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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Dĺžka štúdia 3 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 7. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C Or., St. 

6. ročník 6.A, 6.B Or., St. 

7. ročník 7.A, 7.C Or., St. 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M  

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M  

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník   

9. ročník   

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



Charakteristika predmetu Hudobná výchova 

 Je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri 

odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z 

foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť 

všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich 

interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na 

základnej škole pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako 

výchovu človeka. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné 

prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti 

najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a 

spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-

výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich 

záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého 

myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, 

citový a morálny základ osobnosti žiakov 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 žiakov pri prehlbovaní hudobného 

zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje 

hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no 

súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je 

hlavným zámerom hudobnej výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie 

hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a 

kreatívny spôsob bytia pre život v 21. storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii 

vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-

výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu človeka 

tak, ako je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium. 

Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova vytvára 

predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa hudba 

stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno-

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

rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu 

hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, 

experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci 

využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, ako aj skúsenosti z 

riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z 

hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali 

radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní 

dodržujeme postup: od hudobných zážitkov 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 zážitkov i vedomostí. 

 

 



CIELE PREDMETU  
 
Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, 

estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

 

Špecifické hudobné ciele:  

 

Žiaci:  

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a 

histórie,  

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:  

 

 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti 

špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, 

prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na 

základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa 

prostredníctvom umenia. 

 

Sekundárne ciele:  

 nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

 

Obsah vzdelávania  
Hudobný materiál / umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,  

Príbehy, ľudové a umelé hudobno-pohybové /tanečné/ hry, zvykoslovie, sústava hudobných činností 
vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických,  

 Hymna SR, hymnické piesne  

 Skladby a úryvky skladieb rôznych druhov a ţánrov od slovenských a svetových autorov, hudobná 
rozprávka, hudobný príbeh, zodpovedajúce poţiadavkám na rozvoj receptívnych schopností a 
zručností žiakov. Pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania 
rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania. 
Sluchové rozlišovanie piesní, skladieb a úryvkov zo skladieb rôznych druhov žánrov (5.roč.)  
Sluchové rozlišovanie ľudového spevu a ľudových hudieb z rôznych folklórnych oblastí Slovenska)  
Verbalizácia hudobného zážitku z počúvanej hudby, výtvarné, hudobno-pohybové, literárne  

Vyjadrenie hudobného zážitku (5.- 9. roč.)  

Využitie vhodných miest v hudobných skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 
pohybom, kreslením, recitáciou a stvárnením hudobno-dramatického prejavu (5. - 9.roč.)  

Verbalizácia hudobného zážitku, hodnotenie a porovnávanie počúvaných skladieb (5. - 9.roč.).  
 
Inštrumentálne činnosti  

Vyjadrenie nálady a charakteru piesne, úryvku alebo skladby na detských hudobných  
nástrojoch (5. - 9. roč.).  
Vokálne činnosti  

Čistý, kultivovaný spev so zodpovedajúcim výrazom,  

Neustále zdokonaľovanie správnych speváckych návykov, viazanie tónov, predlţovanie výdychu v 
piesňach jednohlasných, dvojhlasných, piesňach s prvkami trojhlasu so zodpovedajúcim výrazom a 
zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú hygienu. 



Uplatňovanie elementárnych taktovacích pohybov pri speve, rôznych hudobno-pohybových a 
vokálnych vyjadrení rytmu.  

Pri nácviku piesní sledovanie pohybu melódie v notovom zápise.  

Intonovanie v tonálnom durovom rade (c1 - c2) na solmizačné slabiky s využitím ďalších pomocných 
prostriedkov vokálnej intonácie,  

o spev slovenskej hymny.  
 
Hudobno-pohybové činnosti  

Pohybové stvárnenie rôznych rytmických hodnôt z nôt celých, polových, štvrťových,  
osminových, šestnástinových a príslušných pomlčiek, rôznych zmien rytmu, tempa, dynamiky  
(5.- 9. roč.)  
Taktovanie piesní a úryvkov zo skladieb v 2/4, 3/4 a 4/4 takte (od 5. roč.),  

Vyjadrenie rytmickej a výrazovej stránky piesní a skladieb určených na počúvanie hudobným  
pohybom (tanečnými krokmi, výrazovou hudobno-pohybovou kreáciou, hrou na tele), (5.- 9.  
roč.) 
Osvojenie si choreografie ľudového tanca (5. roč.)  

Sprevádzanie piesne alebo úryvkov zo skladieb taktovaním (5.- 9. roč.),  
 
Hudobno-dramatické činnosti  

Obsahom hudobno-dramatických činností na druhom stupni ZŠ je využitie všetkých činností, 
zručností a vedomostí na budovaní a predvedení dramatického príbehu. Zapojené sú aj ostatné 
esteticko-výchovné predmety – výtvarná výchova, literárna výchova - dramatizácia, etická, tanečná 
zložka pohybovej výchovy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UO Hudobná výchova 5. roč.  

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

Čo by sme mali 
vedieť z minulých 
ročníkov 

Pochopenie 
komunikatívnej funkcie 
hudby. Špecifické 
postavenie HV v 
základnom školstve 
Piesne z nižších ročníkov 
podľa výberu žiakov 
podoby hudobnej 
skladby. Hudobné hry – 
hry s hudbou.  

Žiak ovláda 
text a melódiu 
štátnej hymny.  
Žiak sa 
svedomito 
snaží čisto a 
kultivovane 
spievať. 
Reaguje 
pohybom na 
hudbu, vie 
slovne 
i pohybom 
vystihnúť 
charakter, 
výraz a náladu 
piesne a 
znejúcej 
hudby. 
Naspamäť 
ovláda 
minimálne 5 
piesní 
z predošlých 
ročníkov. Je 
aktívny pri 
speve piesní  
a hudobno-
pohybových 
hrách. 
Vie pomenovať 
základné 
taktové 
označenie,  
úspešne sa 
orientuje 
v notovom 
zápise, ovláda 
hudobnú 
abecedu, zápis 
do notovej 
osnovy.  

OSR, MUV, 
RLK 

1. - Úvodná hodina 

   



2. - Zahrajme sa 
s hudbou 

3. - Piesne minulých 
rokov 

X. 

  

AKO SA NÁM 
PRIHOVÁRA HUDBA 

Postupné ozrejmovanie 
výrazových prostriedkov 
hudby a ich funkcie. 
Slovné i výtvarné 
parafrázovanie vlastného 
zážitku z hudby a jeho 
zdôvodnenie. Rozlíšiť 
pojmy rytmus a metrum. 
Naučiť žiakov realizovať a 
vytvárať inštrumentálne 
sprievody na detských 
hudobných nástrojoch.  
Učiť žiakov správne 
reagovať pohybom na 
znejúcu hudbu, 
rešpektovať metrum 
a rytmus Cez rytmické 
čítanie a spev na jednom 
tóne vysvetliť melódiu.  
Členitosť piesne na 
kratšie úseky. Obmeny 
melódie –variácie. Na 
hodine na detských 
hudobných nástrojoch  
zvýrazniť dôležité 
hudobné myšlienky 
reprodukovanej hudby 
a piesní. Žiakov viesť 
k pohybovej reakcii na 
znejúcu hudbu, 
vyjadreniu sily v súlade s 
charakterom piesne alebo 
skladby. Spoznať 
a postupne naučiť 
medzinárodné hudobné 
výrazy pre dynamiku, 
Spoznať a postupne 
naučiť medzinárodné 
hudobné pojmy pre 
tempo a agogiku. 
Utvrdzovať žiakovu 
orientáciu v znejúcej 
hudbe. Vysvetliť bohaté 
možnosti harmónie, 
sprievodu melodickej 

Žiak na 
znejúcich 
piesňach 
odkrýva 
vyjadrovacie 
prostriedky 
hudby. Chápe 
rozdiel medzi 
piesňou 
a inými 
hudobnými 
skladbami. Vie 
uplatňovať 
elementárne 
taktovacie 
pohyby pri 
speve. Učí sa 
hrať a 
vytlieskať 
rytmické 
motívy, tvorí 
jednoduché 
rytmické 
sprievody 
k piesňam. Vie 
hrať rytmické 
motívy, 
jednoduché 
inštrumentálne 
sprievody. Žiak 
ovláda 
choreografiu 
stoličkového 
rokenrolu 
podľa značiek 
v učebnici. Vie 
v notovom 
zápise vyhľadať 
hudobné 
myšlienky, 
identifikovať 
predvetie, 
závetie. Pozná 
a používa  
pojem motív, 

VMR, RLK, 
MUV 



línie. Žiak spoznáva cez 
aktívne počúvanie hudby 
malú piesňovú formu 
a rondo. Objavuje 
originalitu každého diela. 
Príležitostné piesne, spev 
vianočných kolied. 
Podstata pri kompozícii 
diela. Naučiť pojem 
gradácia . Rozbor 
výrazných hudobných 
myšlienok, napätie 
a uvoľnenie v hudbe.  

téma. Ovláda 
funkciu 
posuviek, 
predznamenan
ia, vie ich 
vysvetliť, 
správne 
zapísať do 
notového 
zápisu. Žiak vie 
vysvetliť 
dynamiku ako 
silu v hudbe, 
pozná základne 
dyn. úrovne 
a možnosti 
postupnej 
zmeny 
dynamiky.  Žiak 
slovne hodnotí 
výraz 
hudobných 
ukážok, 
správne 
používa pojmy 
tempo, 
kontrast, 
napätie, 
atmosféra 
hudby. Žiak 
pozná pojem 
harmónia 
a slovne 
hodnotí zmenu 
výrazu skladby 
pri rôznych 
variantoch 
sprievodu 
piesne. 
Sluchom dobre 
rozlišuje 
hudobné 
nástroje, 
identifikuje ich. 
Slovne 
parafrázuje 
farbu 
nástrojov, vie 
nájsť vhodné 
prívlastky. Žiak 
dokáže 
samostatne 



identifikovať 
formu ronda 
a MPF. Chápe 
ich podstatu 
a jedinečnosť. 
Správne 
používa pojmy 
totožnosť, 
kontrast 
a podobnosť. 
urobiť rozbor 
dvoch piesní, 
prakticky 
uplatňuje 
poznatky 
o hudobno-
výrazových 
prostriedkoch 
hudby. Podľa 
možností 
intonačne čisto 
zaspieva 
koledy 
z viacerých 
regiónov 
Slovenska 
Zapája sa do 
rozhovoru 
o zvykoch 
a tradíciách 
v regióne vo 
vianočnom 
období Ovláda 
princíp 
gradácie ako 
prvok výstavby 
hudobného 
diela. Žiak sa 
orientuje 
v pojmoch 
melódia, 
rytmus, 
dynamika, 
farba, tempo, 
jasne pojmy 
rozlišuje. Vie 
ich uplatniť pri 
rozbore 
hudobnej 
skladby  

4. - Hajaju, hajaju, 
Porezala palec    



5. - Rytmus a metrum     
                                    
     Za čo tí voly 

6. - Stoličkový rock and 
roll 

7. - Melódia                     
                                    
        Sedela na 
vŕšku, Borovka 

XI. 8. - Melódia                     
                                    
     Krásna, krásna 

9. - Dynamika                   
                                    
         Ide furman 
dolinou, Spi, 
dieťatko 

10. - Tempo a agogika       
                                    
       A Honnegger: 
PACIFIC 231 
                                  
F. Chopin: Minútový 
valčík 

11. - Harmónia                  
                                     
Vyletela húska, A ja 
taká čárná  

XII. 12. - Inštrumentácia         
                                    
           N. R. 
Korsakov: Čmeliak   
                                  
A. Dvořák: 
Slovanské tance       
                    M. 
Varga, M. Ravel 

13. - Podoby hudobnej 
skladby                       
    Malá piesňová 
forma, rondo 

14. - Vianočné piesne 
a koledy                     
          Keď som išla 
z kostola 



I. 15. - Skladateľské 
princípy                      
                 E. Hagerup  
Grieg: V sieni kráľa 
hôr 

  

PROSTREDNÍCTVOM 
HUDBY POZNÁVAME 
SVOJU HUDOBNÚ 
KULTÚRU I KULTÚRU 
INÝCH NÁRODOV 

Pochopenie vlastnej 
kultúry a zmyslu pre 
identitu – základ 
rešpektovania 
rozmanitosti kultúrneho 
vyjadrovania. L. van 
Beethoven: 9.symfónia – 
Óda na radosť. Vyjadrenie 
úcty pri znení štátnej 
hymny. Na hodine 
ozrejmiť pojem ľudová 
pieseň. Naučiť sa spievať 
piesne imitáciou. Piesne 
identifikovať ako 
pracovné a obradové, 
vojenské a regrútske. 
Tanečné piesne Výber 
ľudových piesní regiónu 
Liptov. Ľudové piesne 
v skladbách slovenských 
hudobných skladateľov, 
zakladateľov slovenskej 
modernej hudby. Malý 
prehľad slovenských hud. 
skladateľov 20. storočia. 
Informatívne rozlíšiť 
pojmy moderná 
a populárna hudba. Výber 
z populárnej slovenskej 
hudobnej produkcie.  
Spev populárnych piesní 
skupiny Elán. Rómska 
pieseň a hudba, jej 

Žiak 
pozná hymnick
é piesne, vie 
vysvetliť 
dôležitosť 
ľudových 
piesní ako 
súčasť nášho 
kultúrneho 
bohatstva. 
Pozná hymnu 
EÚ a jej autora. 
Podľa možností 
intonačne 
čisto, rytmicky 
presne a so 
zodpovedajúci
m výrazom 
zaspieva 
slovenskú 
štátnu hymnu 
Žiak 
charakterizuje 
ľudové piesne, 
ich vznik 
a spôsob 
šírenia. Ovláda 
funkciu hudby 
vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti 
V súlade 
s učivom 

MUV, OZO 



originalita a vysoká 
emocionalita. Česká 
národná hudba jej 
spoločné črty s hudbou 
slovenskou. Hymna 
Českej republiky. Dôležité 
diela českých hudobných 
skladateľov. Spev 
ľudových piesní v českom 
jazyku.  Česká kultová 
skupina Olympic. 
Skladateľské osobnosti 
vybraných národov. 
Typická pieseň 
a zaujímavá ukážka 
z tvorby preberaných 
národov.  

z literatúry 
ovláda delenie 
piesní podľa 
obsahu, vie 
parafrázovať 
ich text 
a vyhľadať 
vhodné 
prívlastky 
k hudobnej 
zložke. Žiak vie 
vyjadriť pocity 
a zážitok 
z počúvanej 
hudby. Žiak 
informatívne 
ovláda rozdiely 
medzi 
populárnou 
a vážnou 
hudbou, 
hudbou 
modernou 
a populárnou. 
Vie uviesť 
príklad na 
všetky 
kategórie.  Po 
viacnásobnom 
vypočutí žiak 
dokáže 
identifikovať 
min. 4 
hudobné 
skladby a ich 
autorov.  Žiak 
sa  prezentuje 
spevom 
populárnej 
piesne v 
skupine i sólo 
podľa 
vlastného 
výberu. Žiak 
chápe rómsku 
hudbu ako 
súčasť bohatej 
cigánskej 
etnickej 
kultúry.  Žiak 
dokáže aktívne 
vnímať hudbu. 



Hľadá 
v ukážkach 
motívy 
potvrdzujúce 
pôvod hudby. 
Pozná tvorbu 
významných 
českých 
skladateľov. 
Žiak dokáže 
intonačne čisto 
zaspievať 
českú ľudovú 
pieseň. Podľa 
vlastného 
výberu 
s doprovodom 
zaspieva 
populárnu 
pieseň. Pozná 
preberané 
piesne 
a hudobné 
diela okolitých 
národov 
a národností. 
Podľa 
charakteru 
a textu piesne 
dokáže poznať 
národ 
a priblížiť  jeho 
mentalitu. Po 
viacnásobnom 
vypočutí pozná 
min. 4 
hudobné 
skladby a ich 
autorov.   

16. - Hymna Európskej 
únie                             
  Hymna SR 

   

17. - Paleta ľudových 
piesní                          
      Bože môj, otče 
môj                           
Sobotienka ide, 
Regrúti, regrúti 

II. 18. - Zatancujme si pri 
speve                           
Tancuj, tancuj...A tá 
polka 



19. - Hudobné obrazy 
Slovenska                  
           E. Suchoň, A. 
Moyzes J. Cikker  

20. - Slovenskí hudobní 
skladatelia                 
         I. Hrušovský, L. 
Burlas, M. Varga 

III. 21. - Slovenská 
populárna 
hudba                         
      M. Žbirka, M.  
Gombitová 
                                  
P. Nagy, skupina 
Elán 

22. - Rómska hudba           
                                     
Jój, mamo 

23. - Hudba českej 
republiky                   
                   B. 
Smetana, A. Dvořák, 
L. Janáček 

24. - Ľudové piesne 
Českej republiky 

IV. 25. - Piesne a hudba 
iných 
národov             
Poľsko, Maďarsko, 
Rusko 

  

HUDBA SPOJENÁ S 
INÝMI DRUHMI 
UMENIA 

Vyvodenie základných 
pojmov opera, opereta, 
muzikál, melodráma, 
balet.  Fragmenty z 
ťažiskových diel svetovej 
hudobnej literatúry  
Opera –ťažiskové 

Žiak dokáže 
vnímať znejúcu 
hudbu 
v hudobno-
dramatických 
a hudobno-
tanečných 

  



hudobnodramatické 
dielo veľkého rozsahu. 
Jeho členenie a výstavba. 
Počúvanie arií 
a zborových čísel z opier 
Rusalka a Martin a slnko. 
Prostredníctvom 
fragmentov z diel 
operetných tvorcov 
vysvetliť hudobný žáner 
opereta. Vyvodiť jeho 
základné znaky. Poznať 
ho ako menej náročný. 
Spievať operetné árie. 
Nový hudobný žáner 19. 
storočia. Spojenie 
zábavného hudobného 
divadla s tancom.  
Hudobné ukážky z diel 
Mary Poppins a Oliver. 
Charakterizovať balet, 
vysvetliť jedinečnosť a 
náročnosť umeleckého 
tanca. Zvýrazniť vysoké 
výrazové možnosti 
baletu. Poznať závažné 
diela P.I. Čajkovského. 
Luskáčik, Labutie jazero, 
Spiaca krásavica. Voľné 
dotvorenie hry so 
spevom a vyvodenie 
charakteristiky rôznych 
hudobno-dramatických 
diel  Pochopiť, že hudbou 
sa dá vyjadriť čokoľvek – 
príbeh, pocity, farby a i. 
Noty a zápis melódie, 
stupnice a tóny, rytmické 
hodnoty. Pojem 
stupnica.  Piesne späté 
s prírodou Hodnotenie 
a klasifikácia. Piesne 
podľa obľúbenosti 
a výberu detí. 
Zhodnotenie práce 
žiakov na hodinách HV.  

dielach. Vie 
vysvetliť funkciu 
a  
opodstatnenosť 
v divadelných 
predstaveniach. 
Zreteľne 
verbalizuje 
svoje pocity a 
zážitky 
z počúvanej 
hudby. Žiak vie 
vysvetliť pojmy: 
opera, ária, 
zbor, dirigent, 
dejstvo, scéna, 
kulisy, kostýmy, 
rekvizity 
Sluchom 
rozlišuje árie 
jednotlivých 
postáv, áriu 
a zborovú 
scénu. Dokáže 
prerozprávať 
obsah opery. 
Žiak vie 
vysvetliť pojem 
opereta. 
Aktívne sa 
zapája do 
rozhovoru 
o odlišnostiach 
a spoločných 
znakoch opery 
a operety.  
Dokáže 
identifikovať 
ukážky 
z ťažiskových 
operetných diel. 
Slovne 
vyjadruje pocity 
z počúvanej 
hudby. Pozná 
a rozumie 
pojmu opera, 
opereta, 
muzikál, 
melodráma, 
dokáže ich 
porovnať, 



vyhľadať 
spoločné 
a odlišné prvky.  
Žiak si uvedomí 
originalitu 
umeleckého 
tanca.  Vie 
vysvetliť balet 
ako príbeh bez 
slov postavený 
na výraze 
pohybu. Dokáže 
identifikovať 
ukážky 
z baletnej 
tvorby. Žiak 
integruje 
vokálne, 
pohybové, 
inštrumentálne 
a dramatické 
činnosti spojené 
v dramatickom 
príbehu. Vytvorí 
výtvarné návrhy 
kulís, kostýmov 
a scén 
k vybranému 
príbehu.  Žiak sa 
orientuje 
v notovom 
zápise. Dokáže 
zapísať 
jednoduchú 
melódiu, 
rozlišuje 
základné takty, 
vie zapísať 
a zaintonovať 
stupnicu.   

26. - Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 

   

27. - Rozprávková 
opera                          
                  A. Dvořák, 
T. Frešo 

V. 28. - Opereta                     
                                    
      G. Dusík, J. 
Offenbach, J. Straus 



29. - Muzikál                      
                                     
Bratia Shermanovci, 
L.Bartr 

30. - Balet                           
                                    
       P. I. Čajkovský  

VI. 31. - Projekt                       
                             
Zahrajme si 
divadlo                       
        Trojruža 

32. - Rýchlokurz  
hudobnej náuky 

33. - Zaspievajme si 

 



 

UO Hudobná výchova 6. roč.  

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

HUDBA MINULOSTI A 
SÚČASNOSŤ  

Hymna SR 
Pochopenie 
komunikatívnej 
funkcie hudby, 
rôznych podôb 
hudobného 
vyjadrenia. Podoby 
hudobnej skladby. 
Komunikatívna 
funkcia hudby, 
správanie sa na 
hudobných a 
slávnostných 
podujatiach. 
Spievame piesne 
z nižších ročníkov 
podľa výberu 
žiakov Človek a svet 
prírody. Primitívne 
elementárne 
hudobné prejavy 
človeka. Starovek: 
Egypt, Grécko, Rím 
a ich kultúra. Ora et 
labora Hudobé 
prejavy „ temného“ 
stredoveku. 
Gregoriánsky 
chorál. Kresťanská 
hudobná kultúra, 
svetská hudba, 
historická pieseň 
Hudba trubadúrov. 
Cogito ergo sum.  
Hudba na hradoch 
a zámkoch.  
Vokálna 
a inštrumentálna 
hudba, móda, 
tanec, zvyky, 
architektúra, 
výtvarné a literárne 
umenie Zmeny 
v myslení  - 
v centre pozornosti 

Ovládať text 
a melódiu štátnej 
hymny. Žiak dokáže  
čisto, kultivovane 
spievať so zreteľom 
na hlasové 
dispozície a 
hlasovú hygienu.  
Aktívne si opakuje 
pojmy a zručnosti 
z 5. ročníka. Žiak sa 
zapája do spevu 
piesní z predošlého 
roka. Žiak chápe 
vývoj európskej 
hudby v kontexte 
historického 
vývoja. Spoznáva 
umelecké hodnoty 
minulých kultúr.  
Žiak spája nové 
poznatky s 
poznatkami z iných 
vyučovacích 
predmetov. Presne 
pozná najstaršiu 
zachovanú 
hudobnú skladbu. 
Žiak prijíma, 
analyzuje, hodnotí, 
porovnáva 
hudobné diela a 
hudobné prejavy. 
Orientuje sa vo 
vývoji európskej 
hudby 
v historickom 
kontexte. Dokáže 
exaktne 
identifikovať 
hudobné ukážky 
GCh Rozlišuje 
duchovnú liturgickú 
hudbu a anonymnú 
duchovnú pieseň. 

MUV, OSR, OZO 



je človek, vzdelanie 
a všetko ľudské. 
Orlando di Lasso 
Bratia Gabrielovci 
Hospodine, 
pomyluj ny. Svatý 
Václave Pieseň 
o zámku 
muránském 
Skupina Musa 
ludens Dobový 
kontrast. 
Majestátnosť, 
 pompéznosť 
a ozdobnosť 
hudobného slohu 
v rozpore s realitou 
bežného života. 
Kompozičné 
princípy baroka. 
Pojmy polyfónia, 
kontrapunkt, fúga. 
Vrcholní 
predstavitelia 
baroka a ich 
tvorba.  A.Vivaldi: 
Štyri ročné obdobia  
Forma concerto 
grosso. Osobnosti J. 
S. Bach a , G. F. 
Händel Závažné 
hudobné diela 
oboch 
predstaviteľov. 
Ukážky súčasných 
úprav diel J. S. 
Bacha a G.F. 
Händla. 
Predstavitelia 
slovenského 
hudobného baroka. 
Juraj Zrunek: 
Vianočná omša F 
dur Pestrý zborník 
z Levoče. Ukážky 
diel a hudobných 
pamiatok.  Hodina 
opakovania 
a upevňovania 
vedomostí. Ako 
v klasicizme. 
Podoby hudobnej 

Žiak ovláda nové 
obdobie – 
renesanciu. Žiak 
pozná 
predstaviteľov 
renesančnej 
literatúry 
a výtvarného 
umenia, ich 
niektoré diela. 
Úspešne rozlišuje 
duchovnú a svetskú 
hudbu. Žiak ovláda 
pojmy omša, 
madrigál hudobné 
formy renesancie. 
Pozná pojem 
duchovná 
a historická pieseň,  
spev a capella, 
polyfónia, 
polychória a ďalšie. 
Žiak vie uviesť 
príklady na 
duchovnú 
a historickú pieseň 
z územia 
Slovenska. Aktívne 
vníma ukážky 
dobovej hudby 
v podaní 
hudobného telesa. 
Žiak pozná ďalšie 
štýlové obdobie. 
Dokáže súhrne 
vyjadriť znaky 
barokového 
umenia. Vie 
vysvetliť kontrast 
životnej reality 
a veľkoleposti 
umeleckých diel. 
Ovláda dôležité 
pojmy barokovej 
hudby. Žiak sa 
orientuje v znejúcej 
hudbe. Vie vysvetliť 
základné barokové 
formy oratórium, 
kantáta, opera, 
concerto grosso, 
fúga. Sluchom 



skladby, 
komunikatívna 
funkcia hudby 
Voľné dotvorenie 
hry so spevom 
Základné pojmy 
a poznatky obdobia 
klasicizmu. Celkové 
spoločenské 
podmienky.  
Ušľachtilá 
jednoduchosť 
a krása. J. Haydn: 
Andante zo 
Symfónie G dur S 
úderom na tympan 
- prekvapenie. 
Variovanie 
hudobnej 
myšlienky Sonátová 
forma v tvorbe 
W.A. Mozart  
Osobnosť 
hudobného génia, 
jeho rozsiahla 
a pestrá tvorba L. v. 
Beethoven: 9. 
symfónia d mol, 
Óda na radosť – 
Hymna EÚ  Ukážky 
z klavírnych sonát a 
koncertov 
Predstavitelia 
klasicizmu na území 
Slovenska Hodina 
zhrnutia a 
upevňovania 
vedomostí. 
Počúvanie ukážok 
hudobných diel. 
Pojmy, poznatky, 
hudobné diela, 
predstavitelia 
jednotlivých 
hudobných období.  

uvedomelo vníma 
a vie vyhľadať 
podstatné znaky 
štýlového obdobia 
v ukážkach. Pozná 
závažné hudobne 
diela predstaviteľa 
baroka. Žiak 
pohybom reaguje 
na znejúcu hudbu. 
Výtvarne zachytáva 
dojmy z počutej 
skladby. 
Samostatne hľadá 
prívlastky hudby 
inštrumentálnej 
a vok.-inštr., 
duchovnej 
a svetskej. Úspešne 
vie urobiť rozbor 
časti vybraných 
skladieb. Na 
základe dobového  
použitia výrazových 
prostriedkov chápe 
funkciu barokovej 
hudby. Žiak pracuje 
s hudobnou 
myšlienkou. Pozná 
pojmy predvetie, 
závetie, kontrast, 
podobnosť 
a totožnosť 
v hudbe. Slovne 
vystihuje všetky 
zmeny.  Pohybom 
reaguje na 
myšlienku 
a hudobný 
sprievod. Žiak sa 
oboznámi 
s pojmom 
klasicizmus. Cez 
znejúcu hudbu 
formuluje základné 
charakteristiky 
tvorby. Žiak cez 
dielo J.Haydna 
spozná princíp 
variácii. Vie 
vysvetliť túto 
kompozičnú 



techniku. Dokáže 
realizovať 
pohybovú variáciu. 
Žiak pozná Mozarta 
ako zázračné dieťa, 
pozná jeho životné 
osudy. Cez dielo 
Malá nočná hudba 
vie rozobrať 
sonátovú formu. 
Pozná na základe 
počúvania hudby 
minimálne 6 
hudobných diel 
a ich skladateľov 
rôznych štýlových 
období. Žiak 
dokáže 
interpretovať 
získané poznatky a 
vedomosti v 
procese 
komunikácie so 
znejúcou hudbou v 
rôznych slohov. 
Žiak pozná 
predstaviteľov 
slovenskej hudby 
v kontexte 
historických 
následností. 
Úspešne realizuje 
kompozíciu skladby 
s využitím 
elementárnych 
rytmických, 
melodických, 
dynamických 
a tempových 
motívov. Žiak na 
hodine aktívne 
reaguje na otázky 
o klasicizme. 
Počúva doplnkové 
hudobné diela.  
Slovne hodnotí svoj 
poslucháčsky 
zážitok.  

  1. - Úvodná hodina 

   
  2. - Čo by sme mali vedieť 

z minulých ročníkov 



X. 3. - Zahrajme sa s hudbou 

  4. - Od praveku po staroveké 
vyspelé kultúry  

  5. - Letmý pohľad na stredovek  

  6. - Hudobná renesancia 

XI. 7. - Z temnoty na výslnie 

  8. - Renesancia na Slovensku 

  9. - Hudobný barok 

  10. - Skladateľské osobnosti baroka     
        Ryšavý kňaz 

XII. 11. - Velikáni baroka 

  12. - Hudba na Slovensku v období 
baroka 

  13. - Čo by sme mali vedieť o baroku 

I. 14. - Zahrajme sa na skladateľov  

  15. - Hudba v klasicizme 

  16. - Jozef Haydn                                     
           „Papá“ 

II. 17. - Zázračné dieťa                                 
                 W.A. Mozart 

  18. - Osudový 
symfonik                                           
L.v. Beethoven 

  19. - Slovenská hudba v klasicizme 



III. 20. - Čo by sme mali vedieť o 
klasicizme 



  21. - Najznámejšie ukážky klasicizmu 

  

  

PROSTREDNÍCTVOM HUDBY 
POZNÁVAME KULTÚRU 
RÔZNYCH NÁRODOV  

Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 
Piesne ľudové: 
Láska, bože, láska... 
Keď ja budem 
mašírovať Ľudové 
a umelé piesne 
Čechov. Hľadanie 
spoločných čŕt 
slovenskej a českej 
hudby. Porovnanie. 
Typická pieseň a 
hudobná skladba 
vybraného národa. 
Výber z diela 
J.Straussa, pieseň  
O, du lieber 
Augustin Typická 
pieseň a hudobná 
skladba vybraných 
národov Pieseň 
Kaťuša a Svätá 
vojna. Výber z 
tvorby P.I. 

Žiak čisto, 
kultivovane spieva 
so zreteľom na 
hlasové dispozície a 
hlasovú hygienu. 
Chápe ľudovú 
pieseň ako prejav 
tvorivosti 
a duchovného 
dedičstva národa, 
kde sa odráža život 
človeka. Žiak vie 
posúdiť a porovnať 
slovenskú a českú 
hudbu 
s prihliadnutím na 
spoločný historický 
vývoj. Žiak dokáže 
posúdiť funkciu 
hudby vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti  
Uvedomuje si 
jedinečnosť 
hudobného prejavu 

RLK, OSR 



Čajkovského 
Typická pieseň 
a hudobné diela 
vybraného národa. 
Osobnosť Händla, 
Beethovena, 
Wagnera, 
Schumanna. Pieseň 
Mlyny Typická 
pieseň a hudobná 
skladba vybraných 
národov Taliansko, 
Francúzsko Typická  
pieseň Brazílie. 
Tango – národný 
tanec. Indiánska 
uspávanka -Tak 
usínaj. Voľné 
dotvorenie príbehu 
o Harlekýnovi. 
Prezentácia 
žiackych projektov. 
Hodina opakovania 
získaných 
poznatkov.  
Koncoročné 
hodnotenie práce 
žiakov. Piesne 
podľa obľúbenosti 
a výberu detí – 
vystúpenia žiakov  

národa. Vie 
zaspievať pieseň 
viacerých 
európskych štátov, 
pozná ich 
hudobných 
skladateľov 
a výrazné hudobné 
diela.  Žiak vie 
oceniť silu umenia 
ako prostriedok 
skvalitnenia a 
skultúrnenia svojho 
života. Reaguje na 
hudobné diela 
slovne, pohybom, 
vytvára rytmické 
sprievody 
k piesňam.  Slovne 
špecifikuje pieseň 
cez prívlastky. Vie 
urobiť rozbor 
vyjadrovacích 
prostriedkov 
v piesňach iných 
európskych 
národov. Žiak 
pozná tango ako 
tanec so silným 
nábojom. Vie 
napodobniť 
základný krok. Žiak 
vytvorí vlastný 
projekt. Žiak 
v triede pred 
spolužiakmi 
predstaví svoj 
projekt. Orientovať 
sa v učive hudobnej 
výchovy 6. ročníka 
Emotívna stránka 
piesní a hudby  

  22. - Slovensko - slovenská ľudová 
pieseň 

   

IV. 23. - Česko – česká ľudová pieseň 

  24. - Slovenská a česká národná 
hudba 

  25. - Piesne a hudba Rakúska 

V. 26. - Piesne a hudba Ruska 

  27. - Piesne a hudba Nemecka 

  28. - Piesne a hudba Talianska 



  29. - Na opačnej strane zemegule - 
Brazília 

VI. 30. - Zahrajme si divadlo 

  31. - Zahrajme si divadlo 

  32. - Zhrnutie učiva 6. ročníka 

. 33. - Zaspievajme si... rozlúčime sa 
piesňou 

 

 

 



 

UO Hudobná výchova 7. roč .  

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Opakovanie Hymna SR Hodina 
aktivizovania 
vedomostí, 
zručností 
a poznatkov 
z predošlých 
ročníkov  

Žiak ovláda text 
a melódiu štátnej 
hymny Žiak sa na 
hodine aktivizuje, 
spieva čisto 
a kultivovane 
piesne z predošlých 
ročníkov. Zapája sa 
do oživenia 
poznatkov.  

OSR, MUK 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Čoby sme mali 
vedieť z minulých 
ročníkov 

  

  

HUDOBNÉ 
PRECHÁDZKY 
STOROČIAMI I 

Prostredníctvom 
hudobných 
návratov oživovať 
u percipienta 
vedomosti 
a zročnosti z nižších 
ročníkov. Opakovať 
piesne spevom. 
Aktívne  počúvať 
diela jednotlivých 
hudobných období. 
Hudba v Egypte, 
Grécku a Ríme. 
Ideál kalokagatia. 
Krátke ukážky 
duchovnej 
a svetskej hudby. 
Aktivizovať 
poznatky o GCh. 
Stredoveké 
rytierske piesne. 
C.Orff: Carmina 
Burana Hudobné 
pamiatky z nášho 
domáceho 
prostredia. 
Duchovná 
a historická pieseň.                             
Postava igrica.                      
J. Hatrík: Schola 
ridicula (Žartovná 
škola)                   T 
Salva: Slovenský 
Otče náš 
Porovnanie hudby 
baroka  
a súčasnosti: 

Žiak pod vedením 
aktivizuje svoje 
vedomosti 
a kompetencie. 
Žiak získava 
poznatky a 
vedomosti v 
procese 
komunikácie s 
hudbou v rôznych 
slohových 
obdobiach Žiak 
dokáže čisto, 
kultivovane 
spievať. Opakuje 
fakty o hudbe 
pravekého človeka. 
Pohybom 
napodobňuje jeho 
tanečné prejavy. 
Žiak dokáže 
vysvetliť 
postavenie hudby v 
starovekých 
kultúrach. Pozná 
Seikilovu pieseň 
a farbu dobových 
hud. nástrojov. 
Charakterizovať 
stredovekú hudbu, 
gregoriánsky 
chorál. Žiak sa 
dobre orientuje v 
znejúcej hudbe, vie 
jednoznačne 
rozlíšiť duchovnú 
hudbu od svetskej.  

OZO, RLK 

  3. - Počiatky hudby 

X. 4. - Najstaršie vyspelé 
kultúry 

  5. - Hudba  stredoveku 
a renesancie 

  6. - Renesancia na 
Slovensku 

  7. - Baroková nádhera 

XI. 8. - Velikáni barokovej 
hudby 



Hudba znejúca 
v chrámoch. J. S. 
Bach: Toccata a 
fúga  d mol, 
Menuet  E. Suchoň: 
Symfonická 
fantázia na tému B-
A-C-H Tvorba 
Vivaldiho,  Händla, 
Bacha. Ukážka 
vokálnej, 
inštrumentálnej 
a vokálno-
inštrumentálnej 
tvorby. Hudba 
v chrámoch 
a zámkoch.  

Ovláda pojem 
a capella. Vie 
zahrať jednoduchý 
rytmický sprievod 
k tanečnej hudbe. 
Žiak vie vysvetliť 
pojem duchovná 
pieseň.  Spieva 
historickú pieseň 
s jednoduchým 
sprievodom. 
Vytvorí jednoduchý 
rytmický motív na 
podporu znejúcej 
hudby. Žiak 
aktivizuje svoje 
vedomosti 
o barokovej hudbe. 
Dokáže rozlíšiť 
vokálne, a vok.-
inštrumentálne 
diela.  Rozlišuje 
základné barokové 
formy. Pozná 
dobový vkus.  

  
  

PESTRÁ PALETA 
POPULÁRNEJ HUDBY I 

Piesne slovenských 
súčasných autorov. 
V kontexte 
s učivom 
z literatúry spievať 
piesne uvedené v 
učebnici. Peteraj: 
Bosá láska, mince 
na dne fontán, 
Zeman: Umenie žiť, 
Urban: Voda čo ma 
drží nad vodou. 
Ďalšie piesne 
slovenských tvo. 
Smatanová, 
skupina No Name  

Žiaci aktívne 
a uvedomelo 
spievajú vybrané 
piesne. Slovne 
dokážu hodnotiť 
charakter piesní. 
Vytvárajú 
jednoduchý 
rytmický sprievod. 
Pohybovo podstatu 
stvárňuje. Žiaci 
ovládajú texty 
dvoch piesní 
naspamäť. 
V skupinách 
vypracujú farebné 
návrhy  k hudobnej 
zložke piesní.  

RLK 

  9. - Spievame piesne z 
domova 

  10. - Spievame piesne z 
domova 

  

  

HUDOBNÉ 
PRECHÁDZKY 
STOROČIAMI II 

Porovnanie hudby  
klasicizmu 
a súčasnosti: J. 
Haydn: Parížska 
symfónia (Medveď) 
S. Prokofiev: 
Klasická symfónia 
Cez hudbu priblížiť 

Žiak vie prijímať, 
analyzovať, 
hodnotiť, 
porovnávať 
hudobné diela a 
hudobné prejavy a 
prepájať získané 
poznatky s 

MUK,VMR 

  11. - V jednoduchosti je 
krása 

  12. - Osudy klasicistov 

XII. 13. - Tanec a hudba 

  14. - Dobové tance 



  15. - Umelecký  
a štylizovaný tanec  

životné osudy 
predstaviteľov  
klasicizmu Mozarta, 
Haydna 
a Beethovena. 
Mozart:  Malá 
nočná hudba L. v. 
Beethoven: Óda na 
radosť Tanec ako 
jeden z najstarších 
prejavov človeka. 
Rituálna, magická 
a zábavná funkcia 
tanca Od zábavnej 
funkcie tanca 
k tancom na 
počúvanie. 
Estetická dimenzia 
v tancoch. 
Pozdvihnutie 
tancov na 
umeleckú úroveň. 
Tance bez pohybu 
– estetický rozmer 
tancov. Ruský 
balet. Prehľad 
vývoja hudobných 
nástrojov 
v kontexte 
európskeho 
hudobného vývoja. 
Zvukové ukážky 
dobových 
i súčasných 
hudobných 
nástrojov.  

poznatkami z iných 
vyučovacích 
predmetov. Žiak 
pozná život 
hlavných osobností 
hudobného 
klasicizmu. Aktívne 
vníma tvorbu 
predstaviteľov, vie 
vyjadriť slovne 
zážitok zo znejúcej 
hudby. Žiak vie 
vysvetliť zmeny 
funkčnosti tanca 
v kontexte 
hudobného vývoja.  
Pozná mená 
dobových tancov. 
Pohybom stvárňuje 
dobové tance. Žiak 
ovláda dôvody 
zmien vo vnímaní 
a funkčnosti 
tancov. Dokáže 
zatancovať 
základné kroky 
niektorých 
dobových tancov. 
Žiak rozlišuje pri 
počúvaní rôzne 
kategórie tancov. 
Sleduje 
prostredníctvom 
médií tanečné 
predstavenie. Žiak 
dokáže uviesť 
príklady na 
nástroje rôznych 
skupín, dokáže 
identifikovať 
niektoré nástroje.  

  16. - Hudobné nástroje 
rôznych dôb 

I. 17. - Najznámejšie 
hudobné nástroje v 
obrazoch 

  

  

PESTRÁ PALETA 
POPULÁRNEJ HUDBY 
II 

Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 
Nadobudnúť 
schopnosť 
otvorene prijímať, 
hodnotiť a vážiť si 
hudobné diela a 
hudobné prejavy 
vlastného národa, 

Žiak prijíma, 
analyzuje, hodnotí, 
porovnáva 
hudobné diela a 
hudobné prejavy a 
prepája získané 
poznatky s 
poznatkami iných 
vyučovacích  
predmetov Žiak sa 

  

  18. - Džez 

  19. - Šansón 

  20. - Folk 

II. 21. - Opereta 

  22. - Osvobozené 
divadlo, Divadlo 
Semafor 



  23. - Muzikál iných národov a 
etník. Od New 
Orleansu  po 
bratislavské 
džezové dni Korene 
džezu, spirituál, 
blues L. Armstrong, 
E. Fitzgeraldová - J. 
Ježek: Bugattistep 
E. Piaf, G. Bécaud, 
Ch. Aznavour A.      
Dylan, V. Vysockij 
E. a P. Ulrychovci, J. 
Nohavica,  K. Kryl P. 
Hammel, /. Nagy, 
skupina Lojzo J. 
Offenbach: Orfeus 
v podsvetí J. 
Strauss: Cigánsky 
barón G. Dusík: 
Rodný môj kraj 
Osvobozené 
divadlo, J. Ježek,  
J.Suchý,J. Šlitr,  M. 
Lasica, J. Satinský 
Piesne podľa 
výberu učiteľa  
a žiakov L. 
Bernstein: West 
Side Story, My fair 
Lady, Neberte nám 
princeznú, Na skle 
maľované B.Dylan, 
S Wonder, Ch. 
Berry, E. Presley 
Beatles, Rolling 
Stones Piesne 
podľa výberu 
učiteľa a žiakov P. 
Hammel, sk. Prúdy, 
M. Gombitová. M. 
Žbirka Piesne 
skupiny Elán  

oboznamuje 
s džezovými hud. 
dielami. Dokáže 
vysvetliť džez ako 
hudbu so silným 
emocionálnym 
nábojom. Vie 
sprevádzať, 
vytvoriť hudobný 
sprievod k piesňam 
na rytmických a 
melodických 
nástrojoch 
Orffovho 
inštrumentára Žiak 
definuje šansón, 
pozná osobnosti 
šansónu. Vie žáner 
identifikovať. Žiak 
vie oceniť silu 
umenia ako 
prostriedok 
skvalitnenia a 
skultúrnenia svojho 
života. Vie 
zaintonovať 
melódiu folkovej 
piesne. Žiak vie 
posúdiť a porovnať 
slovenskú a českú 
hudbu 
s prihliadnutím na 
spoločný historický 
vývoj Pozná funkciu 
hudby vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti. Žiak 
pozná tvorbu 
divadiel malých 
foriem. Uvedomuje 
si filozofiu 
odľahčeného 
rozprávania 
o vážnych veciach.  
Žiak pozná hudbu 
muzikálov. Pozná 
a vie zaspievať 
niekoľko piesní 
z muzikálu Neberte 
nám princeznú. 
Rozvíjanie 
postrehu, 

III. 24. - Rock and roll 

  25. - Hudba mladých 



pozornosti 
a rytmického 
cítenia žiakov. Žiak 
v rámci svojich 
rytmických 
a pohybových 
daností ovláda 
stoličkový rokenrol. 
Žiak sa aktívne 
zapája do 
vokálnych činností 
na hodina.  

    HUDBA NA POMEDZÍ  Vnímať a 
rozoznávať 
umelecké hodnoty 
rôznych kultúr. 
Rozvíjať vlastnú 
hudobnosť v 
skupinových 
hudobných 
činnostiach 
a aktivitách Bach, 
Korsakov – M. 
Varga Musorgskij – 
Enima Ukážky z 
filmu Titanik,   7 
statočných,  
Vinetou ... Pokoj 

Žiak spoznáva 
funkciu hudby 
vzhľadom k životu 
človeka 
a spoločnosti. Žiak 
spoznáva funkciu 
hudby vo filmoch.  
Vie ju vysvetliť ako 
emocionalizačný 
a dramatizujúci 
element.  Vie mená 
svetoznámych 
tvorcov filmovej 
hudby. Žiak 
v skupinke alebo 
samostatne 

MUK OZO 

  26. - Prieniky rôznych 
druhov a žánrov 
hudby 

  27. - Hudba k filmom 

IV. 28. - Vážna verzus 
populárna hudba 

  29. - Projekt „Hudba 
a ja“ 

  30. - Prezentácia 
projektu 

  31. - Hodina 
koncoročného 
hodnotenia práce 
žiakov 

V. 32. - Piesne okolo nás  



  33. - Rozlúčime sa 
piesňou 

v duši .... Výber 
učiteľa a žiakov. 
Porovnanie 
výrazových 
prostriedkov, 
textov, 
senzibilizácie, 
vplyvu na rôzne 
generácie  ľudí, 
uplatnenie 
Zamyslenie sa nad 
vlastným vnímaním 
hudby a vplyvom 
hudby na moju 
osobnosť Rozvoj 
vlastnej hudobnosti 
v skupinových 
hudobných 
činnostiach a 
aktivitách, pri 
prezentácii  
hudobno-
dramatického 
príbehu. 
Vyhodnotiť celkovú 
prácu žiakov na 
hodine.  Uzavrieť 
známkovanie. 
Piesne podľa 
obľúbenosti 
a výberu detí – 
vystúpenia žiakov. 
Hudobné hádanky  

pripraví krátky 
hudobno- 
dramatického 
program. Aktívne 
využíva 
nadobudnuté 
zručnosti a 
vedomosti a 
realizovuje svoje 
hudobné prejavy 
(vokálne, 
inštrumentálne, 
pohybové) Žiak 
vlastný projekt 
prezentuje v triede. 
Orientovať sa 
v učive hudobnej 
výchovy 5. – 7. 
ročníka  

 


