
Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina  týždenne,  33 hodín ročne /0 hodín, 0  hodín ročne.  

Ročne spolu 33 hodín 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a 

cieľavedomé  pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno 

vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ 

a hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov 

hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, 

kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, 

všeobecných ľudských kvalít. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-

výchovným a činnostným, na nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – 

uvedomelé prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický 

rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. 

 

2. CIELE PREDMETU  

 

Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, 

estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

Špecifické hudobné ciele:   

Žiaci:  

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a 

histórie,  

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:   

 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti 

špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, 

prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe 

čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa 

prostredníctvom umenia,  
Sekundárne ciele:  



 nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

 spievať intonačne čisto,    

 tvorivo pracovať s hlasom,    

 správne používať elementárne hudobné 

nástroje, správne používať hrací aparát,   

 hrať na jednom klasickom 

štandardizovanom hudobnom nástroji,    

 podľa sluchu a podľa notového zápisu 

zahrať melodickú líniu,   

  

Hlasové činnosti  

 ľudové piesne, 

 autorské piesne, 

 rytmizované texty, 

 artikulačné cvičenia, 

 dychové a hlasové cvičenia, intonačné 

cvičenia, 

 hry s hlasom 

 syntéza zručností, vedomostí a návykov 

z ročníkov 5 – 7 

 tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi 

(so zvukom), 

 prezentovať výsledky svojej práce ako 

sólový hráč, alebo v rôznych 

inštrumentálnych zoskupeniach,    

 

Inštrumentálne činnosti  

 hra na elementárnych hudobných 

nástrojoch 

 hra na klasickom hudobnom nástroji 

(zobcová flauta, keyboard, klavír, gitara 

a pod.) 

 elementárna improvizácia, kompozícia   

vystúpenie pred obecenstvom (před 

spolužiakmi, rodičmi) 

 školské hudobné teleso, kapela (school 

band)    

 

 aktívne počúvať hudbu, 

 rozoznať podľa farby zvuku ľudské hlasy, 

 rozoznať podľa farby zvuku, vzhľadu i 

názvu klasické hudobné nástroje, 

 rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i názvu 

bežné nástrojové zoskupenia v  klasickej 

hudbe, ľudovej hudbe i v  populárnej 

hudbe,   identifikovať niektoré významné 

diela alebo úryvky z nich, určiť ich názov, 

meno autora,  

 sluchom rozoznať a slovne vyjadriť 

najdôležitejšie štýlové odlišnosti 

stredovekej, renesančnej, barokovej, 

klasicistickej, romantickej hudby a hudby 

20. storočia,  

 rámcovo poznať periodizáciu dejín 

európskej hudby, 

 sledovať plynutie znejúcej hudby v 

notovom zázname,  

 orientovať sa v ponuke koncertov a 

hudobných podujatí vo svojom regióne i 

na Slovensku, 

 vymenovať koncertné sály, výstavné a 

muzeálne priestory 

Aktívne počúvanie hudby   

 skladby slovenských a zahraničných 

hudobných skladateľov 

 soprán alt, tenor, bas, detský hlas, ženský 

zbor, mužský zbor, zmiešaný zbor, detský 

zbor 

 nástroje relatívne bežne používané v 

stredoeurópskej kultúre: napr. flauta, 

hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, 

pozauna, tuba, husle, viola, violončelo, 

kontrabas, klavír, organ, gitara, harfa, 

cimbal, bežné bicie nástroje 

 napr. sláčikové kvarteto, dychové 

kvinteto, komorný orchester, symfonický 

orchester, cimbalovka, dychovka, rôzne 

nástrojové zoskupenia v tzv. populárnej 

hudbe 

 skladby svetových a slovenských 

skladateľov – reprezentantov 

jednotlivých štýlových období dejín 

hudby podľa voľného výberu učiteľa (bez 

chronologickej súvislosti), podľa 



 

 venované hudbe vo svojom regióne i na 

Slovensku, 

 vymenovať niektorých významných 

umelcov a hudobné telesá slovenskej a 

svetovej hudobnej kultúry, 
 

triedneho zoznamu vypočutých diel z 5. – 

8. ročníka 

  identifikačné znaky konkrétneho 

štýlového obdobia 

 notové záznamy skladieb pre sólo, pre 

rôzne komorné zoskupenia i ukážka 

jednoduchej partitúry pre orchester 

 názvy štýlových období – gotika, 

renesancia, barok, klasicizmus, 

romantizmus, hudba 20. storočia, súčasná 

hudba 

 meno jedného skladateľa z obdobia 

baroka, klasicizmu, romantizmu a 

žijúceho skladateľa   

 

 pohybom reagovať na počutú hudbu, 

 zapamätať si jednoduché choreografie 

 navrhnúť pohyb k hudbe, 

 navrhnúť hudbu k pohybu, 

 navrhnúť jednoduché choreografie, 

 pohybovo improvizovať, 

 zatancovať základné krokové schémy 

štandardných tancov, 

 

 

 

Hudobno-pohybové činnosti   

 kultivovaný pohyb, držanie tela,  

 koordinácia častí tela, rytmicky korektné 

pohyby,  

 pohyby vyjadrujúce emocionálno-

výrazové charakteristiky hudby 

 zmena pohybu v súlade so zmenou 

formotvorného prvku 

 pohybová spontánnosť, uvoľnenosť 

 valčík, polka, tango, príp. niektoré ľudové 

párové tance 

 

 podľa vlastných návrhov vytvárať 

hudobno-dramatické celky, 

 príp. zhotoviť a spracovať videozáznam 

projektu, 

 diskutovať o vlastnom hudobno-

dramatickom projekte, 

 koncentrovane a  s porozumením sledovať 

profesionálne hudobno-pohybového 

predstavenie, opísať ho vlastnými slovami 

i odbornou terminológiou, diskutovať o 

ňom. 

 valčík 

Hudobno-dramatické činnosti   

 syntéza hlasových, inštrumentálnych, 

hudobno-pohybových a hudobno-

vizuálnych činností 

 kamera, mikrofón, zvukové reproduktory, 

počítač, projekcia 

 kritické myslenie 

 návšteva hudobného divadla, opery, 

operety, muzikálu a pod. v profesionálnom 

divadle, alebo sledovanie predstavenia z 

videozáznamu   

 


