
Predmet: Hudobná výchova 

 

Charakteristika predmetu 

Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie 

predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom 

umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia 

orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a 

postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia. 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady 

detí ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a 

modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského 

experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a 

prostriedkom žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v 

komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú 

najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, 

obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné 

činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej podobe sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj 

s inými mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné 

činnosti sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si 

však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú výsledkom aktívnych hudobných 

činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, 

do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí 

hudby a prácu s hudobným materiálom. 

 

Rozvíjajúce ciele 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku, 

 rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou, 

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby, 

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia, 

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku, 

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky 

s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii, 

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 

 

Témy (1. - 4. ročník) 

Hlasové činnosti 

Inštrumentálne činnosti 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 

Hudobno-pohybové činnosti 

Hudobno-dramatické činnosti 

Hudobno-vizuálne činnosti 

 



Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom 

kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

Implementácia finančnej gramotnosti - vychovávať žiakov k hospodárnemu zaobchádzaniu s 

pomôckami na HUV, viesť žiakov k hodnotovej orientácii peňazí. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Hudobná výchova – 

primárne vzdelávanie str. 4 -7 (1. ročník), str. 7-11 (2. ročník), str. 12-17 (3. ročník), str. 17-

22 (4. ročník) 

 

Metódy a formy práce 

  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.  

 

Učebné zdroje 

Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková, Učebnica HV pre 1. ročník ZŠ, 

Doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., doc. Mgr. B Felix: Hudobná výchova pre 2., 3., 4.roč. ZŠ ,  

Jano Pavelčák deťom – CD – Inštrumentácia piesní pre 1.- 4. ročník, CD  Počúvanie hudby 

v 1. – 4. ročníku ZŠ, encyklopédie,  odborná literatúra o hudbe, Orffove  hudobné nástroje, 

CD prehrávač,  elektr. klávesový nástroj, webové stránky, súbor kariet o hud. nástrojoch, 

zborníky ľudových piesní, notový materiál, zrakové učebné pomôcky ako obrazy, grafické 

nákresy, nákresy s notovou osnovou; 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie žiakov základnej školy sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Pri hodnotení v hudobnej 

výchove rešpektujeme aj nevyrovnaný stupeň hudobnosti žiakov. Plne realizujeme pozitívne 

hodnotenie. Objektivitu hodnotenia docielime sústavným, dlhodobým pozorovaním aktivity 

a záujmu žiakov v hudobných prejavoch a pri hudobnej percepcii.   

 


