
 
Názov ŠVP  ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník tretí 

Rozsah ŠVP    1  hodina/týždenne,ŠkVP     0 hodina/týždeň   Spolu :   33   

hodín/rok 

 
1. Charakteristika predmetu 

 
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 

hudobných hravých 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). 

V prvých ročníkoch primárneho 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 hudobných činností 

všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmyslu plná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

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 

hromade vedomosti. 

 

2.Ciele učebného predmetu  

 

- 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. 

 

3. Obsah vzdelávania  

 

Cieľ a kľúčové 

slová 

Teoretický 

celok 

Obsahový štandard Výchovný štandard Počet 

hodín 

Pr.t 

 

Základy 

speváckeho 

dýchania, držanie 

tela, tvorba tónu 

 

Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Získať základné 

spevácke zručnosti 

a návyky 

 

 

Žiak vie: správne 

zaspievať 20 

detských 

a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

    11 DOV 

 

 

 

 



 

Vedieť spievať 

jednohlas, kánon, 

jednoduchý 

dvojhlas 

 

 

Intonácia 

diatonických 

postupov 

v durových 

a molových 

tóninách,orientácia 

v grafickom 

zázname 

jednoduchej 

melódie- čítanie 

nôt,rozčlenenie 

rytmu,tempa, 

dynamiky 

 

Poznať delenie 

maďarských 

ľudových piesní 

podľa tematicky 

a folklórnych 

oblastí. 

Sluchom rozoznať 

durové a molové 

melódie a súzvuky. 

Poznať a správne 

realizovať hodnoty 

nôt 

Chápať poslanie 

ľudovej hudobnej 

kultúry v živote 

človeka. 

Vedieť podľa 

fonogesticky 

zaspievať 

jednoduché durové 

melódie 

 

TPP 

Vedieť hrať 

jednoduché 

rytmické motívy 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť štylizovať 

charakteristických 

zvukov a javov 

z prírody 

a okolitého 

prostredia, sveta, 

rozprávok 

Inštrumentálne 

činnosti 

Poznať jednoduché 

rytmické nástroje 

a ovládať techniku 

hranic na ne. 

Vedieť tvoriť 

a realizovať 

jednoduché 

sprievody 

k piesňam,rytmické 

motívy.  

Pomocou detských 

hudobných 

nástrojov 

realizovať zvukovú 

podobu javov,nálad 

 Hrať rytmické 

motívy 

pozostávajúce 

z hodnôt 

štvrťových, 

osminových, 

polových nôt 

a pomlčiek, použiť 

ich pri tvorbe 

sprievodu k 

piesňam 

     6 ENV 

Reagovanie na 

hudbu a stvárnenie 

hudby pomocou 

pohybu 

 

 

Pohybové 

stvárnenie a 

vyjadrenie 

hudobného výrazu 

a nálady 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Vedieť správne 

chodiť a 

pochodovať podľa 

hudby, reagovať na 

zmeny tempa a 

dynamiky. 

Vyjadriť náladu 

hudby, ovládať 

kroky čardáša, 

valčíka 

Vie pohybom 

správne reagovať 

na hudbu 

 

 

Ovládať základné 

kroky čardáša, 

valčíka 

     8 MEV 

 

 

FIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aktívne vnímanie 

a prežívanie hudby 

 

 

 

Rozlíšenie zvukov 

okolitého sveta 

Percepčné 

činnosti 

Poznať krátke 

vekuprimerané 

hudobné skladby a 

vedieť 

verbalizovať 

hudobný zážitok. 

Vedieť sluchom 

rozoznať kontrast v 

hudbe 

Pozna min. 4 

hudobné skladby a 

ich autorov. 

Dokáže, vystihnúť 

náladu piesní a 

počúvanej hudby 

    4 MUV 

Využitie všetkých 

čiností pri 

predvedení 

dramatického 

príbehu 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

Vytvárať vlastnú 

hudobnú krajinu 

v danom priestore. 

Hudobné nástroje 

chápať jeho 

prostriedok na 

vykreslenie 

prostredia, postáv a 

nálad. Integrácia 

dramatického 

textu, piesne a 

pohybu 

Pripraviť si 

jednoduché 

hudobnodramatické 

vystúpenie 

s pomocou 

pedagoga. 

     4 ENV 

4.Neboli pridané hodiny z ŠkVP. 

5. Formy a metódy :                                                                                                      

 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie   

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy  

- dialóg, diskusia, metóda hrania rol, špecifické metódy  

-intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie  

- intonačná a kombinovaná osvojovania piesní  

 

6. Učebné zdroje :  

 

Orsovics Yvette : Zenei nevelés az AI 3.osztály számára Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. 

Didaktické pomôcky : detské hudobné nástroje, zvukové nahrávky hudobných diel, piesní. 

 

7. Spôsob hodnotenia : 

 

 

Počas roka hodnotíme motivačnými znakmi, ústne, pochvalou,  i známkami.  Hodnotia sa 

vokálne činnosti, rytmické činnosti, podľa TC.  Počas roka predmet HUV  klasifikujeme . 

Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom Metodický pokyn č. 22 / 

2011 – R. 

 

Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 



                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                MUV – multikultúrna výchova 

               FIG- finančná gramotnosť 

 


