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Hudobná výchova 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
V 3. ročníku ZŠ sa prostredníctvom rozmanitých hudobných činností rozvíjajú kľúčové spôsobilosti definované v učebných  osnovách hudobnej 

výchovy na primárnom stupni vzdelávania. Základné postavenie na celom  primárnom stupni majú vokálno-intonačné a sluchové činnosti, ktoré sa 
realizujú:  

• v esteticko-výchovnej práci s piesňou,  
• v rámci hlasovej výchovy, kde žiaci získavajú základné spevácke zručnosti. 

 
Výber piesní a vhodne zvolené metodické postupy majú viesť žiakov k tomu, aby:  
 

• si uvedomovali vlastnú kultúrnu identitu a kultúrno-historické podvedomie,  
• svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel ( kam patria aj piesne) vedeli verbalizovať, 
• pri elementárnom zorbore, osvojovaní a precítenej interpretácii piesní si vytvárali primerane svojmu veku vlastné názory a postoje, 
• v rámci systematicky premyslenej vokálno-intonačnej a sluchovej výchovy hravým spôsobom získavali intonačné a sluchové zručnosti, ktoré sú 

základom rozvíjania hudobných schopnostía predpokladom úspešnej realizácie všetkých hudobných činností. 
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Hudobné schopnosti ( najmä hudobná predstavivosť, hudobná pamäť, hudobné myslenie ) získané na primárnom stupni vzdelávania sú základom 
úspešného uvedomeného vnímania hudby vo vyšších ročníkoch. Zámerom vokálno-intonačných činností, ktorým sa aj v 3. ročníku venuje náležitá 
pozornosť, je nielen efektívne rozvíjanie hudobných schopností, ale aj rozvoj všeobecných schopností každého žiaka. 
 
 Hudobno-pohybové a inštrumentálne činnosti majú funkciu aktivizačnú, relaxačnú a regeneračnú, pomáhajú pri uvoľnovaní napätia žiakov 
počas psychicky náročného pobytu v škole. Pozitívom týchto hudobných činností je, že umožňujú deťom experimentovanie s hudbou. Hudobno-
pohybová výchova v 3. ročníku, popri tanečno-pohybových hrách a jednoduchých ľudových tancoch, využíva aj pohybovú reakciu na počúvanú hudbu, 
čo má pozitívny vplyv na efektívne rozvíjanie hudobného myslenia. Detské hudobné nástroje poskytujú deťom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho 
a kolektívneho jednoduchého muzicírovania. Utvárajú atmosféru pesničky, sú vhodne využité na elementárnu tvorivosť aj ako prostriedok výchovy 
k uvedomenému počúvaniu hudby. 
 

Prostredníctvom percepčných činností žiaci 3. ročníka pri tvorivom a aktívnom počúvaní prenikajú do štruktúry hudobných diel, ktoré sú 
primerané ich veku. Zapojením pohybu do počúvania a hrou na detských hudobných nástrojoch ( napr. „podporenie“ dôležitej hudobnej myšlienky 
prostredníctvom detského hudobného nástroja ) sa proces percepcie optimalizuje. 
 
  

Ciele predmetu 
 
Kognitívne ciele 

Uvedomene pokračovať v rozširovaní a prehlbovaní základov hudobných vedomostí a zručností získaných v 2. ročníku s neustálym využívaním 
hudobného experimentovania pri poznávaní zákonitostí hudby. Prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti ( hudobných schopností ) 
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností. Viesť žiakov postupne od spontánnych a napodobňujúcich 
hier v hudobnej výchove k hrám spravidlami, k zámerne práci s hudobným materiálom. 

Socioafektívne ciele 

Prostredníctvom poznania slovenských ľudových piesní, ich umeleckého spracovania hudobnými skladateľmi, detských tanečných piesní 
formovať a upevňovať kultúrne kompetencie žiakov,národnú identitu a vlastenectvo. Získať schopnosti spolupracovať v tíme, realizovať a prezentovať 
vlastnú prácu i skupinové projekty. Pri počúvaní hudobných skladieb získať schpnosťvyjadriť svoje estetické zážitky verbálne i neverbálne. 
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Psychomotorické ciele 

Doteraz získané vedomosti a zručnosti prehlbovať a na primeranej úrovni realizovať hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými 
a literárnymi a integrovať ich v individuálnych a skupinových projektoch. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

Hodiny HUV v 3. ročníku ZŠ majú poskytovať žiakom radosť zo sebarealizácie, individuálneho a kolektívneho elementárneho muzicírovania, 
objavovania hudby.  V súčinnosti so spontánnymi a uvedomenými hudobnými zážitkami, podporovaním počúvania kvalitnej hudby je potrebné proces 
sebarealizácie spájať s pocitom úspešnosti. Hudobno-náukové učivo sa vyvodzuje zásadne z piesne a hudobnej skladby. Žiaci sa s obsahom pojmov 
oboznamujú na základe hudobných skúseností, tieto pojmy majú chápať a nie definovať. Žiaci majú vedieť čítať noty, chápať notový zápis, vzhľadom na 
malý časový priestor písanie nôt nie je nutné. Učiteľ má využiť každú vhodnú pieseň a skladbu na formovanie postojov a názorov žiakov, na možnosť 
prispieť k položeniu základov multikultúrnej výchovy, etické momenty vnímania hudby, ktoré smerujú k socializácii a výchove k empatii, pričom 
hudobno-výchovný proces učiteľ usmerňuje a nechá priestor, aby žiaci objavovali zákonitosti hudby a experimentovali s ňou. Nesmieme zabudnúť na 
hudobno-dramatické činnosti, ktoré vychádzajú z hry ako najprirodzenejšej detskej činnosti a zabezpečujú transfer zručností a cedomostí získaných počas 
hudobno-výchovného a vôbec vzdelávacieho procesu. Teda optimalizujú rozvoj celistvej osobnosti.   
  
 
Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
Vokálno-intonačné činnosti 
 Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon 
a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť 
náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa 
fonogestiky a písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.  

 
Inštrumentálne činnosti 

Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. Zdokonaľovať 
sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch. 
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Hudobno-pohybové činnosti  
 Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu 
piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3-
dobý takt.  
 
Percepčné činnosti 
 Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne 
vyjadriť hudobné zážitky. 
 
Hudobno-dramatické činnosti  

Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať názory iných 
a stáť si za svojimi riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v hudobno-
dramatických etudách a celkoch. 
 
Spôsoby hodnotenia 
 
Prospech žiaka sa v tomto vyučovacom predmete bude klasifikuje týmito stupňami: 
 
1 -  výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1 – výborný: 
- žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni, je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo, pohotovo, je aktívny 
- tieto kritériá úspešne rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, dokáže vyjadrovať veku primerané postoje a názory 
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Stupeň hodnotenia 2 - chválitebný 
- žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom 
prejave 
 
Stupeň hodnotenia 3 - dobrý 
- žiak úlohy realizuje primerane, chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, je málo aktívny a snaživý, potrebuje neustále povzbudenie učiteľa 
 
Stupeň hodnotenia 4 - dostatočný 
- žiak realizuje úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu 
 
Stupeň hodnotenia 5 - nedostatočný 
- žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o aktivity realizované na hudobnej výchove, neguje vyučovací proces 
(poznámka: - neodporúčame používať tento stupeň, treba nájsť formu, akou žiaka ohodnotiť pochvalou i za menej úspešné výsledky) 
Hodnotenie je v súlade s Metodickým pokynom k hodnoteniu práce žiakov na základných školách č. 22 r. 2011 
 

Pri skúšaní a hodnotení žiackych výkonov sa  učiteľ  musí riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie a nesnažiť sa len 
o odhaľovanie jeho nedostatkov. Všetci žiaci majú potrebu získať pocit uznania, pochvaly, akceptácie, prijatia, pocit, že je dobrý. 

 

Učebné zdroje 

Učebnica Hudobnej výchovy pre 3.ročník ZŠ 

Didaktika hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ 

 
Prerokované v MZ dňa:  
Vedúca MZ : Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa:  
Riaditeľ školy : PaedDr. Miroslava Komorníková 
 



 Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, 831 01 Bratislava 

 


