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Názov  predmetu: Hudobná výchova 

Skratka: HUV 

 

Ročník: prvý 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne  

Učebnica: Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl, 2009   (autori: Ľ.Kopinová, 

T.Ružičková, V.Damboráková) 

Hod. Téma Rozvíjajúce ciele Obsah 

(obsahový štandard) 

Výstupy  

(výstupný štandard) 

Medzipr.vzťahy 

Prierez. témy 

Poznámky 

 

 

1.  

Zlatá brána 

Poznávať svet zvukov a 

hudby 

Nácvik piesne. 

Kráčanie, vytlieskavanie, 

pochod. 

Vedieť zaspievať detskú 

pieseň. 

Rytmické cítenie – 

pravidelná pulzácia 

štvťových nôt. 

 

Estetická výchova 

Multikultúrna 

výchova 

 

2. Hodiny Naučiť sa pieseň na ľudové 

motívy. 

Spájať hudbu a slovo. 

Nácvik riekanky. 

Napodobňovanie zvukov. 

Osvojiť si správne 

spevácke návyky. 

Improvizovať zvuky podľa 

obrázkov. 

Literárna výchova  

3. Húsky biele, húsky Spájať spev s pohybovým 

prejavom. 

Nácvik piesne 

Kráčanie podľa rytmu. 

Správne zaspievať pieseň. 

Rytmický pohyb – 

striedanie štvrťových 

a osminových nôt. 

 

Environmentálna 

výchova 

 



ISCED 1 – Hudobná výchova-1- TVVP 

OBSAH VZDELÁVANIA 

ISCED 1 

 

Základná škola s MŠ S.Timona, Trenčianska Turná 30                                                                                                                                                                                                                      

2 

 

 
4. Václav Trojan 

Kuriatko a slon 

Aktívne vnímať a prežívať 

hudbu. 

Počúvanie hudby. 

Hrubý a tenký hlas. 

Hudobné nástroje. 

Oboznámiť sa so 

skladbičkou o zvieratkách. 

Hrať na detské hudobné 

nástroje. 

Estetická výchova  

5. Zajačik do lesa Naučiť sa zladiť spev 

s pohybom. 

Nácvik piesne. 

Rytmické cvičenia 

s detskými hudobnými 

nástrojmi. 

Zaspievať pieseň. 

Zladiť spev s pohybom. 

Striedanie štvťových 

a osminových nôt. 

 

Estetická výchova 

Telesná výchova 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

6. Pôjdeme my do 

lesíka 

Uvedomiť si pohyb 

melódie. 

Nácvik piesne. 

Stúpajúci a klesajúci rad 

tónov. 

Naučiť sa zaspievať 

pieseň. 

Vnímanie pohybu melódie 

nahor a nadol, melódie na 

rovnakej výške. 

Estetická výchova  

7. Bola babka Rozpoznať spievaný 

a hovorený prejav. 

Rozvíjať rytmické cítenie. 

Nácvik piesne 

Capkov tanček. 

Zaspievať detskú ľudovú 

pieseň. 

Doplniť pieseň rytmickým 

sprievodom. 

Estetická výchova  

8.  

Pieseň na dvoch 

tónoch 

Pochopiť výškový vzťah 

tónov so – mi. 

Nácvik piesne. 

Solmizačné slabiky so,mi. 

Správne zaspievať pieseň. 

Spev výškového vzťahu so 

–mi. 

Estetická výchova  

9. Kováč kuje, mechy 

duje                                      

Melodizovať slová. 

Dodržať rytmus. 

Nácvik piesne. 

Zvukové napodobovanie 

mien. 

Spievať pieseň. 

Melodizovať mená 

v intervale so – mi. 

Melodická hra Kto je to. 

Estetická výchova  
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10. Skáče žaba po blate Dodržiavanie správnej 

výšky tónov pri speve. 

Nácvik riekanky. 

Napodobňovanie zvukov 

a pohybov. 

Štvrťová pomlčka. 

 

Spievanie melódie dvoch 

tónov. 

Pohybom vyjadriť rytmus. 

Environmentálna 

výchova 

 

     

11. 
Eugen Suchoň 

Varila myšička 

kašičku 

Počúvať známe detské 

riekanky s hudobným 

sprievodom. 

Počúvanie hudby. 

Známe riekanky. 

Kuchynské zvuky. 

Vedieť precítiť počuté 

umelecké dielo. 

Zopakovanie si známych 

riekaniek 

s inštrumentálnym 

sprievodom. 

Literárna výchova 

Estetická výchova 

 

 

12. Povedzte nám 

pastuškovia 

Zoznámiť sa s koledami. 

Znázorniť pohyb melódie. 

Koleda. 

Nácvik piesne. 

Refrén ,pomlčka. 

Spievať koledu. 

Jednoduchý rytmický 

sprievod. 

Znázorniť pohybom 

i graficky pohyb melódie. 

Multikultúrna 

výchova 

Estetická výchova 

 

    

13. 
Už je zima, už je tu Poznať pesničku zo zimnou 

tematikou. 

Tóny mi - so – la . 

Nácvik piesne. 

Solmizačná slabika la. 

Zaspievať detskú pieseň so 

zimnou tematikou. 

Spievať melódiu tónov so 

– la – so – mi. 

Environmentálna 

výchova 

 

14. Janko Matuška 

Zem spí 

Vnímať náladu hudby pri 

počúvaní. 

Pokúsiť sa vyjadriť ju 

spevom. 

Počúvanie hudby – pieseň 

o zime s clivou náladou. 

Sprievod k piesni. 

Vedieť vycítiť náladu 

skladby. 

Pokúsiť sa o jemný, tichý 

spev. 

Estetická výchova  

 

15. 

 
Bude zima, bude 

mráz 

Podtéma : Nedaj 

vtáčkom zahynúť 

Pestovať vzťah k prírode 

a zvieratám prostredníctvom 

umenia. 

 Nácvik piesne. 

Vyťukávanie rytmu. 

Zimný príbeh.  

Detská pieseň o zime 

Vzťah k prírode 

a zvieratám. 

Tvorba a rozprávanie 

príbehu. 

Environmentálna 

výchova 

Literárna výchova 
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16. Mám ručníček 

mám 

Naučiť sa hudobno – 

pohybovú hru. 

 

Nácvik hry so spevom. 

Vyčítanka. 

Vedieť sa zahrať hru so 

spevom. Rytmizo- vať 

a melodizovať vyčítanku. 

Literárna výchova 

Telesná výchova 

 

 

17. Išla sova na tanec Naučiť sa žartovnú pieseň 

o zvieratkách. 

Nácvik piesne. 

Rytmizácia riekanky 

Povedala ryba. 

Zaspievať veselú pieseň, 

sprevádzať ju rytmickým 

sprievodom. 

Práca s rytmom riekanky. 

Environmentálna 

výchova 

Estetická výchova 

 

   

18. 
  

Prosil líšku vĺčik 

Naučiť sa veselú pieseň. 

 Utvrdiť sa v intonácii so – 

la –so - mi . 

Nácvik piesne. 

Otázky a odpovede 

spevom. 

Zaspievať pieseň 

v rozsahu so – la –so – mi. 

 Hádanka o zvieratkach. 

 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

 

19. Ťuki,ťuki,ťukalo 

M. P. Musorgskij 

Tanec kuriatok 

Pomenovať časti skladby. 

Hra na tele. 

Nácvik piesne. 

Predohra, medzihra 

a dohra. 

Naučiť sa pesničku. 

Vyťukať rytmické motívy. 

Poznať pojmy predohra, 

medzihra a dohra. 

 

Estetická výchova  

 20. Vŕšok, dolina Poznať veselú ľudovú 

pieseň. 

Pohyb melódie. 

Nácvik piesne. 

Rozšírenie poznatkov 

o pohybe melódie. 

Jarný príbeh. 

Zaspievať pieseň. 

Rozoznať stúpajúci 

a klesajúci rad tónov. 

Tvorba a rozprávanie 

príbehu. 

 

Estetická výchova 

Literárna výchova 

 

 

21. 

 
Vlak 

Petr Eben 

Vlak sa rozbieha 

Umelá detská pieseň. 

Počúvanie skladby. 

Tempo. 

Počúvanie hudby. 

Hra na vlak. Nácvik 

piesne. 

Pojem tempo, dynamika. 

Spievať detskú pieseň. 

Započúvanie sa do 

inštrumentálnej skladby. 

Rôzne tempo, dynamika. 

Dopravná výchova 

Estetická výchova 

 

 

22.  

Zrelá fazuľa 

Poznať dvojhlasný spev. 

Zápis rytmu. 

Nácvik piesne. 

Taktová čiara. 

Dopĺňanie rytmu. 

Zaspievať pieseň 

dvojhlasne. 

Pokus o zápis rytmu 

Estetická výchova  
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Hudobné hádanky. 

 
23. Maličká som 

Eugen Suchoň 

Maličká som 

Poznať detskú tanečnú 

ľudovú pieseň. 

Zoznámiť sa s husľami. 

Nácvik piesne. 

Počúvanie hudby. 

Husle. 

Zaspievať pesničku. 

Porovnať spievanú pieseň 

so skladbou E. Suchoňa. 

Zoznámenie s husľami. 

 

Estetická výchova  

24. Na dvore býva 

sliepočka naša 

Poznať pieseň 

o zvieratkách. 

Dotvoriť pieseň. 

Nácvik piesne. 

Zvuky zvierat. 

Zahrajme sa na skladateľa. 

 

Zaspievať pieseň. 

Pokúsiť sa doplniť ďalšiu 

slohu. 

Environmentálna 

výchova 

 

 

25.  

 

 

Káčer na doline 

Naučiť sa tanček so 

spevom. 

Refrén. 

Nácvik piesne. 

Tanček. 

Opakovacie znamienka. 

Hra na ozvenu. 

Vedieť zaspievať pieseň 

a tancovať na ňu. 

Poznať význam 

opakovacích znamienok. 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Estetická výchova 

 

26. My sme malí 

muzikanti 

Naučiť sa pieseň 

s dramatizačnými pohybmi. 

Učiť sa čítať notový 

záznam. 

Nácvik piesne. 

Štvrťové noty 

a štvorštvrťový takt. 

Hudobné nástroje. 

Zaspievať pieseň . 

Napodobňovať hru na 

hudobných nástrojoch. 

Estetická výchova  

27. Hymna Slovenskej 

republiky 

Počúvanie hymny SR. 

Význam hymny. 

Pozorne počúvať hymnu 

SR. 

Nácvik hymny. 

Láska k vlasti. 

Vypočuť si hymnu. 

Vedieť sa pri nej správať. 

Pokúsiť sa zaspievať 

hymnu. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Estetická výchova 

 

28. Spi dieťatko, spi že 

Podtéma : Moja 

mama ľúbi ma 

Poznať uspávanku. 

Láska matky k dieťaťu. 

Nácvik ľudovej 

uspávanky. 

Intenzita hlasu. 

Poznať funkciu 

uspávanky. 

Pokúsiť sa o jemný, tichý 

spev. 

Deň matiek 

Mravná výchova 

 

 

29. Fialôčka, fiala 

Podtéma : Moja 

Naučiť sa pieseň o mame. 

Láske k matke. 

Nácvik piesne. 

Dokončená a nedokončená  

Zaspievať pieseń mame 

k sviatku. 

Deň matiek 

Mravná výchova 
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mama ľúbi ma melódia. Rozoznať dokončenú 

a nedokončenú melódiu. 
30. O reťaz, o reťaz Naučiť sa ľudovú hru so 

spevom. 

Nácvik piesne. 

Ľudová hra so spevom. 

Zahrať v skupine so 

spolužiakmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Telesná výchova 

 

31. Na mak Naučiť sa ľudovú hru so 

spevom. 

Nácvik piesne. 

Ľudová hra so spevom. 

Vedieť vyjadriť činnosť 

spevom a pohybom. 

Zahrať sa s kamarátmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Telesná výchova 

 

 

32. Regionálna pieseň 

s tancom 

 

 

Naučiť sa pieseň a tanec 

z regiónu. 

Nácvik regionálnej piesne 

a tanca. 

Vedieť tanec a pieseň na 

festival Stretnutie 

priateľov. 

Regionálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

 

33. Čo sme sa naučili Opakovanie. Zopakovať si piesne , 

tance a vedomosti z 1. 

ročníka. 

Zaspievať si a zahrať sa so 

spolužiakmi. Opakovanie 

učiva. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

 
 


