



2. Ciele vyučovacieho predmetu:  

 

o  Rozvíjať chuť učiť sa 

o  Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 

o  Uplatňovať svoje vedomosti pri vnímaní umeleckých diel 

o  Spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela 

o  Uvedomiť si svoju národnú identitu na základe hudobných diel v kontexte s európskou hudobnou                    kultúrou 

o  Váţiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného národa i iných národov 

o  Analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná a literárna výchova, zemepis, cudzí 

jazyk) 

o  Schopnosť spolupracovať 

o  Dokázať správne realizovať hudobné prejavy a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností 

o  Dokázať prekonať svoj egocentrizmus prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela 

o  Získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje 

o  Slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické záţitky na základe vnímania  a preţívania hudobných skladieb 

 

 

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 prostriedkami prostredníctvom 

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 

 

 

 

 

3. 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 

 vhodne a 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 

 

 

 

 

 Cieľ Téma 

Sociálne komunikačné 

kompetencie 

-vyjadruje sa súvisle a výstiţne ústnou formou adekvátnou sekundárnemu stupňu vzdelávania, 

- dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, 

- rozumie rôznym typom doteraz pouţívaných textov a beţne pouţívaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

Tvorba 

a prezentácia 

projektu 

Práca s IKT 

 

Kompetencia uplatňovať 

základ matem. myslenia 

a zákl. schopnosti 

poznávania v oblasti vedy 

a techniky 

- pouţíva základné matematické myslenie pri pochopení tónové systému v hudbe 

- 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 

- dokáţe primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáţe adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie pouţívať rôzne vyučovacie programy, 

- chápe, ţe je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

Tvorba 

projektov, 

inovatívne 

metódy, 

didaktické hry, 

testy, postery, 

referáty... 



Kompetencia 

k celoţivotnému učeniu sa 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

Oceniť krásu 

kultúrnych 

pamiatok, 

technických 

alebo iných 

výtvorov ľudí. 

Kompetencia riešiť 

problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

- rozvíjať bádateľské schopnosti, pátrať po príčinách, po hlbších okolnostiach a súvislostiach 

- dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvaţovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

- pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti 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 - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,  

- vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení zo záujmami širšej skupiny 

-uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojím povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo vyuţíva svoje moţnosti, 

- dokáţe odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti, 

Posúdiť ţivot 

človeka 

v priestore 

tvorený 

vzájomnými 

vzťahmi medzi 

prírodou 

a spoločnosťou. 

Skupinová 

práca, tvorivé 

úlohy. 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

-dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/ 

nezávislosť ako člen celku, 

-vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami,  záujmami 

a potrebami, 

Riešenie 

problémových 

úloh 

Prezentácia 



-osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine- uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáţe tvorivo prispievať k dosahovanie spoločných cieľov, 

-dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešne zmeny v medziosobných vzťahoch 

- uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti 

projektov 

 

Kompetencie pracovné - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáţe prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

Práca so 

zdrojmi 

 

Kompetencie smerujúce 

k iniciatívnosti 

a podnikavosti 

- dokáţe vyhľadať a triediť získané informácie, inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh Rozvíjanie 

podnikateľských 

zručností ţiaci 

získavajú 

spracovaním 

projektov. 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

- dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni sekundárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Hudobná 

výchova učí si 

váţiť iné 

kultúry, pri 

zachovaní 

vlastnej identity, 

venuje sa 

ľudovej kultúre 

a kultúrnym 

tradíciám. 

 

 

 
 



Vokálno-intonačné činnosti  
  

Ţiaci sa naučia: 

 

 orientovať sa v grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a ţánrov 

 posudzovať kvalitu vokálneho prejavu druhých 

 k čistému, kultivovanému spevu so zodpovedajúcim výrazom 

 neustále sa zdokonaľovať v správnych speváckych návykoch, vo viazaní tónov 

 predlţovať 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-pohybových a vokálnych vyjadreniach rytmu 

 pri nácviku piesní sledovať pohyb melódie v notovom zápise 

 intonovať v tonálnom durovom rade (c1 - c2) na solmizačné slabiky s vyuţitím ďalších pomocných 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 hudobných nástrojoch v dvoj-, troj-, štvordobom takte, vrátane synkopy, 

bodkovaného rytmu, od 6. ročníka aj s inými osvojenými rytmickými prvkami 

             realizovať a vytvárať jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam na detských hudobných nástrojoch s vyuţitím predohry, dohry , 

            medzihry  

 jednoduchých spôsobom sprevádzať piesne na melodických hudobných nástrojoch s vyuţitím T a D v dur a mol, od 8. ročníka s vyuţitím tonického 

akordu v durovom a molovom tónorode 

 rozlišovať dvojdielne piesne a skladby na zvukovo kontrastných hudobných nástrojoch 

 sprevádzať piesne na rytmických a melodických hudobných nástrojoch s vyuţitím poznatkov o hudobných formách, výrazových prostriedkoch hudby, 

diatoniky, akordov v durovom a molovom tónorode  

 vyjadrovať nálady a charakter piesne, úryvok alebo skladby na detských hudobných nástrojoch  

 



Percepčné činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 sluchovo rozlišovať piesne, orientovať sa v znejúcej hudbe, na základe pouţitých výrazových prostriedkov hudby dokázať zaradiť, charakterizovať 

počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska ţánru 

 skladby a úryvky zo skladieb rôznych druhov a ţánrov  

 sluchovo rozlišovať ľudový spev a ľudovú hudbu z rôznych folklórnych oblastí 

            Slovenska  

 sluchovo rozlišovať jednotlivé hudobné ţánre na základe ich charakteristických 

            znakov  

 sluchovo rozlišovať árie, recitatív, zbor  

 sluchovo rozlišovať hudobné nástroje v orchestri  

 verbalizovať hudobný záţitok z počúvanej hudby - výtvarne, hudobno-pohybovo a literárne  

 charakterizovať základné črty daných slohových období - hudba najstarších čias, barok, klasicizmus - na základe počúvaných skladieb  

 charakterizovať základné črty daných slohových období od hudby romantizmu po hudbu 20. storočia na základe počúvaných skladieb  

 charakterizovať hudobno-dramatickú tvorbu slovenských a svetových autorov, vokálnej, inštrumentálnej tvorby podľa zamerania, drobností majstrov, 

koncertov na základe počúvaných skladieb  

 charakterizovať základné typy dţezovej a populárnej hudby na základe počúvaných skladieb  

 vyuţiť vhodné miesta v hudobných skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitáciou a stvárnením hudobno-

dramatického prejavu  

 verbalizovať hudobný záţitok, hodnotiť a porovnávať počúvané skladby  

 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 dokázať správne reagovať pohybom na znejúcu hudbu 

 dokázať realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom 

 pohybovo stvárniť výraz a náladu piesne a hudobnej skladby, od 6. ročníka zmena tempa, 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  



 taktovať piesne a úryvky zo skladieb v 2/4, 3/4 a 4/4 takte  

 vyjadriť rytmickú a výrazovú stránku piesní a skladieb určených na počúvanie 

            hudobným pohybom - tanečnými krokmi, výrazovou hudobno-pohybovou 

            kreáciou, hrou na tele  

 osvojiť si choreografiu ľudového tanca  

 pohybovo stvárniť základné kroky pochodu, polky, valčíka, mazúrky  

 sprevádzať piesne alebo úryvky zo skladieb taktovaním  

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

            rondo, variácia témy 

 pohybovo stvárniť jednoduchú choreografiu valčíka, polky a inonárodného tanca  

 

Hudobno-dramatické činnosti 

 

Ţiaci sa naučia: 

 

 vyuţiť vhodné miesta v hudobných skladbách na spoluúčasť so spevom, 

            inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitáciou s uplatňovaním   

            doterajších poznatkov na stvárnenie hudobnej rozprávky, hudobného príbehu,   

            hudobného divadla, hudobnej dielne s komplexným hudobno-dramatickým 

            prejavom 

 integrovať a komplexne vyuţívať vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne a percepčné činnosti spojené v dramatickom príbehu 

 získavať schopnosť empatického a asertívneho správania sa 

 

 

4. Obsahové a výkonové štandardy: 

 

o rozvíjanie citového sveta ţiakov, 

o formovanie mravných vzťahov ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívnych vzťahov k prírode, ku všetkým prejavom ţivota, 

o vychovanie  ţiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu ţivotu spoločnosti a 

podieľaním sa na ňom, 

o vhodné a nenásilné spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, 

o vychovávanie vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, 

reklame a subkultúre. 



 

Školský vzdelávací program predmetu Hudobná výchova 5.roč. 
 

 

 

 

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 

 

 

Úvodná hodina (1 hodina)   

 organizačné pokyny, oboznámenie sa s obsahom učiva 5. ročníka 

    

 

1. Ako sa nám prihovára hudba (13 hodín) 

 

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 

 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 

 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 

 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 bychom se netěšili, Dej mi víc své 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 

 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 

 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) 

 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) 

 zaspievať intonačne čisto jednoduchú maďarskú ľudovú pieseň 

 

 

3. Hudba spojená s inými druhmi umenia (7 hodín) 

 

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 

 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  

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

 vedieť zahrať aspoň 3 skladby samostatne na flaute 

 

 

 Záverečné opakovanie učiva (1 hodina) 

 záverečný prehľad získaných vedomostí podľa výkonového štandardu 



  Predmet: Hudobná výchova Časová dotácia týždeň: 1 hodina    

  Ročník: piaty Časová dotácia šk. rok: 33 hodín    

  Školský rok: 2011/2012 Vyučujúca:  
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Ciele a kľúčové 
kompetencie 

  Téma  
     Obsahový štandard 

Stratégie vyučovania                       
Metódy a formy 

Výstup na hodnotenie                 
Výkonový štandard  Metódy hodnotenia 

Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy Poznámky 

      

 
 

I. TEMATICKÝ CELOK - AKO SA NÁM PRIHOVÁRA HUDBA 

     

IX. 1. Orientácia Opakovanie učiva z 4. ročníka Spev:  piesne zo 4. ročníka   Pochvala     

    v znejúcej hudbe. Prehľad najdôleţitejších vyjadrovacích Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe,       

    Znalosť vyjadrovacích prostriedkov hudby. * J. Letňan: Zázračná muzika (č. 5) vníma hudobno-výrazové prostriedky.      

    prostriedkov hudby.   * B. Smetana: Pochod komediantov Dokáţe charakterizovať a verbalizovať Sebapozorovanie ENV   

    Čistá intonácia pri speve.   Hudobný prejav:  počúvanú hudbu.      

        ♫ jednoduché rytmické hry Spieva podľa svojich dispozícií      

        Orffove nástroje intonačne čisto a rytmicky presne. Normatívne hod. OSR  

          Ţiak reaguje pohybom na znejúcu      

          hudbu, rytmizuje.      

  2. Čistá intonácia pri speve. Opakovanie učiva z 4. ročníka Spev: piesne zo 4. ročníka Ţiak reaguje pohybom na znejúcu       

    

Rytmizácia hudobných 

motívov. Piesne zo štvrtého ročníka Hudobný prejav:  hudbu, rytmizuje. Neformálne ENV  

    Tvorenie jednoduchých Keby mala rozum stonoţka ♫ jednoduché rytmické motívy,     Dokáţe vytvoriť jednoduchý      

    rytmických sprievodov. Maličká som   hra na telo,  pouţitie Orffových  inštrumentálny sprievod.   OSR  

      Zahrajte mi muzikanti nástrojov Vie deklamovať riekanku.      

  3. Hra s pesničkami -  Hudobné hry Spev Ţiak čisto intonuje, dodrţiava základy Hodnotenie priebehu     

    

vytváranie hudobných 

variácií Hlava, ramená Hudobný prejav:  speváckej hygieny.      

    k jednoduchým piesňam. Ja som muzikant ♫ jednoduché rytmické motívy,  Je schopný reagovať telom na hudbu, Normatívne hod. OSR  

    Čistá intonácia pri speve.   

 variácie,pouţitie Orffových 

nástrojov vytvoriť jednoduchý rytmický        

          sprievod s hudobnými nástrojmi.      

X. 4. Prehľad najdôleţitejších Výrazové prostriedky hudby Spev: uspávanka, ţartovná pieseň   Ústne hodnotenie     

    hudobno-vyjadrovacích Piesne: uspávanka Hajaju, hajaju Počúvanie hudby: Ţiak vníma výrazové prostriedky hudby,   MEV  

    prostriedkov.            ţartovná Porezala palec * J. Letňan: Zázračná muzika (č. 6) dokáţa charakterizovať a verbalizovať   LIT  



    

Komunikačná funkcia 

hudby.   * W. A Mozart: Malá nočná hudba počúvanú hudbu.   OSR  

    Kontrast v hudbe.   * ukáţky populárnej hudby Uvedomuje si princíp kontrastu        

          a agogiky.      
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X. 5. 
Rytmus ako podstatný 

činiteľ Rytmus Spev: Za čo tie voly   Klasifikácia známkou     

    hudobnej skladby. Pieseň: Za čo tí voly Počúvanie hudby:  Ţiak rozumie funkcii rytmu v hudbe,      

    

Rytmizácia piesní s 

vyuţitím Tanec: Hip hop! 

* Carl Orff: Carmina Burana  Ó, 

Fortuna 

vie pouţiť vhodne rôzne rytmické 

motívy.   OSR  

    Orffovho inštrumentára.   * ukáţky hip-hopovej hudby Chápe dôleţitosť rytmu pre hudobnú       

    Analýza hudobných skladieb    Hudobný prejav:  skladbu.   MUV  

    s dôrazným vyuţitím rytmu.   

♫ rytmická hra k osvojenej piesni 

(čapkaná), Dokáţe reprodukovať krátke rytmické      

            základné hip-hopové kroky motívy a reagovať telom na hudbu.      

        Názorná metóda, Improvizačná        

  6. Objasnenie funkcie rytmu  Rytmus  - stoličkový rokenrol Počúvanie hudby:   Normatívne hod.     

    v počúvaných skladbách. rokenrolový rytmus * A. Chačaturjan: Šabľový tanec Ţiak správne reaguje pohybom   OSR  

    
Jednoduchá tanečná 

choreografia,   * G. Verdi: Pochod z opery Aida na znejúcu hudbu.      

    hra na telo.   

* Freedman-Knight: Rock Around 

the  Dokáţe pochopiť a verbalizovať   MUV  

        Clock počúvanú hudobnú ukáţku.      

        Hudobný prejav:  Uvedomuje si dôleţitosť rytmu v hudbe.   MEV  

        ♫ rytmizácia hudby, hra na telo        

        Názorná metóda, Improvizačná        

  7. 
Objasnenie pojmov 

melodika Melódia Spev piesne   Formatívne hodnotenie     

    

a melódia, predvetie a 

závetie. Pieseň : sedela na vŕšku plakala Počúvanie hudby: Ţiak správne intonuje, dodrţiava rytmus.   ENV  

    Analýza melodických línií   * B. Smetana: Tábor  

Podľa svojich schopností dokáţe 

dokončiť      

    v počúvaných skladbách.   * gregoriánsky chorál melodický motív.   OSR  

    
Tvorba jednoduchej 

melódie.   
* G. Verdi: Ária Vojvodu z opery 
Rigoletto Uvedomuje si funkciu melodických línií      

        * W. A. Mozart: Turecký pochod v hudobných ukáţkach.   MEV  

          Vie postrehnúť vyuţitie klasiky v      



médiách. 

XI. 8. 
Charakteristika funkcie 

dynamiky Dynamika Spev: Ide furman dolinou   Klasifikácia známkou     

    v  hudbe. Pieseň: Ide furman dolinou Počúvanie hudby: Ţiak  pozná základné dynamické       

    

Základné dynamické 

znamienka.   

* W. A. Mozart: Predohra k opere 

Únos  znamienka a dokáţe si správne   OSR  

    Uplatnenie dynamiky   * O. di Lasso: Echo pouţiť pri speve.      

    vo vzťahu k výrazu piesne.   * M. Ravel: Bolero Je schopný zdramatizovať príbeh piesne      

    

Analýza počúvaných 

ukáţok,   Hudobný prejav:  s vyuţitím vhodnej dynamiky.   ENV  

    
sledovanie dynamických 

línií.   ♫ dramatizácia piesne Ide furman  Pri počúvaní hudby dokáţe verbalizovať      

          svoj hudobný záţitok.      

  9. Oboznámenie sa s pojmami  Tempo a agogika Spev: Mala som ja rukávce   Kriteriálne hodnotenie     

    tempo a agogika v hudbe. Pieseň: Mala som ja rukávce Počúvanie hudby: Ţiak spieva intonačne a rytmicky   OSR  

    Interpretácia piesní   * E. Suchoň: Uspávanka z opery  správne, s rešpektovaním dynamiky      

    v rôznom tempe.   Krútňava a tempa.       
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XI. 9.     * J. Brahms: Uhorský tanec f mol Ţiak vie rozlíšiť rôzne druhy temp a       

        * F. Chopin: Mazúrka a mol chápe funkciu tempa v počutej skladbe.   ENV  

        * A. Honnegger: Pacific 231 Ţiak sa oboznámi s metronónom.      

  10. 
Vysvetlenie pojmov 

harmónia. Harmónia Spev:Z Východnej dievčatá   Formatívne hodnotenie     

    Sluchová analýza dur - mol. Pieseň: Z východnej dievčatá Počúvanie hudby: Ţiak rozlišuje dur a mol harmóniu.      

    Spev a hra konsonantých   * The Beatles: Yesterday Orientuje sa v počúvanej hudbe tak,   OSR  

    akordov.   

* M. P. Musorgskij:Obrázky z 

výstavy  ţe dokáţe verbalizovať svoj hudobný      

    

Vplyv harmónie na 

charakter   * J . Offenbach: Kankán  záţitok.   ENV  

    hudobnej skladby.   * C.S. Saens: Karneval zvierat  Chápe vplyv harmónie na celkový      

        časť Korytnačky charakter hudobnej skladby.      

  11. Pochopenie významu farby Inštrumentácia Počúvanie hudby:   Neformálne hodnotenie     



     v hudbe ako dôleţitého Akord 

* Mursorgskij/Ravel: Obrázky z 

výstavy  Ţiak sluchom analyzuje rôzne zvuky,      

    výrazového prostriedku. Homofónia                                Tanec kuriatok hudobné nástroje, ľudské hlasy.   ENV  

    
Nástrojové zloţenie 

orchestra. Polyfónia * N. Rimskij-Korsakov: Let čmeliaka Pozná základné rozdelenie nástrojov      

        

* Maksim Mrvica:Let 

čmeliaka(kl.úprava) v symfonickom orchestri.   OSR  

        * A. Dvořák: Slovanský tanec č. 8 Dokáţe podľa farby zvuku určiť      

          znejúci hudobný nástroj.      

XII. 12. 
Určovanie základných 

hudobných Podoby hudobnej skladby Spev: Ide pieseň dokola   Priebeţné hodnotenie     

    

foriem v konkrétnych 

hudobných Pieseň: Ide pieseň dokola Počúvanie hudby: Ţiak správne intonuje, dodţiava rytmus      

    ukáţkach.   * W. A. Mozart: Turecký pochod a tempo pri speve.   OSR  

    Malá piesňová forma, rondo.   * P.I. Čajkovskij: Kvetinový valčík  Vie určiť striedanie hudobných      

    Pojem hudobná forma.   z baletu Luskáčik myšlienok v piesňovej forme a ronde.   ENV  

        Hudobný prejav:        

        ♫ hra na rytmické rondo        

  13. 

Utvrdenie učiva z I. 

tematického  Zhrnutie tematického celku Spev: piesne osvojené v I. tem.celku   Hodnotenie výsledku     

    celku. Opakovaie piesní z I. tematického celku Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje vo výrazových   OSR  

    
Prehľad výrazových 

prostriedkov   

* E. H. Grieg: V sieni kráľa hôr zo 
suity  prostriedkoch hudby, vie ich určiť, Finálne hodnotenie    

    a skladateľských princípov.   Peer Gynt analyzovať a verbalizovať na základe   OŢP  

    Gradácia v hudbe.     počutej ukáţky.       

          Pozná princíp gradácie v skladbe.      

  14. Osvojenie vianočných  Vianočné piesne a koledy   Ţiak spieva podľa svojich dispozícií       

    piesní a kolied. Spev: výber z vianočných piesní a kolied   intonačne čisto a rytmicky presne.   OSR  

      

 
II. TEMATICKÝ CELOK -  PROSTREDNÍCTVOM HUDBY SPOZNÁVAME SVOJU HUDOBNÚ KULTÚRU I KULTÚRU  
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I. 15. Prehľad o Európskej únii, Hymna Európskej únie Spev: Hymna EÚ Ţiak čisto a správne intonuje, dodrţiava   DEJ   



    symboly EÚ, hymna EÚ.   Počúvanie hudby: správne spevácke návyky. Pochvala MUV  

    Práca v IKT. \Oda na radosť * L.van Beethoven: Symfónia e mol  Pozná Hymnu EÚ a symboly Únie.      

        \Oda na radosť Vyuţíva IKT pri zbere informácií.   OSR  

  16. 
Dokonalé osvojenie 

interpretácie Slovenská republika Spev: Hymna Slovenskej republiky         

    slovenskej štátnej hymny.             Sobotienka ide Ţiak podľa svojich moţností zaspieva Hodnoten priebehu    

    Vlastenecké piesne a * Hymna SR Počúvanie hudby: 

hymnu SR intonačne aj rytmicky 

správne.   OSR  

    
piesne nášho národa 

viažuce sa   * Hymna SR Vie verbalizovať svoj hudobný záţitok.   
DEJ 

 

    
k histórii slovenského 

národa.   * Ľ. Vansa: Kolo Tatier čierňava Pozná historickú minulosť Slovákov.   
LIT 

 

                 

  17.   Slovenské ľudové piesne  Spev: Uţ môj milý z vojny ide         

      Pieseň: Uţ môj milý z vojny ide Počúvanie hudby: Ţiak správne intonuje, dodţiava rytmus Hodnotenie ţiakmi    

      #NÁZOV? * O. Ferenczy: Verbunk a tempo pri speve.   OŢZ  

        Hudobný prejav: Dokáţe vytvoriť jednoduchý      

    Charakteristické znaky   ♫ rytmická hra na telo, jednoduchý  inštrumentálny sprievod.   OSR  

    

jednotlivých druhov 

ľudových   hudobný sprievod        

II. 18. piesní. Slovenské ľudové piesne -  ľúbostné Spev: Uţ sa jedna ohrančaná          

    
Vystihnutie typických 

znakov Pieseň: Uţ sa jedna ohrančaná dievka vydáva Počúvanie hudby: Ţiak čisto a správne intonuje, dodrţiava Pochvala    

    v speváckom prejave.   

* ukáţky originálneho slovenského 
folk. správne spevácke návyky.   OSR  

    Tvorenie jednoduchých            

  19. 

rytmických a tanečných 

motívov Slovenské ľudové piesne - tanečné Spev: A tá polka         

    k hudbe. Piesne:  A tá polka           Kázala mi mati Ţiak správne intonuje, dodţiava rytmus Hodnotenie ţiakmi    

                Kázala mi mati           Tancuj, tancuj a tempo pri speve.      

                Tancuj, tancuj Počúvanie hudby: Vie pri interpretácii vystihnúť   OSR  

        

* ukáţky tanečného folklórneho 
umenia charakter ľudovej piesne.      

          Pozná typické folkllórne oblasti SR.      

  20.   Slovenskí hudobní skladatelia Spev: Bola som na hubách         

    Oboznámenie sa s tvorbou Pieseň: Bola som na hubách Počúvanie hudby: Ţiak získa prehľad o tvorcoch Hodnotenie priebehu    

    slovenských hudobných    * E. Suchoň: Svadobná scéna z opery  slovenskej národnej hudby.   ENV   



    skladateľov. Opera Krútňava * A. Moyzes: Trávnice (Bola som ...) Dokáţe spoznať ukáţky z najznámejších      

    

Analýza, hodnotenie a 

porovnanie Suita Slovenská suita * J. Cikker: Jano,Jano,ty si zbojník! diel slovenských skladateľov 20. stor.   OSR  

    
vypočutých hudobných 

ukáţok.   * M. Varga: Tisíc a jedna noc Spozná slovenských hudobných      

          interpretačných umelcov.      

M
es

ia
c 

H
o

d
in

a 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Téma                   
 Obsahový štandard 

Stratégie vyučovania                       
Metódy a formy Výkonový štandard  Metódy hodnotenia Prierezové témy Poznámky 

III. 21. Osvojenie  ľudových piesní. Slávik Slovenska 2010           

  22. Príprava na školské kolo nácvik piesní zo Spevníčka Slávik Slovenska Spev: podľa výberu ţiakov Ţiak spieva podľa svojich dispozícií Pochvala OSR  

    súťaţe Slávik Slovenska. 2010, príprava na školské kolo súťaţe   intonačne čisto a rytmicky presne.      

  23. Poznávanie slovenskej Slovenská populárna hudba Spev: Láska je tu s nami         

    hudobnej kultúry v oblasti Piesne: Láska je tu s nami            Tvoj svet je môj Ţiak správne intonuje, dodţiava rytmus Porovnávanie    

    populárnej hudby.            Tvoj svet je môj Počúvanie hudby: a tempo pri speve.   OSR  

        

* výber z hudby skupín slovenskej 

pop.h. Pozná zakladateľov slovenskej    

           podľa výberu ţiakov populárnej hudby aj súčasných   MEV  

          tvorcov a intepretov.      

IV. 24. Oboznámenie sa s typickými Rómske a rusínske piesne Spev: Joj, mamo         

    znakmi hudobného prejavu Pieseň:  Joj, mamo Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v hudbe Formálne hodnotenie    

    národnostných menšín   * V. Monti: Montiho čardáš menšín, ţijúcich na území SR.   MUV  

    ţijúcich na Slovensku.   

* ukáţky rómskych a rusínskych 

piesní Sluchovo vie analyzovať základné      

        

* ukáţky interpretačného umenia J. 

Berkyho-Mrenicu znaky a prvky rómskej hudby       

        Hudobný prejav: a hudbu rusínskej národnostnej menšiny.      

        ♫ rytmizácia - hra na telo - k piesni         

        Joj mamo        

  25. 
Poznávanie kultúry a 

hudobného Česká republika Počúvanie hudby:         

    dedičstva Českej republiky.   * Hymna Českej republiky Ţiak sa orientuje v hudbe iného národa. Neformálne hodnotenie    

    

Prierez tvorbou 

zakladateľov * Hymna Českej republiky 

* B. Smetana: Proč bychom se 

netěšili Pozná zakladajúcich tvorcov   MUV  

    českej národnej hudby.   * B. Smetana: Vltava - ukáţky českej národnej hudby - Smetanu,      

       * A. Dvořák: Slovanský tanec č. 7 Dvořáka, Janáčka.   ENV  



       

* L. Janáček: Pilky z Lašských 

tancov Vie verbalizovať svoj dojem      

          z vypočutých hudobných ukáţok.      

  26. Oboznámenie sa s typickými Česká republika - folklórne umenie Spev: Neťukej         

    znakmi českého foílklóru.  Pieseň : Neťukej           Ide, ide poštový panáčik    Klasifikácia známkou    

    Česká hudba vo svete.           Ide, ide poštový panáčik           + Ja mam malovanou vestu                                           Ţiak správne intonuje, dodţiava rytmus   MUV  

                Ja mam malovanou vestu Počúvanie hudby: a tempo pri speve, vie vystihnúť      

        * J. Vejvoda: Škoda lásky v svojej interpretácii charakter piesne.      

        Hudobný prejav: Ovláda jednoduché tanečné kroky.   OSR  

        ♫ základné tanečné kroky polky        

                 

V. 27. Poznávanie kultúry a hudby Poľská republika          

   Poľskej republiky. Pieseň:  Ja pod tvojim oknem  Spev: Ja pod tvojim oknem      MUV  
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V. 27.     Počúvanie hudby:         

    

Jednoduchá tanečná 

choreografia   * Hymna Poľskej republiky Ţiak pozná základné znaky poľského  Pochvala    

    mazúrky.   * F. Chopin: Mazúrka a mol folklóru.      

                           Polonéza A dur Oboznámi sa s najznámejšími   OSR  

        Hudobný prejav: skladateľmi poľskej hudby.      

        ♫ tanec mazúrka Osvojí si jednoduchú tanečnú       

          choreografiu mazúrky.      

  28. Poznávanie kultúry a hudby Maďarská republika 

Spev: Ten je pekný (Az  a szép, az  a 

szép) Ţiak spieva podľa svojich dispozícií       

    Maďarskej republiky. Pieseň:  Ten je pekný (Az  a szép) Počúvanie hudby: intonačne čisto a rytmicky presne. Ústne hodnotenie MUV  

    Multikulturista Béla Bartók   * F. Erkel: Čardáš z opery Bánk bán Oboznámi sa s najznámejšími      

    

a jeho vplyv na slovenskú 

hudbu.   

* F. Liszt: Uhorská rapsódia  č. 2 cis 

mol skladateľmi maďarskej hudby.   OSR  

          Pozná charakteristické rysy      

          maďarského folklóru.      

   
III. TEMATICKÝ CELOK - HUDBA   

SPOJENÁ S INÝMI DRUHMI UMENIA 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29. Znaky opery ako hudobného Rozprávková opera - A. Dvořák: Rusalka Počúvanie hudby:         

    ţánru, syntéza hudby, tanca,   * A. Dvořák: Rusalka Ţiak chápe hudobné dielo v kontexte Porovnávanie MUV  

    výtvarného a dramatického * A. Dvořák: Rusalka Hudobný prejav: rôznych druhov umenia.       

    umenia v opere.   

♫ inštrumentácia k časti opery (Hou-

hou-hou) Dokáţe reprodukovať motívy a časti   ENV  

    
Osvojenie pojmov opera, 

ária,     hudobného diela, vie rozlíšiť áriu a zbor.      

    zbor, dirigent.     Vytvára jednoduchý inštrumentálny    OSR  

          sprievod k hudobnej ukáţke.      

  30. Opera ako syntetické Tibor Frešo -Martin a slnko Spev: Odišlo slniečko Ţiak chápe hudobné dielo v kontexte       

    umelecké dielo. Pieseň: Odišlo slniečko Počúvanie hudby: rôznych druhov umenia.  Pochvala OSR  

    Osvojenie pojmov variácia   * T. Frešo: Martin a slnko Osvojí si pojem variácia a kánon,       

    a kánon.     vie ich identifikovať v znejúcej hudbe.   ENV  

VI. 31. Pochopenie rozdielu medzi Opereta Spev: Zatancuj si so mnou, holubička Ţiak správne intonuje, dodţiava  rytmus       

    operou a operetou. Pieseň: Zatancuj si so mnou, holubička Počúvanie hudby: a tempo pri speve, vie vystihnúť      

    Dôleţitosť tanečných čísel   * G. Dusík: Modrá ruţa v svojej interpretácii charakter piesne. Neformálne hodnotenie OSR  

    v operete.   * J. Offenbach: Kankán z operety  Pozná typická znaky operetnej hudby,      

        Orfeus v podsvetí dôleţitosť tanca v operetách.      

  32. Baletné umenie ako syntéza Balet  Počúvanie hudby: 

Ţiak pozná typické znaky baletnej 
hudby.       

    hudby a tanečného umenia.   * P. I. Čajkovskij: Luskáčik Zoznámi sa s ukáţkami ruskej baletnej  Klasifikácia OSR  

    Pojem choreografia. * P. I. Čajkovskij: Luskáčik   hudby. známkou    

  33. Utvrdenie učiva 5. ročníka. Zhrnutie celoročného učiva   

Ţiak systematizuje vedomosti a 

zručnosti. Finálne hodnotenie OSR   



            

Školský vzdelávací program predmetu Hudobná výchova 6.roč. 
 

 

Tematické okruhy: 

 

1. Hudba minulosti a súčasnosť 

2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov  

 

 

 

Úvodná hodina (1 hodina) 

 organizačné pokyny, oboznámenie sa s obsahom učiva 6. ročníka, rozdelenie projektov  

 

 

 

1. Hudba minulosti a súčasnosť ( 17 hodín) 

 

 

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 - Joseph Haydn 

Projekt - W.A. Mozart 

Hudobný klasicizmus na Slovensku 

Romantizmus 

Projekt - L. van Beethoven 

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 

 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 

 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 

 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.van Beethoven) 

 poznať znaky a významných predstaviteľov impresionizmu 

 vyjadriť názory a pocity z počúvaných ukáţok 

 na základe získaných poznatkov o hudobných nástrojoch tvoriť vlastné hudobné nástroje 

 improvizovať v rámci hry na vlastnoručne vytvorených hudobných nástrojoch 

 

 

2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov (14 hodín) 
 

 

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 - Antonio Vivaldi 

Ruská hudba 

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

Francúzska hudba 

Projekt – Claude Debussy 

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 

 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 

 slovne vyjadriť názory a pocity z počúvanej hudby 

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

 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) 

 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 

 

 

Záverečné opakovanie učiva (1 hodina)  

 záverečný prehľad získaných vedomostí podľa výkonového štandardu 

 



  Predmet: 
Hudobná výchova 

Časová dotácia 
týždeň: 

1   
    

  Ročník: šiesty Časová dotácia na rok: 33      

  Školský rok: 2011/2012 VYUČUJÚCI:        
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I. TEMATICKÝ CELOK - HUDBA MINULOSTI A SÚČASNOSŤ 

  

  
  

IX. 1. Znalosť vyjadrovacích Opakovanie učiva z 5. ročníka Spev:  piesne z 5. ročníka Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe, Pochvala ENV   

    prostriedkov hudby. Vyjadrovacie prostriedky hudby.   Počúvanie hudby: vníma hudobno-výrazové prostriedky.       

    Orientácia v rôznych  Hudobné žánre: opery, muzikály...     MUV   

    hudobných ţánroch. opera, opereta, muzikál, balet. Hudobný prejav:  Dokáţe charakterizovať a verbalizovať       

    Čistá intonácia pri speve.   ♪ jednoduchý tanec, hra na telo počúvanú hudbu. Sebapozorov. OSR   

        Zážitkové, kognitívne,  Spieva podľa svojich dispozícií       

        skúsenostné metódy intonačne čisto a rytmicky presne.       

                  

  2. Pochopenie historických Pravek a letmý pohľad na starovek Počúvanie hudby:     DEJ   

    súvislostí pri vzniku a vývoji   * pieseň afrického kmeňa Baya Ţiak reaguje pohybom na znejúcu Ústna ENV   

    hudby.   * Seikilova pieseň hudbu, rytmizuje.       

    Charakteristika typických   Hudobný prejav:  Dokáţe vytvoriť jednoduchý   MUV   

    znakov pravekej a starovekej     inštrumentálny sprievod na       

    hudby.       pouţitie Orffových nástrojov ľahkoovládateľných hudobných   OSR   

    Rytmus ako praelement hudby.     nástrojoch.   VYV   

  3. Charakteristika stredoveku Letmý pohľad na stredovek Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej       

    s dôrazom na existenciu Gregoriánsky chorál, jeho funkcia. * Gregoriánsky chorál hudbe, vníma hudobno-výrazové       



    kresťanskej a svetskej hudby. Svetská hudba stredoveku. Intonačná metóda s použitím  prostriedky. Normatívne OSR   

       relatívnej solmizácie Chápe rozdiely medzi duchovnou       

         a svetskou hudbou.   NBV   

                  

  4.   Stredovek na Slovensku * Hospodine, pomiluj ny         

X. 5. Orientácia v znejúcej hudbe Hudobná renesancia Hudobnopohybové činnosti: Ţiak dokáţe celostne i parciálne Klasifikácia MUV   

    z obdobia renesancie. Madrigal, hudba na hradoch a zámkoch.. *kroky pavany-párového tanca vnímať hudobné ukáţky.   DEJ   

      Tanec pavana - páví           
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X. 5. Pochopenie historických   Počúvanie hudby: Ţiak rozpoznáva tance rôznych   OSR   

   súvislostí rozvoja svetskej * Orlando di Lasso: Echo * Orlando di Lasso: Echo štýlových období a ţánrov. Neformálne     

    hudby  v dejinách ľudstva.                     Madonna mia cara                     Madonna mia cara Dokáţe predviesť jednoduché       

    Poukázanie na funkciu tanca * pavana   pohybové stvárnenie hudby.   MEV   

    a jeho obľubu v renesancii. * Píseň o zámku muránském   Ovláda jednoduché tanečné kroky       

        Hudobný prejav:  a choreografie.       

        ♪ tanečné kroky pavany     ENV   

  6.   Renesancia na Slovensku Spev: Žiak pozná pôsobemie Cyrila a Metoda  Ústna DEJ   

       * Píseň o zámku muránském na našom území   LIT   

  7. Oboznámenie sa hudobným Hudobný barok Spev:A. Vivaldi - Largo (Zima ) Ţiak sa orientuje v znejúcej       

    barokom. Znaky baroka. Antonio Vivaldi.           melódia huslí hudbe, vníma hudobno-výrazové Normatívne     

    Uvedomenie si typických   Počúvanie hudby: prostriedky.   OSR   

    znakov barokovej hudby a   * A. Vivaldi: Zima - 1. a 2. časť Dokáţe charakterizovať a verbalizovať       

    určovanie prvkov baroka.     počúvanú hudbu, vyjadriť svoj   ENV   

          záţitok z nej.       

  8. Tvorba Johanna Sebastiana Hudobný barok 

Spev:intonácia melódie 

menuetu         

    Bacha ako kľúčovej  Johann Sebastian Bach. Počúvanie hudby: Ţiak dokáţe celostne i parciálne       

    osobnosti hudobného baroka.   

* J. S Bach: Toccata a fúga d 

mol vnímať hudobné ukáţky. Porovnávanie OSR   



    Hity v baroku - hity dnes,   * J. S Bach: Menuet G dur Spieva podľa svojich dispozícií       

    prepojenie minulosti   

* M. Varga: Hommage a 

J.S.Bach intonačne čisto a rytmicky presne.   MEV   

    so súčasnosťou.   Hudobný prejav: Dokáţe vytvoriť jednoduchý       

       ♪ hra na Orffových nástrojoch inštrumentálny sprievod na       

         ľahkoovládateľných hudobných       

          nástrojoch.       

  9. Pochopenie princípov Hudobný barok Počúvanie hudby:         

    polyfónie. Georg Fridrich Händel. Polyfónia. 

* G. F. Händel: Mesiáš - 

Aleluja Ţiak vie rozlíšiť polyfóniu a   ENV   

    Tvorba Georga Fridricha                          Vodná hudba homofóniu v hudobnej ukáţke. Priebeţné MED   

    Händla.     Dokáţe charakterizovať a   OSR   

          verbalizovať počúvanú hudbu.       

XI. 10. Charakteristika vokálnych Hudobný barok na Slovensku Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej       

    a inštrumentálnych prejavov Omša G. Zruneka.  Tabulatúry a zbierky 

* G.Zrunek:Vianočná omša F 

dur, hudbe, vníma hudobno-výrazové Pochvala     

    na Slovensku v období   * Klobuczky tanec prostriedky.   OSR   

    baroka.   
Hudobný prejav:  ♪ hra na 
Orff.inšt. Dokáţe vytvoriť jednoduchý       

    Jednoduchá inštrumentácia     inštrumentálny sprievod, rešpektujúc       

    hudobnej ukáţky.     charakter skladby       
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XI.  11. Orientácia v hudobnom  Hudba v klasicizme 

Spev: melódia chorvátskej 

piesne          

    priestore a elementárna Znaky klasicizmu. 

  (prepojenie s nemeckou 

hymnou) Ţiak dokáţe celostne i parciálne       

    analýza hudobnej skladby -  Princíp sonátovej formy Počúvanie hudby: vnímať hudobné ukáţky. Neformálne MUV   

    vyvodenie pojmu sonátová   * W. A. Mozart: Sonáta C dur  Dokáţe charakterizovať a       

    forma. Tvorba Josepha Haydna. * J. Haydn:Symfónia G dur  verbalizovať počúvanú hudbu.   MEV   

    Osvojenie znakov klasicizmu.    S úderom na tympany     Pochopí kompozičný princíp       

    Tvorba Josepha Haydna.   * J. Haydn: Cisárske kvarteto sonátovej formy a jej jednotlivých častí.   ENV   

          Uvedomuje si dôleţitosť výrazových       

          prostriedkov hudby v kompozičných   OSR   



          postupoch skladateľa.       

  12. Oboznámenie sa s dielom Hudba v klasicizme Počúvanie hudby:         

    Wolfganga Amadea Mozarta. Wolfgang Amadeus Mozart. * W. A. Mozart: Túţba po jari Ţiak rozpoznáva hudbu rôznych       

    Opera v klasicizme.       Figarova svadba  štýlových období a ţánrov. Normatívne MEV   

             Malá nočná hudba   Vie určiť typické ţánrové znaky        

        Hudobný prejav: hudobného klasicizmu.   OSR   

        ♪ taktovanie v trojdobom takte Ţiak dokáţe rytmizovať hudobnú ukáţku        

          a v praxi aplikuje základné taktovacie   MUV   

          schémy.       

  13. Charakteristika diela Hudba v klasicizme Spev:         

    Ludwiga van Beethovena. Ludwig van Beethoven. Hymna EÚ. 
L.van Beethoven: Óda na 
radosť Ţiak dokáţe vyuţiť vhodné miesta Porovnávanie     

    Dielo Beethovena v minulosti   Počúvvanie hudby: v skladbe na spoluúčasť so spevom.   MUV   

    a v súčasnosti.   * Ludwig van Beethoven:  Osvojí si intonačne aj rytmicky správne       

    Osvojenie si Hymny    Pre Elišku Hymnu EÚ.   OSR   

    Európskej únie.     5. symfónia c mol Osudová Ţiak vníma, chápe a orientuje sa        

           9. symfónia d mol v pouţitých hudobno-výrazových   MEV   

          prostriedkoch.       

XII. 14. Oboznámenie sa s hudbou Predstavitelia klasicizmu na Slovensku Počúvanie hudby:         

    klasicizmu na území    * J. A. Zimmerman: Uvedomuje si dôleţitosť výrazových       

    Slovenska. * J. A. Zimmerman Sinfonia G dur Pastoritia prostriedkov hudby v kompozičných Formatívne  OSR   

    Koncertný ţivot v mestách.   Hudobný prejav: postupoch skladateľa.       

      *J. N. Hummel ♪ didaktické hry - na dirigenta, , Ţiak vie verbálne vyjadriť svoj záţitok        

        na ozvenu z hudby a tvorivo sa prejaviť.       

        

na dopĺňanie hudobných 

motívov         
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XII. 14. Získanie poznatkov  Opakovanie  Spev: piesne z tem. celku         

    a vedomostí v procese  od praveku po klasicizmus Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe, Finálne ENV   



    komunikácie hudbou   * výber z hudobných ukáţok  chápe funkciu výrazových prostríedkov       

    v rôznych štýlových  Prehľad o jednotlivých  tematického celku hudby.   MUV   

    obdobiach.   hudobných obdobiach formou didaktickej hry Vie zaradiť a charakterizovať počúvanú       

    Vyuţívanie získaných  od praveku po klasicizmus.  (súťaže v skupinách) skladbu do štýlového obdobia a ţánru. Hodnotenie OSR   

    poznatkov o hudbe    Hudobný prejav: Ţiak dokáţe postrehnúť výrazné  výsledku MEV   

    v minulosti a súčasnosti.   ♪ prezentácie o hudobných  hudobné myšlienky a ich funkciu.       

        skladateľoch  pripravené Verbalizuje svoj názor a hudobný   TPP   

         ţiakmi, rytmizácia ukáţok  záţitok.       

  15. Osvojenie vianočných  Vianočné piesne a koledy Spev: výber z vianočných piesní  Ţiak spieva podľa svojich dispozícií Pochvala     

    piesní a kolied. Spev: vianočné piesne a kolidy a kolied intonačne čisto a rytmicky presne.   OSR   

I.  16. Charakteristika Hudba v romantizme Počúvanie hudby:         

    miniatúrnych a Malé formy -  * F. Schubert - Kráľ duchov Ţiak dokáţe celostne i parciálne Klasifikácia MUV   

    monumentálnych  piesne a skladby pre klavír, husle. * R. Schumann - Snenie vnímať hudobné ukáţky.       

    hudobných foriem.   * F. Chopin - nocturná, valčíky Dokáţe charakterizovať a Písomný  MEV   

    Chápanie virtuozity   * F. Liszt - La Campanella verbalizovať počúvanú hudbu. prejav     

    v obodbí romantizmu.     Pozná základné znaky romantizmu ako   OSR   

          hudobného štýlu.       

  17. Porozumenie úlohám opery Hudba v romantizme Spev: G. Verdi - Ária Vojvodu          

    v romantickej hudbe. Opera v romantizme. Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe, Pochvala MEV   

    Vyjadrenie romantických * G. Verdi * G. Verdi: Ária Vojvodu  dokáţe postrehnúť výrazné hudobné       

    ideálov v operách.  z Rigoletta,    Pochod z Aidy myšlienky a výrazové prostriedky.   OSR   

    Porozumenie súvislostí * R. Wagner * R. Wagner - Vstup hostí na         

     medzi literatúrou a hudbou    hrad z opery Tannhäuser Ţiak pozná základné diela Klasifikácia MUV   

    v romantickom umení.    romantickej opery a ich autorov.       

      * C. M. Weber * C. M. Weber - Predohra  Dokáţe porovnávať počúvané skladby.   ENV   

        k Čarostrelcovi Spieva intonačne čisto a rytmicky presne.       

  18. Oboznámenie sa Hudba v romantizme Počúvanie hudby: Ţiak vie verbalizovať svoj názor,        

    s princípmi programovej Programová hudba. * B. Smetana: Šárka hudobný záţitok, dokáţe hodnotiť Hodnotenie DEJ   

    hudby. Národná hudba   počúvanú skladbu. výsledku OSR   

          Pozná princípy programovej hudby.   LIT   
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II. 19. Podpora národného cítenia, Počiatky slovenskej národnej hudby Spev: ľudová pieseň      LIT   

    vplyv spoločenského diania Slov. sklad. v období romantizmu. Horela lipka,  horela Ţiak pozná základné hudobné diela Neformálne OBN   

   na Slovensku na hudobný Spev: ľudová pieseň V hlbokej doline Počúvanie hudby: slovenského romantizmu a hudobných    ENV   

   vývoj na našom území. Počúvanie hudby: * J. L. Bella: Kukala kukučka  skladateľov.       

   Pochopenie spojitosti * J. L. Bella: Kukala kukučka  * M. Moyzes: V hlbokej doline Orientuje sa v pojmoch zborová tvorba,   OSR   

    slovenského folklóru * M. Moyzes: V hlbokej doline 

* M. Sch. Trnavský: Slovenská 

sonatína komorná tvorba, symfonická tvorba.   OŢZ   

    s tvorbou skladateľov. * M. Sch. Trnavský: Slovenská sonatína 
* V. F. Bystrý:Keby som bol 
vtá Verbalizuje svoj hudobný záţitok.       

  20. Oboznámiť sa s baladou Ján Botto - Ţltá ľalia Riadené objavovanie hudby Nadobudnúť schopnosť prijať,    LIT   

     Žltá ľalia, pokus vytvoriť Balada Imitačná a kombinovaná  hodnotiť a vážiť si hudbu svojho   Hodnotenie VYV   

     hudobné dielo podobné    metóda a iných národov. priebehu OSR   

    opere al. modernej forme   osvojovania piesní     MEV   

  21. Charakteristika Od romantizmu k hudbe 20. storočia Počúvanie hudby:         

    impresionizmu v spojení Impresionizmus.  

* C. Debussy: Faunovo 

popoludnie Ţiak pozná základné hudobné diela Normatívne ENV   

    s výtvarným impresionizmom. Tvorba Debussyho a Ravela. * M. Ravel: Bolero imperesionizmu a hudobných        

    Oboznámenie sa   Hudobný prejav: skladateľov tohto smeru.   OSR   

    s novými výrazovými   
♪ inštrumentálny sprievod k 
skladbe Bolero Ţiak vie vytvoriť na základe       

    prostriedkami     počutej hudby vlastný   VYV   

    v dejinách hudby.     hudobný rytmický sprievod.       

III. 22. Empatia a asertivita Opakovanie - zhrnutie tem. celku  Spev: opakovanie piesní         

    pri vnímaní umeleckých Hudba minulosti a súčasnosť Počúvanie hudby: Ţiak dokáţe celostne i parciálne Finálne TPP   

    diel. Pravek * hudobné ukáţky  vnímať hudobné ukáţky.       

    Primeraná realizácia Starovek * moderné úpravy klas. Hudby Dokáţe charakterizovať a       

    hudobných prejavov ţiaka. Stredovek *  speváci a skupíyn popu,  verbalizovať počúvanú hudbu.   MUV   

    Získanie poznatkov  Renesancia *  pouţitie klasickej hudby vo  Vie určiť typické ţánrové znaky       

    a vedomostí o hudbe Barok   filmoch a seriáloch, v  reklame jednotlivých hudobných štýlov.   MEV   

    jednotlivých štýlových období. Klasicizmus  Hudobný prejav: Ţiak chápe súvislosti medzi vývojom       



    Pochopenie súvislostí Romantizmus 

♪ analýza a porovnávanie 

ukáţok hudby v minulosti a Hodnotenie OSR   

    medzi hudbou minulosti  Impresionizmus.  ♪ spracovanie projektu o hudbe súčasnou hudbou, uvedomuje si výsledku     

    a hudbou súčasnou. Súčasníci minulosti vplyv klasickej hudby na hudbu   ENV   

        Riadené objavovanie hudby v médiách.       
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                    II. TEMATICKÝ CELOK - PROSTREDNÍCTVOM HUDBY SPOZNÁVAME KULTÚRU RÔZNYCH NÁRODOV 

  

  
  
          

III. 23. Osvojenie  ľudových piesní. Slávik Slovenska 2010 Odzeranie   Neformálne     

  24. Príprava na školské kolo nácvik piesní na  Slávik Slovenska Porovnávanie Ţiak spieva podľa svojich dispozícií   OSR   

    súťaţe Slávik Slovenska. 2010, príprava na školské kolo súťaţe Improvizácia intonačne čisto a rytmicky presne.       

  25. Význam a prienik hudobných Rakúska a nemecká hudba Spev: Mlyn Ţiak dokáţe celostne i parciálne   NEJ   

  26. skladateľov týchto krajín * J. Strauss Počúvanie hudby: vnímať hudobné ukáţky. Ústne     

    do svetového hudobného  * W. A. Mozart * Hymna Rakúska Spieva podľa svojich dispozícií   MUV   

    dedičstva. * J. Haydn * Hymna Nemecka intonačne čisto a rytmicky presne.       

    Tvorivé stvárnenie pohybu * L. Beethoven * W. A. Mozart - výber z tvorby Dokáţe vytvoriť jednoduchý   ENV   

    k osvojenej piesni. * F. Lehár * J. S. Bach - výber z tvorby inštrumentálny sprievod na       

      * E. Kálmán Hudobný prejav: ľahkoovládateľných hudobných   OSR   

      * C. Orff 
♪ inštrumentácia k piesni Mlyn, 
hra na telo nástrojoch.       

      * F. M. Bartholdy           

  27. Osvojenie si spoločných Taliansko Spev: Santa Lucia        

    znakov národnej hudby   Počúvanie hudby: Ţiak dokáţe celostne i parciálne Klasifikácia MUV   

    Talianov a Španielov. * N. Pagannini * Verdi - výber z tvorby vnímať hudobné ukáţky.       

    Uvedomenie si historických *G. Verdi * ukáţky gitarovej hudby Spieva podľa svojich dispozícií   ENV   

    vplyvov na ráz ich hudby.   * Hymna Talianska intonačne čisto a rytmicky presne.       



    Vplyv Verdiho diela     Rešpektuje multikulturalitu.   OSR   

    na celosvetovú hudbu.             

  28. Spoznanie bohatej histórie Francúzska hudba Spev:Pri mojej plavovláske         

    francúzskeho národa.   Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe, Priebeţné MUV   

    Impresionizmus v hudbe * C. Debussy 
* C. Debussy: Faunovo 
poopoludnie dokáţe postrehnúť výrazné hudobné       

    ako výrazný podnet * H. Berlioz * Hymna Francúzska myšlienky a výrazové prostriedky.   ENV   

    pre umelcov 20. storočia. * C. SD. Saens Hudobný prejav: Ţiak zvládne       

    Vlastný hudobno - pohybový   ♪ tanec k piesni  jednoduchý tanečný prejav.   OSR   

    prejav.             
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V. 29. Rázovitosť ruského folklóru. Ruská hudba Spev: Kalinka, Kaťuša Ţiak spieva podľa svojich dispozícií   MUV   

    Čajkovskij a Korsakov -  * P. I. Čajkovskij Počúvanie hudby: intonačne čisto a rytmicky presne. Priebeţné     

    významní tvorcovia * I. Stravinskij * P. I. Čajkovskij: 6. symfónia Ţiak dokáţe celostne i parciálne   ENV   

    európskej hudby. * M: P. Musorgskij * N. R. Korsakov: Šeherezáda vnímať hudobné ukáţky.       

      * nN. R. Korsakov   Vie verbálne vyjadriť svoj záţitok z hudby.   OSR   

  30. Uvedomenie si modality Okolo Stredozemného mora Spev: Osol s károu Ţiak spieva podľa svojich dispozícií   GEG   

    chorvátskych, gréckych Grécko, Chorvátsko Počúvanie hudby: intonačne čisto a rytmicky presne. Pochvala MUV   

    a tureckých piesní. Turecko * výber z chorvátskych piesní     ENV   

    Typický hudobný kolorit. Španielsko 

* hudobné ukáţky gréckej a 

tureckej hudby Rešpektuje multikulturalitu.   OSR   

  31. Charakteristická melodika Amerika - Nový svet Spev:Tradicionály Ţiak spieva podľa svojich dispozícií   DEJ   

    a harmónia írskych piesní. *  Írske a škótske piesne a tance Lost my partner intonačne čisto a rytmicky presne. Neformálne MUV   

    Pentatonika  * Tradicionály Glory, Glory Hallelujah     ENV   

    v škótskom folklóre. * A. Copland   Orientuje sa v národnej hudbe   OSR   

          európskych krajín.       

VI. 32 Poukázanie na spojitosť Na opačnej strane zemegule Spev: Samba do Brasil         

    našej kultúry s inonárodnou.   Náušnica v uchu Ţiak spieva podľa svojich dispozícií Pozorovanie     

    

  

* brazílska samba Počúvanie hudby: intonačne čisto a rytmicky presne.   MUV   

      Richard Muller Orientuje sa v dur-molovej melodike       



 

 

Školský vzdelávací program predmetu Hudobná výchova 7.roč. 

 

 

Tematické okruhy: 

 

1. Hudobné prechádzky storočiami 

2. Pestrá paleta populárnej hudby 

3. Hudba na pomedzí  

 

 

Úvodná hodina (1 hodina) 

 organizačné pokyny, oboznámenie sa s obsahom učiva 7. ročníka, rozdelenie projektov   

 

 

1. Hudobné prechádzky storočiami ( 15 hodín) 

 

Obsahový štandard   
 

Opakovanie učiva a piesní zo 6. ročníka 

Čo dôleţité sa udialo v 20. storočí 

      * argentínske tango Gejza Dusík - Slovenské tango pomocou názorných hudobných    OSR   

          príkladov.       

          Pozná kultúru iných krajín, ktoré   GEG   

          súvisia s našim rozkvetom.       

  33. Rešpektovanie iných kultúr. V krajine vychádzajúceho slnka Spev: More   Finálne  BIO   

    Antisemitizmus. * Japonsko Hora Fudţi Ţiak spieva podľa svojich dispozícií   MUV   

    formovať mravné vzťahy  * pentatonická tonalita Letí ţeriav intonačne čisto a rytmicky presne.   ENV   

    k prostediu a rodine         MEV   



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 (7 hodín) 

 

Obsahový štandard 

 

Populárna hudba 

Váţna verzus populárna hudba 

Akú hudbu počúvate vy? 

Dţez – korene dţezu 

Projekt – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald 

Prekračovanie hraníc dţezu (George Gershwin – 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 Georga Gershwina a poukázať na „prekračovanie hraníc dţezu“ 

 

 

3. Hudba na pomedzí (9 hodín) 

 

Obsahový štandard 

 

Country a western, trampské piesne (J. Nohavica) 

Rock and roll, Projekt – Elvis Presley 

Projekt – The Beatles 

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 (Elvis Presley) 

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

 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 



 

Záverečné opakovanie učiva (1 hodina)  

 záverečný prehľad získaných vedomostí podľa výkonového štandardu  
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I. TEMATICKÝ CELOK - HUDOBNÉ PRECHÁDZKY STOROČIAMI 

 
 
 

IX. 1.   Opakovanie učiva zo 6. ročníka Spev:  piesne zo 6. ročníka         

    Znalosť prehľadu Hudba minulosti a súčasnosť,  Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v hudbe   Pochvala   

    dejín hudby.  hudba rôznych národov. * ukáţky z hudobných diel od praveku  rôznych slohových období. ENV     

    Orientácia v rôznych      po romantizmus, vyuţitie i-cvičení Dokáţe charakterizovať a verbalizovať       

    hudobných štýloch.   Hudobný prejav: počúvanú hudbu. MUV     

    Rozlíšenie   ♪ rytmická hra - piesne podľa rytmu Pozná typické hudobné prejavy       

    charakteristických čŕt     a skladateľov rôznych národov. MEV     

Predmet: 
Hudobná výchova Časová dotácia týždeň: 1 

Ročník: siedmy 
Časová dotácia na rok: 33 

Školský rok: 2011/2012 VYUČUJÚCI: Mgr. Eliška Slížová 



    hudby rôznych národov.     Spieva podľa svojich dispozícií OSR     

    Čistá intonácia pri speve.     intonačne čisto a rytmicky presne.       

  2. 

 
Prvý návrat do minulosti -  Počúvanie hudby:         

    Charakteristika STREDOVEK * gregoriánsky chorál Ţiak chápe koexistenciu ENV Priebeţne   

    stredovekej cirkevnej    * C. Orff - Carmina Burana cirkevnej a svetskej hudby v období       

    a svetskej hudby.   Hudobný prejav:  stredoveku, pôsobenie na ľudí. MEV     

    Inšpirácia skladateľov   

♪ pouţitie Orffových nástrojov, 
rytmizácia Dokáţe vytvoriť jednoduchý       

    20. storočia v predlohách      motívu Ó, Fortuna inštrumentálny sprievod k počúvanej OSR     

    stredovekej hudby.     hudobnej ukáţke.     s. 14 - 16 

  3. 

 
Druhý návrat do minulosti -  Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje v znejúcej       

    Systemizácia vedomostí BAROK * J. S. Bach - Fúga d mol hudbe, vníma hudobno-výrazové   Klasifikácia   

    o základných prejavoch   

* B. Britten - Sprievodca mladého 

človeka prostriedky. MUV     

    barokového umenia. * J. S. Bach     symfonickým orchestrom (úryvky) Orientuje sa v jednotlivých       

    Najznámejší predstavitelia * B. Britten  

* P. Breiner - Michelle (Beatles go 

baroque) nástrojových skupinách MEV     

    barokovej hudby.      Beatles - Michelle symfonického orchestra.       

    Spracovanie barokových * P. Breiner  Hudobný prejav:  Na konkrétnych hudobných ukáţkach OSR     

    hudobných tém v dielach    Beatles  
♪ hra - verbalizácia variácií - s. 12 
Zahrajte sa chápe pojem inšpirácia a úprava,       

    z 20. storočia.     formotvorné postupy v hud. skladbe.      s. 10 - 13 
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X. 4. Utvrdenie učiva Tretí návrat do minulosti - Počúvanie hudby:         

    o hudbe klasicizmu. KLASICIZMUS 

* J. Haydn - Symfónia Medveď - 

Finale Ţiak dokáţe celostne i parciálne OSR Neformálne   

  
 

Znaky sonátovej formy. * J. Haydn  * S. Prokofiev - Klasická symfónia vnímať hudobné ukáţky.       

    Prehľadnosť, symetria * S. Prokofiev  

* najznámejšie skladby velikánov 

klasicizmu: Dokáţe charakterizovať a verbalizovať MEV     

    a vyváţenosť v hudbe * najznámejšie skladby velikánov:    Mozarta a Beethovena počúvanú hudbu, vyjadriť svoj       

    klasicizmu.    Mozarta a Beethovena Hudobný prejav:  záţitok z nej. ENV     

    Inšpirácia skladateľov   

♪ hra s hudobnými hádankami, i-
cvičenia Vie verbalizovať základné       

    20.st. v hudobnom     postupy skladateľa v tvorbe.     s. 8 - 9 



klasicizme. 

  5. 

 
Tanec a hudba           

    
Stručný prierez dejinami 

tanca.   Počúvanie hudby: Ţiak vníma hudobno-vyjadrovacie OSR Hodnotenie   

    Tanečné sebavyjadrenie   * ukáţky hudby k tancom: prostriedky vyuţité v tanečnej hudbe.   výsledku   

    človeka.      pavana, suita, menuet, valčík Dokáţe charakterizovať a verbalizovať ENV     

    Trendovosť a módnosť   

* P. I. Čajkovskij - ukáţky z baletnej 

hudby počúvanú hudbu, vyjadriť svoj       

    

jednotlivých druhov 

tancov.      (Lukáčik, Labutie jazero) záţitok z nej. TPPZ     

    Baletná hudba a jej   Hudobný prejav:  Vie spracovať ucelený prehľad       

    
najvýznamnejší 
predstavitelia.   ♪ vlastný projekt - referát o tancoch o vývoji tanečného umenia (s IKT).     s. 17 - 18 

  6.   Modus - archaické módy,           

    

Interval ako 

najzákladnejšia modálne tóniny Spev: Poza bučky (s. 24) Ţiak má osvojené hudobno-teoretické   Porovnávanie   

    čiastka hudby.   Počúvanie hudby: poznatky na základe konkrétnych OSR     

    

Význam módov pre 

zvukovosť * stupnice * L. van Beethoven: Óda na radosť hudobných príkladov a ukáţok. ENV     

    
a celkový charakter 

melódie. * intervaly * B. Bartók: Tri dedinské scény Chápe pojem modalita RGV     

    

Práca s módmi v 

jednotlivých * predstavitelia * Beatles: Norwegian Wood vo folklórnych i populárnych piesňach. MEV     

    hudobných dielach.   Hudobný prejav: Ţiak spieva podľa svojich dispozícii       

        ♪ tvorba vlastného módu (s. 25) intonačne čisto a rytmicky presne.     s. 23 - 25 

  7.   Modus - dodekafónia, aleatorika, Počúvanie hudby:         

  

 
Oboznámenie sa so      seriálna hudba 

* A. Schonberg - Ten, ktorý preţil 

Varšavu     Ústne   

    
skladateľskými technikami 

20.st.   Hudobný prejav: Ţiak chápe jednotlivé druhy ENV     

    Princípy dodekafónie, * arnold Schonberg 

♪ aleatorika k piesni Spievajţe si, 

spievaj (s. 25) a princípy skladateľských techník. MUV     

    
aleatoriky a seriálnej 

hudby.     Dokáţe vytvoriť jednoduchú OSR     

    Tvorba aleatoriky.     aleatoriku k ľudovej piesni.     s. 26 - 27 

XI. 8. Prierez dielom Alexandra  Zakladatelia modernej  Spev:  Za Váhom, za Váhom Ţiak sa orientuje v znejúcej       

    Moyzesa. Dôraz slovenskej hudby Počúvanie hudby: hudbe, vníma pouţité  ENV Normatívne   

    
na environmentálnu 

výchovu.   * A. Moyzes - Dolu Váhom hudobno-výrazové prostriedky. OSR     

    Úcta k národnej kultúre.     Spieva intonačne a rytmicky čisto.     s. 32 - 33 
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XI.  9. Prierez prvou slovenskou Zakladatelia modernej            

    národnou operou Krútňava slovenskej hudby 
 

Ţiak si uvedomuje svoju národnú OŢZ Klasifikácia   

    a dielom Eugena Suchoňa. Spev:  Páslo dievča pávy (s. 34) Spev:  Páslo dievča pávy (s. 34) identitu. ENV     

    
Uvedomenie si národnej 

identity Počúvanie hudby: Počúvanie hudby: Má základné znalosti o prvej OSR     

    a úcta k svojej kultúre. 
* E. Suchoň - ukáţky z opery 
Krútňava * E. Suchoň - ukáţky z opery Krútňava slovenskej národnej opere.     s. 33 - 35 

  10.   Prehľad o umení 20. storočia Počúvanie hudby:         

    Prehľad o tvorbe   

* ukáţky z diel jednotlivých 

hudobných Ţiak rozpoznáva hudbu rôznych MEV Hodnotenie   

    skladateľov 20. storočia. * Tvorba projektov    skladateľov skladateľských štýlov.   výsledku   

    Vyuţitie IKT pri zhrnutí   * videoukáţky z www.youtube.com Vie verbálne vyjadriť svoj záţitok  MUV     

    a systematizácii vedomostí.   * interaktívne cvičenia s vyuţitím IKT z hudby a tvorivo sa prejaviť. OSR     

    Priorita hudobného názoru   Hudobný prejav: Chápe rôznorodosť umenia a osobitne       

    pri zhrnutí učiva.   ♪ referáty s vyuţitím hudobných  hudby v 20. storočí. TPPZ     

        ukážok        s. 36 - 39 

  11.   Hudobníci rôznych dôb Počúvanie hudby:         

    
Vývoj interpretačného 

umenia   * ukáţky stredovekej hudby Ţiak má celistvú predstavu o vývoji MEV Finálne   

    

od stredoveku po 

súčasnosť.   

* úryvky z diela J. S. Bacha, A. 

Vivaldiho, interpretačného umenia počas dejín. MUV     

    Postavenia hud. interpreta       W. A. Mozarta, F. Liszta... Chápe podmienenosť vývoja hudby OSR     

    v dejinných obdobiach.     vývojom celej spoločnosti.     s.28 - 29 

XII. 12.   Hudobníci rôznych dôb Počúvanie hudby:         

    
Interpretačné umenie 20.- 

21.st.   * ukáţky v podaní slovenských  Ţiak si uvedomuje postavenie   Finálne   

    

Najznámejší slovenskí 

virtuózi, 

J. Berky-Mrenica, P. Dvorský, B. 

Warchal... virzuózov interpretačného umelca kedysi a dnes. OSR     

    

virtuózi v populárnej 

hudbe.   * ukáţky virtuózov v oblasti  Vie si uvedomiť komercionalizáciu       

    
Súvislosti medzi 

podmienkami   populárnej hudby v populárnej hudbe a zaujať k nej MEV     

    interpretačného umenia    Hudobný prejav: vlastné stanovisko.       

    a vývojom spoločnosti.   ♪ ţiacke referáty o virtuózoch  Dokáţe pripraviť s vyuţitím IKT TPPZ     



        populárnej hudby prehľad o obľúbenom interpretovi.     s. 29 

  13. Vianočné zvykoslovie 
Vianočné piesne a koledy, 

zvykoslovie Spev: obradové vianočné piesne,         

    na Slovensku spojené   koledy Ţiak spieva podľa svojich dispozícií RGV Pochvala   

    s hudobnými ukáţkami.   Počúvanie hudby: intonačne čisto a rytmicky presne. OSR     

    

Posilnenie národnej 

identity.   * vianočné piesne a koledy Uvedomuje si bohatstvo tradícií.     s. 42 

  14. Osvojenie vianočných  Vianočné piesne a koledy Spev: výber z vianočných piesní a Ţiak spieva podľa svojich dispozícií OSR     

    piesní a kolied.   kolied intonačne čisto a rytmicky presne.       
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I.  15.   Hudobné nástroje rôznych dôb Počúvanie hudby: Ţiak dokáţe charakterizovať       

    Výroba, farba   

* ukáţky znenia rôznych hudobných 

nástrojov jednotlivé druhy hudobných nástrojov ENV Finálne   

    a vyuţitie rôznych druhov   
   organ, husle, klavír, gitara, dychové 
nástroje, podľa farby a vie vymedziť       

    hudobných nástrojov      elektronické nástroje ich uplatnenie v konkrétnych štýloch. MEV     

    v dejinách hudby.   Hudobný prejav: Vie zahrať na jednoduchom nástroji       

    Prehľad o hudobných   ♪ hra ţiakov na prístupné hudobné  krátky melodický alebo rytmický  OSR     

    nástrojoch.   nástroje motív.     s. 30 - 32 

  16.   Príprava projektu -  Hudobný prejav:         

    Príprava na zhrnutie Zhrnutie tematického celku: ♪ príprava samostatného projektu    TPPZ Hodnotenie   

    tematického celku   s využitím učiva Ţiak má prehľad o jednotlivých   výsledku   

    Hudobné prechádzky    I. tematického celku - podľa výberu vývojových obdobiach hudby,       

    storočiami.      ţiaka o výrazových prostriedkoch OSR     

    Príprava samostatného    vyuţitie IKT, videoukáţok,  a vie uvedené znalosti vyuţiť       

    projektu ţiakov.   hudobných ukáţok v samostatnej práci. MEV     

  17.   Zhrnutie tematického celku: Hudobný prejav:         

    Systematizácia vedomostí  Hudobné prechádzky storočiami ♪ prezentácia pripravených      Hodnotenie   

  
 

a zručností nadobudnutých   žiackych  projektov s využitím Ţiak vie verbalizovať svoj názor,  TPPZ výsledku   

    v prvom polroku.    hudobných ukáţok hudobný záţitok, dokáţe hodnotiť OSR     

    

Zhrnutie tematického 

celku.     hudobnú skladbu. MEV     



  

 

 
 
 

II. TEMATICKÝ CELOK - PESTRÁ PALETA POPULÁRNEJ HUDBY 

 
 
 

II. 18.   Dţez Spev: Ako v New Orleanse       s. 46 

  

 

Vznik dţezu v New 

Orleanse,   Počúvanie hudby: Ţiak vie zdôvodniť princípy blues. MUV Normatívne   

  

 

dobové a spoločenské   * ukáţky blues Chápe spoločenskú podmienenosť       

  
 

okolnosti vzniku dţezu.   Hudobný prejav: vzniku dţezu a jeho vplyv OSR     

    Hudobná a textová   ♪pokus o frázovanie textu  na celý vývoj populárnej hudby.       

    charakteristika blues.   dţezovým princípom Dokáţe frázovať krátky motív.     s. 46 - 47 

  19.   Spirituály, swing, moderný dţez Spev: Kumbaya  Ţiak chápe prierezový vývoj dţezu     s. 50 

    Spirituál ako prejav 
S. Joplin, G. Miller, D. Ellington, P. 

Lipa... Počúvanie hudby: a jeho delenie i typické znaky  OSR Ústne   

    

duchovného ţivota 

černochov.   * Bourbon Street Parade,  jednotlivých dţezových štýlov. MUV     

    Ďalší vývoj dţezu - swing    Basin Street Blues, Pozná svetové osobnosti MEV     

    
moderný dţez,osobnosti 

dţezu.      When The Saints Go Marching On džezovej hudby       

          i slovenských dţezových hudobníkov.     s. 48 - 52 

 M
es

ia
c 

 H
o

d
in

a 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Téma         –-           Obsahový 
štandard 

Stratégie vyučovania                    
Metódy a formy 

Výkonový štandard  Prierezové témy 
Metódy 

hodnotenia 
Poznámky 

  

20. 
Vznik a vývoj country 

hudby, 
Country and western Spev: Červená rieka          

    

podstata country ako 

folklóru 
  

Počúvanie hudby: 
Ţiak pozná jednotlivé štýly hudby OSR Pochvala   

    

Ameriky.   * bluegrass, Johnny Cash... country and western a jej typické ENV     

    

Vplyv country na rock.     hudobno-vyjadrovacie prostriedky.      s. 57 

III. 21.   Folk Spev: Holubí dům        s. 43 

    

Folk ako hudba širokých 

más   Počúvanie hudby: Ţiak má prehľad o typických znakoch MUV Klasifikácia   

    poslucháčov.    * B. Dylan - Blowin in the Wind folkovej hudby - inštrumentácia, MEV     

    

Vplyv spoločenského 

diania   * výber zo slovenského a českého  spevácky prejav, spoločenská OSR     



    

na tvorbu folkových 

tvorcov.   folku podmienenosť pri tvorbe textov.     s. 47 

 
22.   Šansón Počúvanie hudby:         

    
Charakteristika 

francúzskeho   * Edith Piaf - výber  Ţiak chápe primárnu funkciu textu MUV Ústne   

    šansónu.    * H. Hegerová - výber v šansóne. Uvedomuje si cielený výber MEV     

    Dôleţitosť textu a     hudobno-výrazových prostriedkov OSR     

    interpretačného umenia.     a význam interpretačného umenia.     s. 58 

  23.   Opereta Spev: Rodný môj kraj        s.60 

    Hudobné zábavné divadlo -  Spev: Rodný môj kraj (s. 60) Počúvanie hudby: Ţiak spieva podľa svojich dispozícií MEV Normatívne   

    opereta, jej vznik Počúvanie hudby: * J. Offenbach - Kankán intonačne čisto a rytmicky presne.       

    a typické znaky. * J. Offenbach - Kankán * J. Strauss - výber z operiet Má prehľad o vzniku a vývoji ENV     

      * J. Strauss - výber z operiet * G. Dusík - Rodný môj kraj,  operety, pozná hlavných predstaviteľov OSR     

    
 

  výber z operiet operetnej hudby.     s. 59 - 60 

IV. 24.   Divadlá malých foriem Spev: Malé kotě        s. 62 

    Syntéza rôznych foriem *  Osvobozené divadlo Počúvanie hudby: Ţiak dokáţe vysvetliť princípy MEV Neformálne   

    umenia v divadlách malých *  J. Suchý a J. Šlitr * výber z piesní Osvobozeného divadiel malých foriem. ENV     

    
foriem. Prehľad vývoja 

DMF.   divadla Pozná stručne genézu pôsobenia DMF. OSR     

        * výber z tvorby J. Suchého a J. Šlitra Spieva intonačne a rytmicky čisto.     s. 61 - 62 

  25.   Vznik a vývoj rockovej hudby Spev: Ako v rocku  

 
    s. 62 

    Korene rockovej hudby   Počúvanie hudby: Ţiak chápe podmienky vzniku OSR Priebeţne   

    v dţezovej hudbe. * B. Haley * B. Haley - Rock around the Clock  a funkcie rocku v 50. rokoch 20. st.       

    Rock v 50. - 60. rokoch.   * E. Presley- Love Me Tender Ţiak spieva podľa svojich dispozícií MEV     

    

Vznik kultu speváckych 

hviezd * E. Presley Hudobný prejav: intonačne čisto a rytmicky presne.       

    a špecifiká obdobia.   ♪ stoličkový rock and roll  Zvládne     s. 20  

  

 
      jednoduchý tanečný prejav.     s. 68 -70 

  26. Prierez tvorbou známych Hviezdy rockovej hudby Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje vo vývoji rockovej MEV Priebeţne   

    
rockových skupín a 

spevákov.   Beatles, Rolling Stones. hudby, pozná významné skupiny.     s. 71 - 73 
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IV. 27.    Slovenská a česká rocková hudba Počúvanie hudby:          

    Vývoj rockovej hudby   * výber z tvorby slovenských a českých Ţiak má prehľad o vývoji MEV Klasifikácia   

    

v podmienkach bývalej 

ČSSR.      rockových skupín a spevákov rockovej hudby na Slovensku  OSR Hodnotenie   

    Interpreti rocku u nás.   Hudobný prejav: a v Čechách.    výsledku   

        ♪ referáty s vyuţitím hudobných Samostatne si pripraví zvukovú TPPZ     

        ukáţok vizitku obľúbeného interpreta.     s. 73 - 74 

 

 

 
 
 

III. TEMATICKÝ CELOK - HUDBA NA POMEDZÍ 

 
 

  28.   Váţna versus populárna hudba Počúvanie hudby:  Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe, MUV     

    

Prieniky váţnej a 

populárnej   * G. Gershwin - Američan v Paríţi dokáţe postrehnúť výrazné hudobné ENV Porovnávanie   

    hudby, vplyvy a úpravy * G. Gershwin  * M. Varga - Suita po 1000 a 1 noci myšlienky a výrazové prostriedky. MEV     

    

klasickej hudby v pop 

hudbe.   * Maksim - úpravy váţnej hudby  Chápe hudobnotvorné postupy OSR     

        pre klavír tvorcov populárnej hudby.     s. 53 

  29. Etno- a world music, Etno- a worldmusic Počúvanie hudby:          

    vymedzenie pojmov a   * ukáţky etno a world music Ţiak má prehľad o podstate MUV Sebahodnotenie   

    
počúvanie hudobných 

ukáţok.   reggae, kubánsky džez, a rozsahu etno-a world music. ENV     

    

Úcta k hudobným 

prejavom     keltská, írska a škótska hudba Dokáţe bez predsudkov prijímať OSR     

    

iných národov a národných 

entík.    indické mantry, ţidovská hudba... hudobné posolstvo rôznych národov.       

  30.   Muzikál Spev: Tie ţeny  

 
    s. 66 

    Vznik muzikálu,   Počúvanie hudby: Ţiak spieva podľa svojich dispozícií MUV Pochvala   

    

prepojenosť viacerých 

druhov *  Na skle maľované, Cyrano * ukáţky - My Fair Lady, Bedári intonačne čisto a rytmicky presne.       

    umenia v muzikáloch. 

                z predmestia 

 

 
 * ukáţky - Na skle maľované,  Vie na konkrétnych ukáţkach OSR     

    Vyuţitie populárnej hudby 

 
      Cyrano z predmestia postrehnúť základné prvky a rysy LIT     



    v scénickom prevedení. 

 

vyuţitie videoukáţok, resp. filmovej 

podoby diel muzikálovej tvorby. MEV     

                s. 65 - 67 

VI. 31. 

Hlavné funkcie hudby vo 

filme. Hudba vo filme Počúvanie hudby: Ţiak sa orientuje vo hlavných funkciách OSR Priebeţne   

    Soundtrack a jeho význam.   * filmové ukáţky podľa  filmovej hudby. Pozná jej vyuţitie a ciele. MUV     

    Tvorcovia filmovej hudby.    vlastného výberu Chápe účinok filmovej hudby na diváka. MEV     

  32. Hudba na internete Hudba na internete Hudobný prejav: Ţiak dokáţe samostatne pripraviť OSR Hodnotenie   

    v rôznych podobách.   ♪ prezentácia pripravovaného cel.  a odprezentovať vlastný projekt  MEV výsledku   

    

Hud. súťaţe v TV a na 

webe.      projektu ţiakov - hudba na  zameraný na hudbu na internete - webové TPPZ     

    Hudba pre všetkých.   internete stránky, hudba do pc, multimédiá, súťaţe INF     

  33. Systematizácia a utvrdenie 
Zhrnutie celoročného učiva, 

opakovanie spev osvojených piesní, počúvanie Ţiak celostne i parciálne vníma hud.ukáţky ENV Finálne   

    

osvojeného učiva - 

spevom, 

spev osvojených piesní, počúvanie 

hudobných ukáţok zo všetkých tematických  Spieva intonačne a rytmicky čisto. OSR     

    
počúvaním hudby a 

prejavom 
ukáţok zo všetkých tematických 
celkov, hry celkov, hry Vie vytvoriť rytmický sprievod. MEV     

 

 

 
 

5.Prierezové témy:  
 

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.   

 
 

 

 

Prierezové témy: Ciele: 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami.  

Jej hlavné ciele sú: 

o rozvíjanie myslenia, hodnotenia, hľadanie kritérií pre rozhodovacie  

o konanie, pracovať v tíme  

o rozvíjať ľudský potenciál ţiakov 

o viesť ţiakov k plnohodnotnému a zodpovednému ţivotu 



o rozvíjať sebareflexiu, spoznávať svoje dobré aj slabé stránky 

o rozvíjať sebaúctu a sebadôveru 

o viesť ich k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných 

o pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

o deliť si úlohy 

o niesť zodpovednosť za svoju prácu 

Environmentálna 

výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného 

prostredia na celom svete. 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 moderné médiá, najmä Internet sú pre ţiakov prostriedkom na učenie sa a vyhľadávanie 

o a získavanie informácií 

o  rozvoj schopnosti vyslovovať vlastné hodnotenia na základe dostupných informácií, 

o ktoré ţiaci denne získavajú z médií  

o dokumentárne filmy, odborné filmy, reklamy – učiť ich  

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

o rozvoj schopnosti obhajovať vlastné názory a kritického premýšľania 

o filtrovať a selektovať pozitívne informácie z médií 

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. 

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. 

Ochrana ţivota 

a zdravia 

Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. Vlastenecké a národné cítenie, 

riešenie mimoriadnych ţivotných situácií.  

o pestovať u ţiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách 

o pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci 

o rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a všetkým ţivým organizmom 

o formovať postoje ţiakov k zdravému spôsobu ţivota, odmietanie drog, škodlivosť fajčenia 



o viesť ţiakov k spoluzodpovednosti za ŢP 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 
o koordinácia v skupine ţiakov s cieľom vytvoriť spoločný produkt. 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. 

 

 

 

Legenda:   OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

 ENV – Environmentálna výchova   

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŢZ – Ochrana ţivota a zdravia 

       TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

6.Stratégie 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 obohatené i 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 sú zážitkové 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). 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie a klasifikácia ţiaka je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Bude realizovaná v súlade s Metodickými pokynmi č.7/2009-R 

z 28. apríla 2009 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základnej šloly.  

 

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebeţné a celkové hodnotenie a to nasledovným spôsobom: 

a) priebeţné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách, má hlavne motivačný 

charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliada na jeho aktuálny psychický i fyzický stav, rešpektuje sa 

výkonový štandard a kľúčové kompetencie v jednotlivých oblastiach, pouţívajú sa sumatívne aj formatívne hodnotenie ţiaka. Pri 

hodnotení sa uplatňuje voči ţiakom primeraná náročnosť pričom sa budú zohľadňovať ich individuálne osobitosti. Cieľom je dôraz na 

nonkognitívnu zloţku výchovno – vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti ţiaka 

a kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt. Dôleţitou súčasťou je utváranie vlastných 

postojov prostredníctvom rozmanitých činností. 

b) celkové hodnotenie ţiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a na konci druhého polroka školského roka; a vyjadruje objektívne 

zhodnotenie úrovne vedomostí, zručností a návykov ţiaka v danom vyučovacom predmete. Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči 

ţiakom primeranú náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti. Cieľom je dôraz na nonkognitívnu zloţku výchovno – 

vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti ţiaka a kultivovanie jeho citu, 



porozumenia a solidarity pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt. Dôleţitou súčasťou je utváranie vlastných postojov 

prostredníctvom rozmanitých činností.  

 

Hodnotiace portfolio : Povinné : - ústne odpovede    Nepovinné :  - propagačný materiál - projekt 

       - písomné testy, didaktické testy                 - aktuality týkajúce sa učiva   

        - zapájanie sa do tvorivých aktivít                                  - prezentácie 

                                              - účasť na speváckych, tanečných a pod. súťaţiach 

                                                                                                                                           - účasť v speváckom zbore 

 

  Systém kontroly a hodnotenia ţiakov pri verbálnej komunikácii – kritéria hodnotenia: 

Pri verbálnej kumunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať prezentovanie poznatkov ţiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede ţiaka alebo určenia konkrétneho ţiaka učiteľom / na predchádzajúcej hodine / . Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. – hodnotiť známkou. Kritériá hodnotenia sú vypracované v 

súlade s kompetenciami.  

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, 

 



                              Systém kontroly a hodnotenia ţiakov v písomnej forme – kritéria hodnotenia: 

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém v časovom limite 15 - 20 min v rozsahu 15 - 20 otázok zostavenýh podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu.  

 

Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 100% - 90%     1  (výborný) 

  89% - 75%      2  (chválitebný) 

  74% - 50 %     3  (dobrý) 

  49% - 30%      4  (dostatočný) 

  29% - 0%        5  (nedostatočný) 

 

                 

Stupeň hodnotenia Opis kritérií 

Výborný 

 

ţiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

• je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevaţne 

samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, 

vedomosti, návyky v úlohách, 

• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

• dokáţe vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

• má aktívny záujem o hudobné umenie, 

• individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne 

realizuje v ostatných hudobných činnostiach, 

Chválitebný ţiak spĺňa kritériá: 

• je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

• menej vyuţíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom 

prejave, 

• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 

Dobrý ţiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

• chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

• je málo aktívny a snaţivý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie 

učiteľa, 

Nedostatočný ţiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 



Dostatočný ţiak nespĺňa kritériá. 

 

 

Učebné zdroje 

 

Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl  

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl  

odborná literatúra 

internet 

CD, DVD 

 
ŠkVP je otvorený dokument, ktorý je moţné meniť v priebehu školského roka podľa potreby 

       

 

 


