
 

 

 

 

Hudobná výchova 
 

Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Ročník: štvrtý 
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Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 
S

ep
te

m
b
er

 

1. S pesničkou do nového školského roka 

Čo sme sa naučili? 

Spev: Železnica- slov. ľudová 

♪Počúvanie hudby: J.Cikker- Vlak ide! 

Brumendo 

Spevácke dýchanie 

Intonácia 

Fonogestika 

Žiak vie:  

-správnu techniku dýchania pri speve, 

-správne sedieť pri speve, 

-brumendo, tvorenie tónu 

-správne artikulovať vokály pri speve, 

-spievať solmizačných slabík so-la-so-

mi, 

-prežívať hudbu , precítiť jej náladu, 

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

 -spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz   

myšlienok a pocitov autora, 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

 

OSR 

 2. Čo sme sa naučili? 

Spev: Vandruvala blška- slov. ľudová  

♪Počúvanie hudby :C.S.Saens :Karneval 

zvierat 

♪Počúvanie hudb:y E.Suchoň-: Keď sa 

vlci zišli 

Brumendo 

Spevácke dýchanie 

Solmizačné slabiky 

Fonogestika 

Žiak vie: 

-správnu techniku dýchania pri speve, 

-správne sedenie pri speve, 

-brumendo, tvorenie tónu 

-správnu artikuláciu pri speve, 

 -vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod 

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

 

OSR 

 3. Spev: Vstávaj , Hanzo hore- slov. ľud. 

Tanečno-pohybová činnosť :Kovárskí 

Banícka pieseň 

Rytmizácia a deklamácia 

riekaniek 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

OSR 



Remeselnícke tance -vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod 

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-pieseň Vstávaj , Hanzo , hore 

-tanec Kovárskí 

-pozná históriu zvolávania baníkov do 

roboty  

 

O
k
tó

b
er

 

1. Spev: Vyletela holubienka- slov. ľudová 

durová stupnica, C dur 

Spev: Pokapala na salaši... 

Tanečno-pohybová činnosť: Nepôjdem 

k nej 

Durová stupnica,  

Stupnica C dur 

½ tón, celý tón, základný tón 

Solmizačné slabiky 

 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

 -spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod      

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-tóny stupnice C dur 

-pozná pojmy základný tón, celý tón, 

poltón, durová stupnica, 

-pieseň Vyletela holubienka 

-tanec Nepôjdem k nej 

 

  

 

2. Kalendárne a výročné zvyky 1 

Spev: Ta, ta, ňepôjdeme sťato (dožinková) 

Dožinkové slávnosti- zvyky 

a tradície spojené s nimi 

Žiak vie: 

- charakterizovať kalendárne výročné 

zvyky, 

-charakterizovať význam týchto dní: 

dožinky, priadky, páračky Stridžie dni -

Katarína, Ondrej, Mikuláš, Lucia, 

Deviatnik, Štedrý večer, Prvý sviatok 

vianočný, Na Štefana, Nový Rok, Tri 

Krále, Fašiangy... 

-ovláda piesne , ľudové hry, riekanky, 

zaklínania, viažuce sa k týmto zvykom, 

-rozdiel durovej a molovej stupnice, 

-stupnica h -mol a jej predznamenanie 

- vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

spievať rytmicky a intonačne čisto 

 

OSR 

REV 

 3. Spev: Buli sme na priadkach- slov.ľud. 

Spev: Vretienko m i padá- slov.ľud. 

Priadky, páračky- zvyky 

a tradície, ktoré sa spájali 

s nimi. 

F dur-1 bé 

OSR 

REV 

N
o
v
em

b
er

 

1. Stridžie dni-  

Spev: Na Katarínu 

Spev: Ondreju, Ondreju- slov.ľud. 

Folklórny kalendár – zima 

Stridžie dni- čarovanie , 

zaklínanie , ľúbostná mágia 

 

OSR 

 



 

2. Čaruvačky v Trenčianskej Turnej Stridžie dni- čarovanie , 

zaklínanie , ľúbostná mágia 

V Trenčianskej Turnej 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-pozná zvyky a tradície viažuce sa 

k stridžím dňom v Trenčianskej Turnej, 

( zaklínania, piesne) 

 

OSR 

REV 

 

3. 

 

 

Mikuláš 

Spev: Mikulášku, dobrý strýčku- slov.ľud. 

 

Betlehemské hry Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod 

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-význam betlehemských hier 

-pieseň o Mikulášovi z vlastnej obce 

-piesne betlehemských hier vlastnej 

obce,  

 

OSR 

REV 

D
ec

em
b

er
 

1. Vianoce 

Spev: Vstávajte, pastieri -koleda 

Spev: Dobrý večer vám vinšujem- koleda 

♪ Počúvanie hudby :Vianočná omša F dur 

-G.Zrunek 

Slovenská ľudová pieseň – 

koleda 

Omša 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod 

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

-pojem omša  ako hudobné dielo 

-význam kolied 

-zaspievať koledy 

 

 

OSR 

 

2. Vianoce v Trenčianskej Turnej 

-DVD projekcia DFS Štvorlístok 

Slovenská ľudová pieseň - 

koleda 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

 -spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-koledy rodnej obce, 

- vianočné tradície rodnej obce  

 

OSR 

REV 



 

3. Nový rok 

Spev: Vinšujem vám v tento Nový rok 

Fašiangy 

Spev: Fašiange sa krátia- slov.ľud. 

Traja králi 

Fašiangy 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

-spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vytvoriť jednoduchý hudobný sprievod 

k piesni na dets. hud. nástrojoch 

-zaspievať fašiangovú pieseň, 

-zahrať pieseň na hrebeni, 

-význam fašiangového obdobia, 

-pozná  fašiangové zvyky rodnej obce. 

 

OSR 

REV 

Ja
n
u
ár

 

1. Hudba pri slávnostných príležitostiach 

Spev: Štátna hymna SR 

Spev: Kopala studienku- slov. ľud. 

♪ Počúvanie hudby: Kto za pravdu horí 

♪ Počúvanie hudby: Aká si mi krásna 

♪Počúvanie hudby: Gaudeamus igitur 

 

Hymna a jej význam 

Štátna hymna SR 

Študentská hymna 

Vlastenecké piesne 

Hymnické piesne 

 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

-spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora, 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

-zaspievať hymnu SR, 

-zaspievať hymnickú pieseň Kto za 

pravdu horí, 

-význam hymnických piesní, 

-význam a funkciu hymny, 

 

OSR 

 

2. Rodinné sviatky a zvyky 

♪ Počúvanie hudby: M.S.Trnavský: 

Uspávanka 

Spev: Hajaju, hajaju- slov.ľud. 

♪ Počúvanie hudby :R.Wagner: Svadobný 

pochod 

Spev: Zbohom ostávajte- slov.ľud. 

Tanečno-pohybová činnosť :Začíname 

redovi 

Uspávanka 

Svadobné piesne- obradové 

piesne 

M.S.Trnavský 

R.Wágner 

Čepčenie 

Korunka v hudbe 

 

Žiak vie: 

- vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

- význam rodinných sviatkov a zvykov 

-porovnať svadobné zvyky v minulosti 

so súčasnosťou 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

OSR 



 

3. Koncert Koncert Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-vysvetliť pojem koncert , jeho význam, 

druhy koncertov. 

OSR 

 

4. Folklórne oblasti Slovenska 

Spev: Spievanky , spievanky- slov.ľud. 

Spev: Spievaj si, slávičku- slov.ľud. 

Folklórne oblasti Slovenska Žiak vie: 

- rozlíšiť folklórne oblasti Slovenska: 

nárečove odlišnosti, krojové odlišnosti, 

hudobné nástroje, 

- vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-  ľudové piesne. 

  

OSR 

F
eb

ru
ár

 

1. Spev: Za Váhom, za Váhom- Považie 

Spev: Trenčianske hoďini- Považie 

Folklórna oblasť Slovenska 

Považie 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Považie . Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti.  

 

OSR 

REV 

 

2. Spev: Pred muzikú verbunk chasa stojí-

Záhorie 

Spev: Pri Prešporku na Dunaji- Podunajsko 

Folklórna oblasť Slovenska 

Záhorie, Podunajsko 

 

Žiak vie:  

-charakterizovať folklórnu oblasť 

Záhorie, má prehľad o piesňach 

a tancoch z tejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne v tejto 

oblasti,  kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti.  

 

OSR 

 

3. Spev: Zasadil som čerešničku- Tekov 

Spev: Tá lišovská ňevesta- Hont 

Folklórna oblasť Slovenska 

Tekov, Hont 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Tekov, Hont .Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

 

OSR 



 

4. Kalendárne a výročné zvyky 2 

Jarné zvyky 

Spev: Marmariena, Kišalova žena 

Veľkonočné sviatky 

Spev: Hoja, Dunča, ňeveľenča- Liptov 

 

Folklórna oblasť Slovenska 

Liptov 

 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Liptov, má prehľad o piesňach 

a tancoch z tejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne tejto 

oblasti, kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

-charakterizovať jarné kalendárne 

zvykoslovie a úkony s nimi spojené 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

 

OSR 

REV 

M
ar

ec
 

1. Spev: Uďerili Kostoľania- Liptov 

Cindruška- tanec 

♪Počúvanie hudby: Bola som na hubách 

Spev: Bola som na hubách- slov. ľud. 

Veruže mi zahraj 

Folklórna oblasť Slovenska 

Liptov 

Trávnice 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Liptov . Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

-pojem trávnice, 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora, 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu. 

  

OSR 

 

2. Spev: Lístočku duboví- Pohronie 

Spev: Na Kráľovej holi- slov. ľud. 

Na horehronskej diskotéke 

Folklórna oblasť Slovenska 

Pohronie 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Pohronie .Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

-rytmické motívy k dupákom 

-valaský krok, jednoduchý dupák 

  

OSR 



 

3. Spev: Jaj, Bože, prebože, ľadňík-

Podpoľanie 

Spev: Popred naše dvierka- Podpoľanie 

Folklórna oblasť Slovenska 

Podpoľanie 

Lydická stupnica 

Žiak vie : 

- charakterizovať folklórnu oblasť 

Podpoľanie . Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj.  

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

-tanečné kroky Čardášu( jednokročka, 

dvojkročka, párové točenie) 

 

OSR 

 

4. Spev: Dze se kuri, tam se kuri- Zemplín 

Spev: Pri jaročku fijaločku- Zemplín 

Spev: Ej, zalužicki poľo- Zemplín 

Spev: A ja taká dzivočka 

Folklórna oblasť Slovenska 

Zemplín 

Čapášovanie 

Karička 

Žiak vie : 

-charakterizovať folklórnu oblasť 

Zemplín .Má prehľad o piesňach 

a tancoch tejto oblasti. Pozná jeho 

nárečie a kroj.  

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti, 

-tanečné kroky karičky, čapášovanie 

-rytmické motívy na čapášovanie 

 

OSR 

A
p
rí

l 

1. Spev: Od Prešova dražka nova- Šariš 

Spev: Ňet krajšeho dzifčatečka- Spiš 

Spev: Pri potôčku fijalôčka -Gemer 

Folklórna oblasť Slovenska 

Šariš, Spiš, Gemer 

Šarišská polka 

Žiak vie: 

- charakterizovať folklórnu oblasť Šariš, 

Spiš, Gemer .Má prehľad o piesňach 

a tancoch týchto oblastí. Pozná nárečie, 

kroj týchto oblastí. 

-ľudové piesne tejto folklórnej oblasti . 

 

OSR 

 

2. Ľudové hudobné nástroje 

Spev: Hrajte, muzikanti- slov. ľud. 

Spev: Počúvaj, má milá- slov. ľud. 

Spev: Už mi hrajú, už mi ...-Ponitrie 

♪ Počúvanie hudby: Išli hudci horou 

Ľudové hudobné nástroje 

 

Žiak vie: 

- pomenovať ľudové hudobné nástroje, 

vie ich rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný hudobný 

nástroj (fujara, píšťala, gajdy a iné...). 

- rozlíšiť hudobné nástrojové skupiny 

charakteristické pre jednotlivé folklórne 

regióny. 

 

OSR 



 

3 Rodinné zvyky 2 

Deň matiek 

Spev: Pre mamičku 

♪ Počúvanie hudby: Keby som bol 

vtáčkom 

Spev: Keby som bol vtáčkom 

Spev: Planá ružička 

 

Sviatok- Deň matiek 

Matka ako inšpiračný zdroj 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom, 

spievať rytmicky a intonačne čisto, 

-pieseň pre mamičku 

-význam sviatku Deň metiek, 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu. 

OSR 

REV 

 

4 Kalendárne a výročné zvyky 3 

Spev: Sadíme my máje- slov.ľud. 

Spev: Svatý Jáne- slov.ľud 

Posuvka- krížik 

Miešaný spevácky zbor 

Jánske ohne 

Žiak vie:  

-vyjadriť pieseň primeraným výrazom,  

- spievať rytmicky a intonačne čisto, 

- ľudové piesne, 

-význam posuvky – krížik 

- vysvetliť pojem spevácky zbor, 

- zvyky , tradície spojené so sv. Jánom 

 

OSR 

REV 

M
áj

 

1 ♪Počúvanie hudby:V.F.Bystrý: Slovenské 

spevy 

♪Počúvanie hudby:M.Lichard: nad 

kriváňom 

♪Počúvanie hudby:J.L.Bella: Letí, letí roj 

♪Počúvanie hudby:B.Bartók: Variácia 

 

 

Slovenskí hudobní skladatelia 

inšpirovaní ľudovou piesňou 

Variácie 

 

Žiak vie: 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora, 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu, 

-význam slova variácia v hudbe 

- pochopiť význam ľudovej piesne  pre 

tvorbu slovenských  hudobných 

skladateľov 

OSR 

 

2. ♪Počúvanie hudby:I.Zeljenka: Musica 

slovaca 

♪Počúvanie hudby:J.Letňan: Zázračná 

muzika 

Spev:Po valasky od zeme-slov.ľud. 

♪Počúvanie hudby: J.Cikker: Juro Jánošík-

Valaský tanec 

Muzikant 

Slovenskí hudobní skladatelia 

inšpirovaní ľudovou piesňou 

Etnografický atlas Slovenska 

 

Žiak vie: 

-počúvať hudbu, vnímať ju ako odkaz 

myšlienok a pocitov autora 

-spozná hud. skladateľov počúvaných 

skladieb a podnety k ich vytvoreniu 

- pochopiť význam ľudovej piesne  pre 

tvorbu slovenských  hudobných 

skladateľov 

OSR 



 

3. Tanečno-pohybová činnosť: Tance 

Trenčianskej Turnej- Stretnutie priateľov 

Piesne, tance Trenčianskej 

Turnej- chystáme sa na 

festival 

Žiak vie : 

-tance a piesne vlastného regiónu: 

napr.Mazúrka, Ciprlá, Zahradnícky, 

Židovka, 

 

OSR 

REV 

 

4. Opakovanie je matka múdrosti- 

Rok na dedine  

DVD produkcia Rok na 

dedine 

Poznáme zvyky a piesne 

nášho regiónu? 

Žiak : 

-pozná ľudové hudobné umenie 

( folklór) zvyky a tradície slov. ľudu 

prostredníctvom rodinných 

a kalendárnych zvyklostí  

OSR 

REV 

Jú
n

 

1. Opakovanie Ľudové piesne  a tance 

folklórnych regiónov 

Slovenska 

Žiak : 

-pozná ľudové hudobné umenie 

( folklór) zvyky a tradície slov. ľudu 

prostredníctvom rodinných 

a kalendárnych zvyklostí, 

- -ovláda ľudové piesne   folklórnych 

oblastí Slovenska 

OSR 

 


