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Charakteristika učebného predmetu 

 Hudobná výchova v nultom ročníku základnej školy je jedným z esteticko – 

výchovných predmetov. Dôraz sa kladie na povzbudzovanie muzikálnosti žiakov a ich 

pohybovej kultúry. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné 

činnosti, ktoré podporujú záujem žiakov o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, 

emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, etnickej 

a regionálnej hudobnej kultúry. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, 

vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri hudobnom zážitku. 

 Hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych 

životných podnetov tak, aby sa hudba súčasťou života žiakov, a to prostredníctvom tradičných 

hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné, 

produkčné/, percepčné činnosti). Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti 

a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, ako aj skúsenosti z riešenia rôznych problémov 

detského života. 

 

Cieľ učebného predmetu 

 Cieľom hudobnej výchovy v nutlom ročníku je osvojiť si elementárne hudobné 

vedomosti, zručnosti a návyky, využiť prirodzené hudobné dispozície a spontánny hudobný 

prejav prostredníctvom hudobných aktivít blízkych životu žiakov tohto veku, využiť hudobné 

činnosti ako účinný prostriedok rozvíjania rečových, pohybovo-koordinačných spôsobilostí, 

odbúravania emocionálnych bariér a rozvoja sociálnych zručností. 

 



Obsahový štandard učebného predmetu 

Obsah učiva je zameraný na: 

1. Vokálne činnosti: 

• základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu 

• práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom 

uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, melodizácia textu, mien, 

riekaniek, tvorivé hudobné hry (kukučkový motív – 5. – 3. stupeň v dur), 

• hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 4/4 takte (maximálny rozsah troch taktov). 

 

2. Inštrumentálne činnosti: 

• hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

i produkcie 

 

3. Hudobno-pohybové činnosti: 

• reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

• pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

dopredu, dozadu, na mieste, pokus, beh), 

• vytváranie jednoduchých ostnatých sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

• pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

pomaly, rýchlo. 

 

4. Percepčné činnosti: 

• rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón reč, spev), 

• nácvik detských ľudových a umelých piesní, predovšetkým regionálne známych. 

 

 

 

 

Vzdelávací štandard učebného predmetu 
 

 

Tematický celok 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 



Témy Pojmy 

 

Počúvanie hudby 

3 H 

 

Počúvanie rôznych 

zvukov 

 

zvuky predmetov, 

napr. hrniec, zvonec, 

pohár 

Rozoznávať zvuky 

predmetov. 

Rozlišovať zvuky 

príjemné a 

nepríjemné 

 

Počúvanie 

hudobných nástrojov 

 

klavír, husle, bubon, 

xylofón, činely, 

gitara 

Rozlišovať zvuky 

hudobných 

nástrojov: gitara, 

klavír, husle,... 

 

Počúvanie hudby – 

melódie 

 

veselé, smutné 

melódie, sólo, 

hudobná stupnica 

Vyjadriť pocity 

a názor na počúvanú 

hudbu. 

Rozlišovať veselä 

a smutnú melódiu, 

sólo a zborový spev. 

 

Rytmické cvičenia 

10 H 

Rytmické 

znázornenie 

pohybom, 

- zvukovým 

doprovodom 

Orffovými 

hudobnými nástrojmi 

-2/4 a 4/4 takt 

 

krokové variácie, 

pohyb rukami, 

Orffové hudobné 

nástroje 

Prejaviť pohybom 

charakter počúvanej 

hudby, použiť 

jednoduché, zvuk 

vydávajúce 

predmety v danom 

rytme.  

Tlieskaním 

a klopkaním dodržať 

2/4 a 4/4 takt 

Nácvik piesní 

10 H 

Nacvičovanie piesne, 

pochopenie textu, 

osvojenie si melódie 

s hudobným 

doprovodom, 

reprodukovanie textu 

aj melódie 

melódia a jej  

 

znázornenie, text 

piesne, ilustračná 

pomôcka 

Voľne reprodukovať 

obsah piesne aj za 

pomoci otázok 

a ilustrácií. 

Zopakovať 

melodické celky aj 

celú melódiu. 

Zaspievať celú 

pieseň. 

 

Hudobno-pohybové 

aktivity 

10 H 

 

Voľné prejavy 

pohybu na hudbu 

 

kroky, pohyby rúk, 

pohyb tela, tanec 

Prirodzene prejaviť 

pohybom chôdzu, 

tanec, gestá 

Krokové variácie, 

pochod v kruhu vo 

dvojiciach aj 

individuálne. 

Pohybové hry 

s doprovodom hudby 

a spevu 

 

Pohybovať sa pri hre 

spojenej s tancom 

podľa inštruktáže. 

 

Jednoduchá 

choreografia 

Zvládnuť 

jednoduchú 

choreografiu 



pohybovej hry alebo 

tanca 

pohybovej hry 

a tanca. 

Rešpektovať 

pravidlá pre skupinu 

 

 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné: 

metódy: 

- motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, 

besedy, motivačné demonštrácie, 

- expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda 

pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, 

samostatná práca žiakov, 

- fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové 

kontrastu, tiež herné a súťaživé metódy, 

- diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru. 

formy práce: 

- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých 

predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať 

možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého 

počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť 

potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na 

začiatku vyučovacích hodín, 

- vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,  

- kurz základného plávania, 

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových 

aktivít v prírode), 

- cvičenia v prírode  (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). 

 



Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre 

žiakov zdravotne oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej 

výchovy.  

 

Hodnotenie v nultom ročníku 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 %). 

Musí byť však zachovaný predpísaný tematický obsah.  

Hodnotenie žiakov nultého ročníka v priebežnom aj celkovom hodnotení je slovné. 

Hodnotenie má motivačný charakter, preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie - pochvala, 

povzbudenie, pohladenie. Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s 

prihliadaním na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Na vysvedčení sa hodnotí slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Vysvedčenie so slovným hodnotením sa doplní slovným komentárom. 

 

 

 

Prierezové témy 



Prierezová téma Tematický celok Téma 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Nácvik piesní Pestovať vzťah 

k hudbe, povzbudiť 

muzikálnosť 

  Hudobno – 

pohybové aktivity 

Cvičiť pamäť 

Navodiť vianočnú 

atmosféru 

Nácvik hudobno-

pohybovej piesne 

             Rytmické cvičenia 

 

Rozlišovať hudobné 

nástroje podľa zvuku 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Motivovať k 

pozitívnemu vzťahu 

k hudbe, umeniu 

Nácvik 

jednoduchých 

tančekov 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

         Rytmické cvičenia 

 

Spojenie spevu a hry 

na hudobný  nástroj 

Naučiť sa pesničku 

Rozvíjať rytmické 

cítenie 

Hudobno-  pohybové 

aktivity 

Získavať správne 

spevácke návyky 

Naučiť základné 

kroky 

Rozvíjať rytmické 

cítenie 

            Nácvik piesní 

 

Spoločný spev s 

učiteľom 

Uvedomiť si 

dynamiku hudby 

Naučenie jedn. 

piesne z Komjatíc 

             Nácvik piesní 

 

Vytvárať pozitívny 

vzťah k hudbe 

Spievanie s rôznou 

hlasitosťou 

Spievanie 

s hudobnými 

nástrojmi 

Ochrana života a 

zdravia 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Rozlišovať zvuky.  

Vytvárať zvuky.  

Cvičiť pamäť.  



Rozvíjať rytmické 

cítenie 

             Nácvik piesní 

 

Získavať správne 

spevácke návyky 

Rešpektovať pokyny 

Utvrdzovať pokyny 

            Nácvik piesní 

 

Cvičiť pamäť, 

správne artikulovať 

Uvedomiť si tón 

Rozoznávať reč a 

spev 

Rozvoj pohybových 

schopností 

Nácvik piesní 

 

 

Spontánne sa 

pohybovať 

Naučiť sa pesničku 

Získavať správne 

spevácke návyky 

Hudobno – pohybové 

aktivity  

Postrehnúť rozdiely 

medzi hlasmi 

jednotlivých ľudí 

Správne držať telo v 

stoji a pri chôdzi 

Vytvárať základy 

inštrumentalizácie 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Pestovať vzťah k 

hudbe 

 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Vyjadriť vlastnú 

predstavu melódie 

Nácvik hudobnej 

pohybovej hry 

Naučiť sa pesničku 

Dopravná výchova             Nácvik piesní 

 

Utvrdzovať riekanky.  

Rozlišovať hlásky. 

Naučiť sa 

pesničku 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Nácvik 

jednoduchých 

tančekov 

Pestovať vzťah k 

hudbe 

Spontánne sa 

pohybovať 

           Rytmické cvičenia 

 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Rozlišovať výšku 

tónu 

Pohybom vyjadriť 

výšku tónu 

Rozvíjať rytmické 

cítenie a orient. sa v 

priestore 

      Rytmické cvičenia Cvičiť pamäť 



 Rozvíjať hrubú 

motoriku 

            Rytmické cvičenia 

 

Správne hospodáriť s 

dychom 

Poznávať jednotlivé 

nástroje 

Mediálna výchova Základy speváckych 

návykov  

             Rytmické cvičenia 

 

Rozvíjať rytmické 

cítenie 

Správne hospodáriť 

s dychom, Pripraviť 

sa na spev 

            Nácvik piesní 

 

Počúvanie piesní 

Naučiť sa pesničku 

Počúvanie hudby   

 

 

Poznať známe piesne 

podľa úryvkov 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Nácvik piesní 

Naučiť sa pesničku 

Naučiť základné 

kroky 

         Počúvanie hudby 

Rytmické cvičenia 

 

Rozlišovať hudobné 

nástroje podľa zvuku 

Príprava na nácvik 

tanca 

Počúvanie detských 

piesní 

            Nácvik piesní 

 

Správne hospodáriť s 

dychom 

Naučiť sa pesničku 

Hudobno – pohybové 

aktivity  

Motivovať k 

pozitívnemu vzťahu 

k hudbe, umeniu 

Nácvik 

jednoduchých 

tančekov 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

           Rytmické cvičenia 

            Nácvik piesní 

 

Naučiť sa pesničku 

Rozvíjať rytmické 

cítenie 

            Nácvik piesní 

 

Spoločný spev s 

učiteľom 

 

Regionálna výchova 

a ľudová kultúra 

            Nácvik piesní 

Počúvanie hudby 

 

Správne hospodáriť s 

dychom 

Počúvanie piesní 

Naučiť sa pesničku 

            Nácvik piesní 

 

Získavať správne 

spevácke návyky 

 



Rytmické cvičenia          

Hudobno – pohybové 

aktivity 

 

Cvičiť pamäť 

Navodiť vianočnú 

atmosféru 

Nácvik hudobno-

pohybovej piesne 

            Nácvik piesní 

Počúvanie hudby 

 

Poznávať vianočné 

zvyky 

 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Hudobno-pohybová 

činnosť 

Rozvoj 

rytmického cítenia 

Poznávať 

veľkonočné tradície 

Environmentálna 

výchova 

           Rytmické cvičenia 

 

 

Rozlišovať zvuky 

Zvyšovať citlivosť 

sluchu 

Vedieť správne 

sedieť 

            Nácvik piesní 

Rytmické cvičenia  

Uvedomovať si 

vlastný hlas a jeho 

možnosti 

Pestovať vzťah k 

hudbe 

Cvičiť pamäť, 

správne artikulovať 

         Rytmické cvičenia 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

 

Rozvíjať kreativitu 

Riekanky, Skáče 

žaba. 

Uvedomiť si rozličné 

zvuky 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

      Rytmické cvičenia 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

 

Tradície u nás doma. 

Spoločný spev, tanec 

Hudobno – pohybové 

aktivity 

Prezentovať naučený 

program. 

Opakovanie 

Multikultúrna 

výchova 

            Nácvik piesní 

 

Nácvik pokynov 

Naučiť sa pesničku 

Získavať správne 

spevácke návyky 

Rytmické cvičenia Hra na jednoduchých 

rytmických 

hudobných 

nástrojoch.  

Rytmické cvičenia Vystihnutie rytmu 

tlieskaním. 

Vytlieskať naučené 

pesničky 

Rytmické cvičenia  

Počúvanie hudby 

Spoznávame rómske 

piesne 



 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

odborné publikácie k daným témam 

webové stránky s témou hudobnej výchovy 

materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


