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Vzdelávacia oblasť:  Umenie a kultúra 
Vyučovací predmet:  Hudobná výchova 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelania:  primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník:   druhý 
Počet hodín týždenne:  1 
Počet hodín ročne:  33 

 

Hudobná výchova 
 
Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo 

svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. ZUŠ).  
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k 

hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra 
je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania 
má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov 
do hudobno-výchovného procesu.  

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné 
činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné 
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú 
vzájomne dopĺňať a podporovať.  
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 Aj v druhom ročníku promárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, 
inštrumentálne(interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby 
prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom 
individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých činností všetky skupiny žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom a obsahovom 
sprístupňovaní umeleckých diel. 

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez 
mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.  
 

 

Ciele predmetu: 
 
Cieľom je prostredníctvom:  

Poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť 
hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov. Poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, 
umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity 
a vlastenectva. Postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.  
 
Kognitívne ciele  

Nadviazať na elementárne základy hudobných vedomostí a zručností získaných v 1. ročníku, pokračovať v nich a naďalej využívať hudobné 
experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. 
 
Socioafektívne ciele  

Prostredníctvo poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, 
minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva a takto prispieť k formovaniu kultúrnych kompetencií žiakov.  

Spolupracovať v tíme, realizovať a prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty.  
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Psychomotorické ciele  
Na základe získaných zručností prostredníctvom hier s hudbou a jej prvkami, ktorá nadobúda črty tvorivej práce a vedomej zameranosti na jednotlivé 
hudobné javy, prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu. Žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s 
výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch.  
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín hudobnej výchovy v stupni vzdelania ISCED 1: 
 

Hudobná výchova 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 1 

 
Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Hlasové činnosti vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-c2, detské piesne, ľudové 

piesne, regionálne ľudové piesne, autorské piesne, popevky, 
riekanky, vokálne dialogické hry, dychové a hlasové cvičenia  
 
 
taktovacie gestá 2/4 a 3/4 taktu, gestá na zmeny tempa a 
dynamiky  
 
 
rytmické hodnoty štvrťová, osminová, pólová, pomlčky, bodka 
za  
štvrťovou notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, ti-ti, „nič“, 
„pau-za“, sa, tai-ti  
 
ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i dĺžku tónov, relatívna 
solmizácia, fonogestika, ručné znaky na vyjadrenie rytmu  
 

používať hlas vedome, so správnou hlasovou technikou na 
dosiahnutie špecifického hudobného cieľa,  
 
� spievať relatívne čisto a rytmicky správne,  
 
� reagovať pri speve na gestá učiteľa, adekvátne meniť tempo, 
dynamiku,  
 
� rytmizovať reč s vedomím základných rytmických modelov,  
 
 
melodizovať reč 5.-3.; 5.-6.-5.-3. a 5.-3.-1. stupňa (so-mi; la-so-mi; 
la-so-mi-do),  
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Inštrumentálne 
činnosti 

Orffove nástroje rytmické: paličky, drevený blok, 
rámový/ručný bubon, tamburína, triangel, spiežovce, činely, 
prstové činelky, zvonček, chrastidlá a melodické hudobné 
nástroje (xylofón, zvonkohra, metalofón), hra na tele, okolité 
objekty triedy, rozličné objekty,prírodniny 
rytmické hodnoty štvrťová, osminová, pólová, pomlčky, bodka 
za štvrťovou notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, ti-ti, 
„nič“, „pau-za“, tai-ti 
so-mi, so-la-so-mi, so-mi-do, durový kvintakord 
 
inštrumentálny sprievod – jedným tónom, dvoma tónmi toniky 
a dominanty, jednoduché ostináto predohra, medzihra a dohra 
improvizácia 
 
gestá učiteľa 

 hrať na elementárnych hudobných nástrojoch,  
 
 
 
 
 hrať rytmické modely,  
 
 
 hrať melodické modely,  
 
 vytvoriť inštrumentálny sprievod,  
 
 inštrumentálne improvizovať,  
 
 reagovať pri hre na hudobných nástrojoch na gestá učiteľa – 
nástup, odsadenie, adekvátne meniť tempo, dynamiku,  
 

Percepčné činnosti 
- aktívne 
počúvanie  
 

zvuky okolia, objektov, vlastného tela; skladby slovenských a 
svetových skladateľov; piesne, spev a interpretáciu učiteľa/ky; 
vlastný hudobný prejav, hudobný prejav triedy (skupiny), hry 
so zvukom  
výrazné zvukové kontrasty, pohyb kantilény, tempo, rytmus,  
 
zvuková farba, dynamika, harmónia, forma, agogické zmeny  
 
 
jednohlas, dvojhlas, zbor  
 
hudobná forma, malá piesňová forma  
 

 aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné skladby,  
 určiť vlastnosti zvuku, charakter skladby,  
 vyjadriť pocity z počúvanej hudby verbálne, pohybom a inými 
umeleckými prostriedkami,  
 identifikovať hudobno-vyjadrovacie prostriedky v kontrastoch,  
 pri počúvaní identifikovať nástrojové obsadenie hudobnej 
skladby,  
 rozlíšiť niektoré hudobné nástroje v počúvaných skladbách,  
 rozpoznať jednohlas, dvojhlas,  
 
 rozpoznať totožné a kontrastné prvky v hudobnej forme,  
 
 určiť a rozpoznať melodické a rytmické modely,  
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Hudobno-
pohybové činnosti  
 

 
 
pohybová improvizácia, pohybová interpretácia  
pohyby v priestore (chôdza, pérovanie, poskoky, beh, cval, 
jednokročka, dvojkročka),  
pohyby na mieste (ohýbanie sa, vystieranie, výskok, drep, 
otočka, švihanie, hra na tele – tlieskanie, plieskanie, dupanie, 
lúskanie;  
orientácia v priestore (vpred, vzad, vpravo, vľavo, hore, dolu, v 
kruhu, v rade, v zástupe, jednotlivo, v dvojiciach, v skupine)  

 vyjadriť pocity z počúvanej hudby pohybom a inými umeleckými 
prostriedkami,  
 
 adekvátne reagovať na rytmus, metrum a tempo,  
 pohybom adekvátne vyjadriť hudobno–výrazové prostriedky,  
 
 tanečné prvky a pohyb v jednoduchých choreografiách,  
 

Hudobno-
dramatické 
činnosti  
 

 
nahrávky, piesne, príbehy, rozprávky, video, integrácia s 
rozličnými  
vyučovacími predmetmi  
materiál s dramatickým potenciálom: hudobno-pohybové hry, 
riekanky, básne, rozprávky, príbehy, piesne, inštrumentálne 
skladby, herecké etudy, krátke sekvencie, dialógy a scénky  

 
 vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv príbehu rytmickými a 
melodickými nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku, pohybom  
 

Hudobno-vizuálne 
činnosti  
 

 
notový zápis tónov c1-a1  
 

 
 realizovať hudobné činnosti podľa voľného i štandardizovaného 
grafického vyjadrenia hudobných dejov,  
 
 vizuálne zobraziť zvukové vnemy,  
 
 interpretovať tú istú pieseň rôznymi výrazovými prostriedkami 
(spevácky, pohybom, hrou na hudobnom nástroji).  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie - stratégia vyučovania: 
  

V 2. ročníku ZŠ hudobná výchova stavia na základoch utvorených v 1. ročníku. Zámerom hudobno-výchovnej práce zostáva zapojenie každého 
žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade 
hudba a proces sebarealizácie, pocit úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a 
hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť i uvoľnenie. Naďalej sa usilujeme o to, aby sme žiakom poskytovali 
optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, preto striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné metódy, metódu hrania 
rol, hrové formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie hudby. Je žiadúce, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu 
ktorého smeruje každá činnosť žiakov a usmerňujúca práca učiteľa. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobných činností a je predpokladom 
systematickej hudobno-výchovnej práce.  

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame: 
• skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy, 
• zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej  
• solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno- receptívna metóda, improvizácia.  

 
 
Metódy a formy práce 
 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 
• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní –neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, 

úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 
• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, 

hodnotením reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 
• ústnym preverovaním úrovne vedomostí o hudbe (odporúča sa od 5. ročníka ZŠ) hlavne pri hudobných činnostiach, 
• konzultáciami s ostatnými pedagógmi školy, 
• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka. 
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Kritériá hodnotenia: 
 

Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu . 
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické 
úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy. Hodnotenie sťažuje aj skutočnosť, že kvalita hudobných činností je vo 
veľkej miere viazaná na vrodené a dedičné potencie. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický 
takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. 

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu 
osobnosti žiaka. Napriek dominantnosti zážitkov a formatívneho pôsobenia na žiaka nesmieme zanedbať ani získavanie vedomostí o slovenskej a svetovej 
hudobnej kultúre, veď toto by malo byť súčasťou všeobecného vzdelania. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a 
predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a 
hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV 
vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu  č. 22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý  
4 – dostatočný  
5 – nedostatočný. 
 
Známka vyjadrená v percentách: 
 Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 
učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 
• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní –neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, 

úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 
• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, 

hodnotením reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 
• ústnym preverovaním úrovne vedomostí o hudbe (odporúča sa od 5. ročníka ZŠ) hlavne pri hudobných činnostiach, 
• konzultáciami s ostatnými pedagógmi školy, 
• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka. 

 
 

Učebné zdroje: 
 
 
Učebnica Hudobnej výchov pre 2. ročník ZŠ 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
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TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 
 
 


