
 

 

       

Názov ŠVP ISCED 2 –nižšie sekundárne vzdelanie ZŠ s VJM Čierna nad 

Tisou 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací 

jazyk 

Maďarský 

Predmet Hudobná výchova  

Ročník šiesty 

Rozsah ŠVP 1      hodina/týždeň , ŠkVP  0     hodina/týždeň 0,  Spolu 

:33 hodín/rok 

                                                         

1.Charakteristika predmetu 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces 

hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní 

hudby novým generáciám, pričom zohráva dôleţitú úlohu aj ako jedna z foriem 

realizácie tvorivosti kaţdého človeka.Hudobno-výchovný proces musí zásadne 

vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom záţitkov i 

vedomostí. 

2.Ciele predmetu 

Cieľom vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a 

zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho 

vyjadrovania.  

Kognitívne ciele 

Cieľom je, aby ţiaci získali  poznatky, vedomosti a zručnosti v procese 

komunikácie s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných  

skúseností a hudobných zručností  

1. nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri 

aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri 

elementárnej tvorivosti 

2. spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov 

jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela,  

3. uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej 

výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných 

diel slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou 

kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre, 



 

 

4. prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje 

emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

5. nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť  a  váţiť si hudobné diela 

a hudobné prejavy vlastného národa, iných národov a etník,  

6. v kontexte s hudbou dokáţu analyzovať, porovnávať  a syntetizovať 

poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna 

výchova, zemepis, cudzí jazyk). 

 

Socioafektívne ciele 

1. Prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokáţu ţiaci 

prekonať svoj  egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový 

kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a myšlienkový svet 

s určitou mierou stotoţnenia sa.  Uvedomené počúvanie hudby môţe – a to 

úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania 

hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti 

hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),  

2. na základe vnímania a preţívania hudobných skladieb (od ľudových piesní 

po   rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje 

estetické               záţitky,   

3. dokáţu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých 

hodnôt   rôznych kultúr,    

4.  vedieť preţívať  výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať 

v ich   

5. tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný ţivot. Rešpektovať estetické 

a etické hodnoty   

6. obsiahnuté v hudbe,  

7. schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä 

pri hudobno-  

8. dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu 

spoločnej   

9. a vlastnej práce, 

10. vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom vyuţívaní 

voľného času.   

 

Psychomotorické ciele 

1. Ţiaci dokáţu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, 

pohybové) a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti, 

2. v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia vyuţiť pri svojich 

hudobných činnostiach, 



 

 

3. na primeranej úrovni dokáţu vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení 

svojich myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby 

komunikovať s okolitým svetom. 

Pri vyučovaní predmetu hudobná výchova sa učiteľ  v 6. ročníku usiluje najmä o 

to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu ţiakov. Preto vyuţíva: 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných 

podujatí, besedy, 

- záţitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy 

hrania rol; špecifické metódy: intonačná metóda s pouţitím relatívnej 

solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda 

 

 
 
 
 

3. Obsah vzdelávania 
 
 
 

  

Ciele Tematický 

celok 

Téma/Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Počet 

hodín 

-chápať 

a osvojovať si 

slohový vývoj 

európskej 

hudby od 

najstarších čias 

aţ po obdobie 

klasicizmu 

-chápať 

dedičstvo 

minulých 

epoch 

-uplatniť 

medzipredmeto

vé vzťahy /Vv, 

D, On a 

literatúra/ 

-rozšíriť si 

repertoár 

spevácky aj 

poslucháčsky 

-spoznať 

spoločenskú 

funkciu hudby  

Hudba 

minulosti 

a súčasnosť 

Percepčné činnosti 
-sluchovo rozlíšiť 

úryvky rôznych druhov 

a ţánrov 

-verbalizovať hudobný 

záţitok z počúvanej 

hudby 

-hodnotiť a porovnať 

počúvané skladby 

  

Vokálno-intonačné 

činnosti 
--rozšíriť hlasový 

rozsah, upevniť 

a rozšíriť vedomosti 

a zručnosti v práci 

s hlasom 

-kultivovať spevácky 

a hovorený prejav 

-uplatniť a upevniť 

správne spevácke 

návyky 

  

Inštrumentálne 

-vedieť počúvať 

a vnímať hudby  

-sluchovo rozlíšiť a  

porovnať vypočuté 

úryvky hudby 

-sluchovo rozlíšiť 

nástroje v orchestri 

-spievať a zahrať 

jednoduché motívy 

-kultivovane 

a výrazovo odlišne 

spievať ľudové 

a umelé piesne 

-vyuţiť získané 

intonačno-sluchové 

zručnosti pri svojich 

hudobných 

činnostiach 

-spracovať rytmicky 

melodické útvary 

-prakticky uplatňovať 

výrazové prostriedky 

-tvorivo pracovať 

s vypočutou hudbou 

22 

 

Med.

vých. 

 

 

 

 

 

 

Multi

k. 

Vých. 



 

 

-sledovať 

a hodnotiť 

tvorenie tónu, 

intonáciu, 

rytmickú 

presnosť, 

frázovanie, 

dynamiku, 

výslovnosť 

a výraz 

-rozoznať typy 

komorných 

zdruţení 

a orchestrov, 

poznať 

hudobné 

nástroje 

a nástrojové 

skupiny 

-chápať vzťah 

obsahu 

a formy, 

charakterizova

ť hudobné 

slohy 

činnosti 
-rytmizácia 

jednoduchých 

inštrumentálnych 

sprievodov k piesňam 

-začleniť cennú hudbu 

do svojho voľného 

času 

 
 
 
 

nadviazať na 

ciele 5.ročníka 

-zoznamovať 

sa s hudobnou 

kultúrou iných 

národov 

pomocou 

spevu 

a počúvaním 

hudby 

-doplniť 

hudobné 

skúsenosti 

z iných druhov 

umenia 

a s poznatkami 

o príslušnej 

krajine  

-pohybom si 

osvojiť 

jednoduchú 

choreografiu 

Prostredníctvom 

hudby 

poznávame 

kultúru rôznych 

národov 

Vokálno-intonačné 

činnosti 
- spievať ľudové 

piesne, umelé piesne 

rôznych národov 

-venovať pozornosť 

rozvoju tonálneho 

a harmonického cítenia 

-utvrdzovať si 

orientáciu v durovom 

a molovom tónorode 

  

Hudobno-pohybové 

činnosti 
-synchronizovať pohyb 

s hudbou 

-pouţívať rytmický 

sprievod hrou na telo 

-pohybovo vyjadriť 

hudobný výraz 

-osvojiť choreografiu 

ľudového tanca 

Ţiak vie zaspievať 

ľudové a umelé piesne 

rôznych národov 

-rozlíšiť vypočuté 

durové a molové 

akordy  

-sprevádzať piesne 

hrou akordov 

-taktovaním ovplyvniť 

dynamiku a tempo 

spevu spoluţiakov 

-prezentovať základné 

poznatky o ţivote 

a diele ich autorov 

11 

 

Multi

k.výc

hova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

tanca 

niektorého 

národa 

-taktovať piesne v 2/4, 

¾, 4/4 rytme 

  

Inštrumentálne 

činnosti 
-rytmizácia 

jednoduchých 

inštrumentálnych 

sprievodov k piesňam              

 

 

Finan

č.gra

m. 

  

 
 

 

 4.Predmet hudobná výchova v 6.ročníku nie je dotovaný ţiadnymi 

disponibilnými hodinami.  

 

5. Metódy a formy 
 

 

- vyučovacom procese sa uplatňujú slovné metódy: vysvetľovania, 

rozprávania, rozhovor, výklad 

- vyučovacie formy sú: skupinové, frontálne, individuálne 

 
 

6. Učebné zdroje 

Internetové stránky 

Odborné knihy 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: počítač, Internet, 

Didaktické CD, Projektor 

- Lukovics Mária-Zenei nevelés pre 6.ročník ZŠ s VJM  

 

 

7. Hodnotenie predmetu-Počas roka hodnotíme ústne, známkami, 

pochvalou, individuálne a frontálne. Hodnotenie prebieha v súlade 

príslušným metodickým pokynom č.22/2011-R.  



 

 

 


