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Tematický výchovno-vzdelávací plán práce 

 z povinného predmetu  

                                                                                                            HUDOBNÁ VÝCHOVA 

                                                                                                                          (HUV) 

pre 1. ročník ZŠ 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby  ŠVP 1 hod. týždenne,  spolu 33 ročne 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

 

2 

Mesiac Týždeň Hodina Učivo  Učebnica, 

strana 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard Medzipredmetové 

vzťahy 

Prierezové témy 

SEPTEMBER 

IX.     1. 1. Oboznámenie sa s  

predmetom HUV. 

Opakovanie piesní 

z MŠ. 

   

 

 
Medzipredmetové 

vzťahy:  

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Matematika 

Prírodoveda 

Etická výchova 

Anglický jazyk 

Výtvarná výchova 

Telesná výchova-    

(výber učiteľom 

podľa vlastného 

uváženia). 

 

Prierezové témy:  

 

 

 

 

 

ENV 2.1. 

 2. 2. Hudobno – 

pohybová hra so 

spevom. 

„Zlatá brána ....“ 

OSR 1.3. 

4,5 Hudobno-pohybové činnosti  

hudobno–pohybové hry so spevom,  

pohyb, gesto, mimika,  

tlieskanie, plieskanie, dupanie  

-uplatniť vhodný pohyb v hudobno–

pohybových hrách so spevom,  

- adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo  

 

 3. 3. Vnímanie zvukov 

okolia, spev piesne. 

„Hodiny...“ 

 

6,7 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)  

-aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné 

skladby,  

-sluchom rozlíšiť rozličné kvality zvuku a 

tónu 

 

 4. 4. Spev detskej 

ľudovej piesne. 

„Húsky, biele 

húsky...“ 

 

 

 

8,9 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  

-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 

OKTÓBER      

X. 1. 5. Aktívne počúvanie 

hudobnej skladby. 

V.Trojan: ,,Kuriatko 

a slon“ 

 

10,11 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.  

hra na sólovom hudobnom nástroji  

-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  

 

 

OSR 1.4. 

 

 

 

ENV 1.1. 

 

 

 

 

 

 

ENV 1.1. 

 

 

 

 

 2. 6. Spev a 

dramatizácia 

príbehu. „Zajačik 

do lesa...“ 

 

12,13 Hudobno-dramatické činnosti  

príbehy, rozprávky, básne; integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra 

-vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku  
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 3. 7. Grafické 

vyjadrenie 

hudobného deja. 

„Pôjdeme my do 

lesíka...“ 

 

14,15 Hudobno-vizuálna činnosti  

grafická notácia; grafická partitúra; integrácia s výtvarnou 

výchovou  

-realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného grafického 

vyjadrenia hudobných dejov,  

- vizuálne zobraziť zvukové vnemy  

 

RLK 4.2. 

FIG 6/1 

 

 

 

 

FIG 1/2  4. 8. Nácvik hudobno – 

pohybovej hry so 

spevom. 

„Bola babka...“ 

 

16,17 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)   

-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 

NOVEMBER  

XI. 1. 9. Hra na Orffových 

nástrojov. 

„Pieseň na dvoch 

tónoch....“ 

 

 

18,19 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  

-hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch,  

-hrať na tele,  

-hrať rytmické modely,  

-hrať melodické modely  

 RLK 1.11. 

 

 

FIG 1/2 

 

 

RLK 3.3 

 

 

 

 

 

RLK 1.11. 

 

 

2. 10. Dramatizácia 

a spev ľudovej 

piesne. 

„Kováč kuje , mechy 

duje...“ 

 

   

20,21 Hudobno-dramatické činnosti  

príbehy, rozprávky, básne; integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra  

 

-vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku  

 3. 11. Pohybové 

stvárnenie 

hudobného diela. 

a) Skáče žaba po 

blate... 

b) Skladba na 

počúvanie: Alois 

Sarauer:,,Bocian na 

prechádzke“ 

24,25 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)  

 

-uplatniť vhodný pohyb v hudobno–

pohybových hrách so spevom,  

-adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo,  

-pohybom adekvátne vyjadriť hudobno-

výrazové prostriedky 

 4. 12. Spev a rytmizácia 

autorskej piesne. 

„Mikuláš…“ 

26,27 

 

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,  

-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),  

 

RLK 4.4. 
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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  

DECEMBER 

        

 

 

OSR 1.4. 

 

 

 

 

RLK 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 7/1 

XII. 1. 13. Aktívne počúvanie 

hudobnej skladby. 

Skladba na 

počúvanie: 

Eugen 

Suchoň:,,Varila 

myšička kašičku ...“ 

28,29 

 

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  

 

-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  

 

 2. 14. Spev vianočnej 

piesne – koleda. 

„Povedzte nám 

pastuškovia...“ 

Koleda.  

30,31 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  

-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)  

 

 3. 15. Použitie Orffových 

nástrojov v piesni.   

„Už je zima , už je 

tu...“ 

32,33 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  

-hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch,  

-hrať na tele  

 

JANUÁR 

I. 1. 16. Spev, rytmizácia 

a melodizácia 

slovenskej ľudovej 

piesne. 

„Bude zima, bude 

mráz...“ 

 

34,35 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 

-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) 
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ich kombinácie, ručné znaky na vyjadrenie rytmu)  

pomocné intonačné prostriedky: ľubovoľné gestá 

znázorňujúce výšku i dĺžku tónov, relatívna solmizácia, 

fonogestika  

 

 

 2. 17. Dramatizácia 

príbehu. 

a)Spi, dieťatko, spi 

že.... 

Uspávanka.  

b)Skladba na 

počúvanie:  

Eugen 

Suchoň:,,Haju, haju 

hajušky...“ 

36,37 Hudobno-dramatické činnosti  

príbehy, rozprávky, básne; integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra  

 

 

 

 

 

-vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku, 

pohybom,  

dramatickými prostriedkami  

 3. 18. Aktívne počúvanie 

hudobnej skladby. 

Skladba na 

počúvanie: 

Janko Matuška: 

,,Zem spí...“ 

38,39 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-so-mi  

-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  

 

 

FEBRUÁR   

II. 1. 19. Detská hudobno – 

pohybová hra. 

 „Mám ručníček 

mám ...“ 

 

40,41 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  

-uplatniť vhodný pohyb v hudobno–

pohybových hrách so spevom,  

-adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo, -pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky  

RLK 4.5. 

 

 

 

RLK 4.2. 

 

 

 

 

 

 2. 20. Dramatizácia 

a spev ľudovej 

piesne. 

„Išla sova na 

tanec....“ 

42,43 Hudobno-dramatické činnosti  

príbehy, rozprávky, básne; integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra  

 

-vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku 

 

 3. 21. Grafické 

vyjadrenie 

hudobného diela. 

Camille Saint 

Saens:,,Akvárium...“ 

45,46 Hudobno-vizuálna činnosti  

grafická notácia; grafická partitúra; integrácia s výtvarnou 

výchovou  

-realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného grafického 

vyjadrenia hudobných dejov,  

-vizuálne zobraziť zvukové vnemy  

OSR 1.4. 

 

 

 

 



 

 

6 

 4. 22. Spev autorskej 

piesne. 

„Prosil líšku 

vĺčik....“ 

 

46,47 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  

-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)  

 

OZO 4.1. 

 

MAREC 

III. 1. 23. Spev autorskej 

piesne. 

 „Fialôčka, fiala...“ 

48,49 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  

-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), 

 

OSR 3.1.4 

 

 2. 24. Použitie Orffových 

nástrojov 

v autorkej piesni. 

„Ťuki, ťuki, 

ťukalo...“ 

50,51 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  

-hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch,  

-hrať na tele  

 

 

 3. 25. Uplatnenie 

vhodného pohybu v 

hudobno–

pohybových hrách 

so spevom.  

a)Pieseň o trúbke ... 

b)Skladba na 

počúvanie: 

Peter Iľjič 

Čajkovskij:,,Pochod 

drevených 

vojačikov...“ 

52,53 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)  

 

 

 

 

 

 

 

- uplatniť vhodný pohyb v hudobno–

pohybových hrách so spevom,  

- adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo,  

- pohybom adekvátne vyjadriť hudobno-

výrazové prostriedky  
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APRÍL 

IV. 1. 26. Hudobno – 

pohybová hra, 

jednoduché tanečné 

prvky. 

„Vŕšok, dolina....“ 

54,55 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)  

- 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 

RLK 3.5. 

 2. 27. Spev 

a dramatizácia 

príbehu. 

„Prší, prší ....“ 

 

56,57 Hudobno-dramatické činnosti  

príbehy, rozprávky, básne; integrácia s predmetom 

slovenský jazyk a literatúra  

 

- vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a melodickými 

nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku  
 

 

 

 

 

DOV 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 28. Aktívne počúvanie, 

hry so zvukmi. 

a) Vlak ... 

b)Skladba na 

počúvanie: 

Petr Erben:,,Vlak sa 

rozbieha. 

 

58,59 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  

-  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  

 

 4. 29. 

 

 

Spev autorskej 

piesne. 

„V kvetinovom 

bufete...“ 

 

60,61 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  

- 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)  

 

 

 

MÁJ 

V. 1. 30. Hra na Orffových 

nástrojoch, 

rymticko-melodické 

sprievody. 

„Zrelá fazuľa …“ 

62,63 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 

- hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch,  

- hrať na tele, hrať rytmické modely,  

- hrať melodické modely  

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 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 sprievody  

rytmická a melodická improvizácia  

 

 

 

 

 

RLK 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 31. Spev slovenskej 

ľudovej piesne. 

a)Maličká som… 

b)Skladba na 

počúvanie: 

Eugen 

Suchoň:,,Maličká 

som...“  

64,65 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 

- 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)  

 

 3. 32. Spev autorskej 

piesne. 

„Na dvore býva 

sliepočka naša...“ 

 

66 

 

 

 

 

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  

- 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)  

 

 4. 33. Rytmická 

a melodická 

improvizácia. 

Použitie Orffových 

nástrojov. 

 „Káčer na doline...“ 

 

67  

 

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 sprievody  

rytmická a melodická improvizácia  

- hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch,  

- hrať na tele, hrať rytmické modely,  

- hrať melodické modely  

 

 

JÚN 

VI. 1. 34. Spev autorskej 

piesne. 

 „My sme malí 

muzikanti…“  

70,71 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,  

- 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)  

 

MUV 1 
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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  

 2. 35. Časová rezerva 

Umelecké úpravy 

ľudových piesní . 

Janko 

Matuška:,,Hymna 

Slovenskej 

republiky....“ 

68, 69    

Používaná literatúra: 

-učebnica „Hudobná výchova“: Kopinová, Ružičková, Damboráková, 8.vydanie, 2009  

  


