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1. 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.  

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 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...... 

 

 3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  --  VÝKONOVÝ   A   OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 

 

 použiť hlas na dosiahnutie špecifického 

hudobného cieľa,  
 
 
 
 
 
 
 

 rytmizovať reč,  
 
 
 
 

 melodizovať reč 5.-3. a 5.-6.-5.-3. 

stupňom (so-mi; so-la-so-mi),  
 
 
 
 
 

 hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch, 

  hrať na tele, 
 
 
 
 
 
 
 

 hrať rytmické modely,  
 

 hrať melodické modely, 

 
 

 

 

Hlasová činnosť  

 

 vokálne činnosti v rámci rozsahu d1-h1, 

rytmizovanie reči:  

-detské ľudové a autorské piesne, popevky, 

riekanky, rečňovanky, dialogické hry,  

-hlasové a dychové cvičenia,  

-hry s dychom a hlasom  

 

 2/4 a 3/4 takt, osminové a štvrťové 

rytmické hodnoty, pomocné 

rytmické prostriedky (rytmické 

slabiky ta, ti-ti a ich kombinácie, 

ručné znaky na vyjadrenie rytmu)  
 

 pomocné intonačné prostriedky: 

ľubovoľné gestá znázorňujúce 

výšku i dĺžku tónov, relatívna 

solmizácia, fonogestika 

 

Inštrumentálne činnosti  

 správne použitie Orffových nástrojov 

(paličky, drevený blok, rámový/ručný 

bubon, tamburína, triangel, spiežovce, 

činely, prstové činelky, zvonček, 

chrastidlá, xylofón, zvonkohra, 

metalofón); hra na tele, hra na objektoch, 

hra na zvukových hračkách a ďalších 

elementárnych nástrojoch 

 2/4 a 3/4 takt, osminové a štvrťové 

rytmické hodnoty 

 modely 5.-3. a 5.-6.-5.-3. (so-mi, so-la-so-

mi), ostinátne  rymticko-melodické  sprie- 

vody, rytmická a melodická improvizácia  



 
 

  aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné 

skladby,  
 
 
 

 sluchom rozlíšiť rozličné kvality zvuku a 

tónu,  
 
 
 
 
 
 
 

 identifikovať obsadenie interpretovanej 

hudobnej skladby,  

 rozpoznať totožné a kontrastné prvky v 

hudobnej forme, 
 
 
 

 určiť a rozpoznať melodické a rytmické 

modely,  
 
 

 uplatniť vhodný pohyb v hudobno–

pohybových hrách so spevom,  

 adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo,  

 pohybom adekvátne vyjadriť hudobno-

výrazové prostriedky,  

 ovládať tanečné prvky a pohyb v 

jednoduchých choreografiách,  

 stvárniť riekanku či pieseň hudobno–

dramatickými prostriedkami.  
 
 

 vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv 

príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku, 

 realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného grafického 

vyjadrenia hudobných dejov,  
 

 

 vizuálne zobraziť zvukové vnemy. 

Percepčné činnosti 

  aktívne počúvanie zvuky okolia, 

objektov, vlastného tela; skladby 

slovenských a svetových skladateľov; 

piesne, spev a interpretácia učiteľa/ky;  

vlastný hudobný prejav žiaka, hudobný 

prejav triedy (skupiny)  

 zvuk, tón: výška, sila, dĺžka, farba, 

tempo, metrum, dynamika,  

hry so zvukom; kontrasty: nízky – vysoký 

hlasný – tichý dlhý – krátky, rýchly – 

pomalý, metaforické vyjadrenie farby 

tónu: lesklý - temný, chladný – teplý, 

kovový – drevitý a pod.  

 

 

 spev, sólo, zbor, hra na sólovom 

hudobnom nástroji, hra orchestra, 

husle, klavír 
 
 
 

 rytmické modely ta, ti-ti a kombinácie, 

melodické modely so-mi, la-somi  
 

Hudobno-pohybové činnosti  
 

 hudobno–pohybové hry so spevom, 

tanečná chôdza, tanečný beh, 

pochod, prísunový krok dopredu, 

dozadu a do strán, pohyb, gesto, 

mimika, tlieskanie, plieskanie, 

dupanie pomocný prostriedok 

percepčných činností (počúvanie 

hudby) 

 

 

Hudobno-dramatické činnosti 

 

 príbehy, rozprávky, básne; 

integrácia s predmetom slovenský 

jazyk a literatúra 

  

 

 

Hudobno-vizuálna činnosti  
 

 grafická notácia; grafická partitúra; 

integrácia s výtvarnou výchovou 

 

 


