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                     Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu   

        HUDOBNÁ VÝCHOVA  
 
Ročník : druhý 

Časová dotácia : 1 h ŠVP; spolu 1 h týždenne/ 33 h ročne 

 

 

 

 

T Tematický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Priere

zová 

téma 

Poznámky 

1. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Septembrová 

pesnička 

Upevňovať získané základné spevácke 

zručnosti a návyky z 1. ročníka. Spievať 

čisto a rytmicky presne, spievať 

pomocou fonogestiky durové melódie 

v rozsahu mi-so-la 

 

Žiak pri speve dodržiava držanie tela 

a kultivuje svoj intonačný prejav. 

Intonačne reaguje na fonogestiku 

opakovaných tónov mi-so-la. 

OSR  

2. Inštrumentáln

e činnosti 

Adam v škole 

nesedel 

Získavať a rozvíjať základné spevácke 

zručnosti a návyky, spievať čisto 

a rytmicky presne, adekvátne nálade 

piesne.  

Žiak vie správne zaspievať detskú pieseň a 

pohybom správne reagovať na hudbu. 

Rytmickými nástrojmi reprodukuje rytmus 

v jednoduchej rečňovanke. 

 

OSR  

3. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Krásna, krásna Rozširovať a upevňovať repertoár 

ľudových piesní. Použiť ľudovú pieseň 

ako východisko na upevnenie 

fonogestiky v tónoch mi-so. 

Žiak vníma poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry v živote človeka. Melódiu ľudovej 

piesne používa na upevnenie itervalu  

 mi-so. 

RĽK  

4. Hudobno-

pohybové 

Na slepú babu Naučiť sa ľudovú hru so spevom v ¾ 

takte. Pohybovať sa v rytme spievanej 

Žiak správne reaguje na hudbu v ¾ takte. RĽK  



2 

 

činnosti piesne. 

5. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Listové 

tajomstvo 

Husľový kľúč 

Rozvíjať  základné spevácke zručnosti 

a návyky, spievať čisto a rytmicky 

presne, adekvátne nálade a rytmu 

piesne. Správne zapisovať husľový kľúč 

do notovej osnovy. 

 

Žiak spevom napodobňuje spev učiteľa, 

spieva rytmicky správna a pohybom 

vyjadruje náladu piesne. Správne zapisuje 

husľový kľúč do notovej osnovy. 

ENV  

6. Inštrumentáln

e činnosti 

Náš tatíček, 

nebožtíček  

Takt a taktová 

čiara 

Získavať pri praktických činnostiach 

základné rytmické zručnosti a návyky. 

Spoznávať rytmus a oboznámiť sa s 

oddeľovaním nôt v piesňach pomocou 

taktových čiar. 

 

Žiak získava pri praktických činnostiach 

základné rytmické zručnosti a návyky. 

Spoznávarytmus a oboznámuje sa s 

oddeľovaním nôt v piesňach pomocou 

taktových čiar. 

OSR  

7. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Zebra 

Polová nota 

Naučiť sa spievať detskú pieseň a tvoriť 

k nej rytmické motívy hrou na tele a na 

rytmických nástrojoch. Oboznamovať 

sa s hodnotou polovej noty. 

 

Žiak sa spontánne naučí spievať pieseň 

napodobňovaním spevu učiteľa a dotvára 

rytmické motívy hrou na telo a pomocou 

rytmických nástrojov. Pozná polovú notu. 

DOV  

8. Percepčné 

činnosti 

Detský pochod 

Kvetinový 

valčík 

Pec nám spadla 

Počúvaním sa  oboznámiť s rozdielnymi 

hudobnými skladbami. Všímať si 

kontrastné hudobné motívy a použité 

výrazové prostriedky. Pokúšať sa 

pohybom vyjadriť charakterizačné 

motívy a náladu skladby a 

napodobňovať valčíkový krok. 

 

Žiak po viacnásobnom vypočutí rozpozná  

kontrastné skladby. Dokáže vycítiť náladu 

počutej skladby a reagovať na ňu 

jednoduchým pohybom. Pokúša sa 

napodobňovať valčíkový krok. 

OSR  

9. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Rýmy zimy Osvojovať si detskú  pieseň s prírodným 

motívom. Pieseň rytmizovať a správne 

realizovať štvrťovú pomlčku 

a osminovú notu. 

Žiak spieva novú pieseň rytmicky 

a intonačne správne s uplatňovaním 

štvrťových nôt a osminových pomlčiek. 

ENV  
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10. 

 

 

Češem si 

hlavičku. 

Notová 

osnova. 

Solmizačné 

slabiky 

Naučiť sa 

ľudovú 

hudobno-

pohybovú hru. 

Poznať notovú 

osnovu. 

Nácvik piesne a pohybovej hry. 

Pomenovanie častí hudobnej osnovy. 

Umiestnenie znakov a solmizačných 

slabík v notovej osnove. 

Zahrať sa detskú hru so spevom. Poznať 

grafický záznam a  funkciu notovej 

osnovy. 

RĽK  

11. Percepčné 

činnosti 

Krbová. Kánon Oboznamovať sa s jednohlasným 

a viachlasným prevedením skladby. 

Podľa fonogestiky reagovať na intervaly 

so-mi-do. 

Žiak sa oboznamuje s jednohlasným 

a viachlasným prevedením skladby. Podľa 

fonogestiky reaguje na intervaly so-mi-do. 

VMR  

12. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Priešiel k nám 

Mikuláš 

Milujeme 

Mikuláša 

Rozvíjať základné spevácke návyky 

a zručnosti. Správne reagovať pohybom 

na náladu piesne. 

Žiak vie správne zaspievať detskú pieseň.  

Vie pohybom správne reagovať na hudbu. 

OSR  

13. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Do hory, do 

lesa, valasi 

Spoznávaním slovenského zvykoslovia a 

ľudových kolied získať základy národnej 

identity a vlastenectva.  

Žiak spoznáva slovenské zvykoslovie a 

ľudové koledy, čím získava základy 

národnej identity a vlastenectva.  

RĽK  

14. Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Za kostolom 

lúčka 

Spoznávaním slovenského zvykoslovia 

a ľudových kolied získať základy 

národnej identity a vlastenectva. Vedieť 

správne chodiť podľa hudby, pohybom 

vyjadriť obsah koledy – dramatizovať.  

Žiak spoznáva slovenské zvykoslovie a 

ľudové koledy, čím získava základy 

národnej identity a vlastenectva. Vie 

správne chodiť podľa hudby a pohybom 

napodobňovať obsah koledy.  

RĽK 

TPP 

 

15. Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Dajže, ó, Bože, 

ten deň veselý 

Spoznávaním slovenského zvykoslovia 

a ľudových kolied získať základy 

národnej identity a vlastenectva. Vedieť 

správne chodiť podľa hudby, pohybom 

vyjadriť obsah koledy – dramatizovať. 

Žiak spoznáva slovenské zvykoslovie a 

ľudové koledy, čím získava základy 

národnej identity a vlastenectva. Vie 

správne chodiť podľa hudby a pohybom 

napodobňovať obsah koledy. 

RĽK  

16. Rytmicko-

intonačné 

činnosti 

Ženilo sa 

motovidlo 

Realizovať rytmické motívy podľa 

hudobného písma. Pohybom vyjadriť 

náladu piesne a skladby. 

 

Žiak rytmizuje hudobný záznam. Pohybom 

správne reaguje na hudbu a jeje náladu. 
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17. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Mala som 

milého, čo sa 

myší bál 

Dvojštvťový 

takt 

Nácvik žartovnej piesne zo Zborníka 

ľudových piesní.                     

Taktovanie v dvoštvťovom takte.                    

Pozorovanie nálady piesne. 

Správne zaspievať pieseň.   

Získať zručnosť pri taktovaní. 

OSR 

EST 

 

18. Inštrumentáln

e činnosti 

Bol jeden gajdoš 

Gajdy 

Naučiť sa slovenskú ľudovú pieseň. 

Mená nôt spájať so solomizačnými 

slabikami. Poznávať  ľudový dychový 

nástroj – gajdy. 

 

Spievať ľudovú pieseň čisto a so správnym 

výrazom. Chápať poslanie  ľudovej 

hudobnej kultúry. 

RĽK  

19. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Dobrú noc, má 

milá 

Dýnom, dánom 

Spievať slovenské  ľudové piesne 

a obohacovať si ich repertoár. Sluchom 

rozoznať kontrast dvoch piesní, 

podobné a odlišné motívy, druhy 

ľudského hlasu. 

Žiak spoznáva širokú paletu ľudových 

piesní. Dokáže vystihnúť náladu piesní 

a počúvanej hudby. 

RĽK  

20. Percepčné 

činnosti 

Korytnačky a 

antilopy 

Poznávať hudobné skladby a vedieť 

verbalizovať hudobný zážitok. 

Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, 

totožne, podobné a odlišné motívy 

a hudobné myšlienky. 

Žiak po viacnásobnom vypočutí pozná 

a odlišuje jednotlivé klavírne skladby 

a reaguje na ne pohybom. 

ENV  

21. Inštrumentáln

e činnosti 

Smutný slimák Tvorivo rytmizovať a improvizovať 

podľa textu a nálady piesne. 

 

Žiak sa pokúša tvorivo vystihnúť náladu 

piesne. 

ENV  

22. Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Medveď na 

lyžiach.  

Tempo 

Reagovať na hudbu jej stvárňovaním 

pomocou pohybu, tanca, gesta, ktoré 

vystihuje náladu piesne, tempo 

a dynamiku. 

Žiak reaguje na hudbu pohybom, tancom 

a gestom, ktorým vystihuje jej náladu, 

tempo a dynamiku. 

ENV  

23. Vokálne 

činnosti 

Uspávanka Naučiť sa detskú pieseň k sviatku 

matiek a vystihnúť kontrast v hudbe a 

náladu melódie. 

 

Spievať čisto a so správnym výrazom. 

Dokázať vystihnúť náladu piesní. 

VMR  
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24. Vokálne 

činnosti 

 

Riekanka 

o mamkách. 

Uspávanka. 

Dokončenie 

melódie.       

Deň žien. 

Nácvik piesne.                               

Dopĺňanie nedokončenej melódie. 

Rytmizácia riekaniek.                     

Vzťah medzi matkou a deťmi. 

Poznať ďalšiu pieseň o mamičke.   

Vytvoriť melódiu.                                 

Úcta k žene a matke. 

VMR 

OaSR 

 

25. Vokálne 

činnosti 

Zahrajte mi 

muzikanti. 

Záznam noty d,f 

Správne zaspievať ľudovú piesneň. 

Poznať detské hudobné nástroje 

a pokúšať sa o záznam noty d,f 

v notovom zápise. 

 

Žiak správne spieva ľudovú pieseň. Pozná 

detské hudobné nástroje a pokúša sa 

o záznam noty d,f v notovom zápise. 

 

OaSR  

26. Hudobno-

dramatické 

činnosti 

Žaba, žaba 

žabisko 

Bocian na 

prechádzke 

Naučiť sa veselú detskú hru 

Pohybom vyjadriť slová piesne 

a vnímať hudobné myšlienky v skladbe 

na počúvanie. 

 

Spievať čisto a so správnym výrazom 

Vystihnúť náladu piesní a počúvanej 

hudby 

MEV  

27. Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Kukurica, 

pšenica 

Nešťastie 

Spievať veselé detské piesne a vnímať 

predohru, medzihru a dohru. 

Vytvoriť k piesni jednoduchý rytmický 

sprievod pomocou detských hudobných 

nástrojov. 

Žiak spieva čisto, pričom rešpektuje 

predohru, medzihru a dohru v hudobnom 

sprievode. 

ENV 

 

 

28. Percepčné 

činnosti 

Maličká som 

Kontrabas 

Spoznávaním slovenského zvykoslovia a 

umeleckého spracovania ľudových piesní 

hudobnými skladateľmi, minulej a 

súčasnej podoby ľudových piesní získať 

základy národnej identity a vlastenectva 

a takto formovať  a posilňovať kultúrne 

kompetencie. 

 

Žiak spoznáva slovenské ľudové piesne 

a ich spracovanie hudobnými skladateľmi 

a upevňuje svoju národnú identitu 

a vlastenectvo. 

RĽK  

29. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Pieseň pre tvoje 

uši 

Naučiť sa veselú detskú pieseň, poznať 

a správne realizovať polovú  notu 

a polovú pomlčku. 

Spievať čisto a so správnym výrazom, 

vnímať hodnoty nôt a pomlčiek. 

OŽZ  
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30. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

O pozdravoch Spievať detskú pieseň čisto a adekvátne 

jej nálade. Verbalizovať pocity zo spevu 

a počúvania hudobného sprievodu. 

 

Žiak spieva pieseň čisto a adekvátne k jej 

charakteru. Pokúša sa o verbalizáciu 

pocitov zo spevu a hudobného sprievodu. 

VMR 

 

 

31. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Piesne nášho 

regiónu.    

Detský tanček. 

Nacvičiť pieseň z nášho regiónu 

s tancom podľa vlastného výberu na 

festival Stretnutie priateľov. 

Poznávať kultúru nášho regiónu. Naučiť sa 

pesničku s tancom. 

RĽK  

32. Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Čerešničky, 

čereš-ničky.    

Čo sme sa 

naučili. 

Rytmizácia. 

Naučiť sa ďalšiu pieseň zo Zborníka 

ľudových piesní  Čerešničky, 

čerešničky.                             

Opakovanie nôt a pomlčiek, ich znaky 

a hodnota. Rytmické cvičenia pomocou 

drevených hud. nástrojov. 

Zaspievať ľudovú pieseň.           

Zopakovať si noty a pomlčky. 

OSR 

RĽK 

 

33. Opakovanie Čo sme sa 

naučili 

Opakovanie naučených piesní v 2. 

Ročníku. Utvrdzovanie získaných 

vedomostí a zručností. 

Zopakovať , čo sme sa naučili. EST 

OSR 

 

 

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

TPP - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

VMR -Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

                         EST – Estetická výchova 


