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Šk.rok:  2019/2020 

Počet hodín: 1 h/ týždenne 

 

Vyučujúci : Mgr. M. Ševčíková, Mgr.J. Porubanová 

 

M T Tematický celok Téma Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prierezová 

téma 
Poznámky 

IX. 

1. 

Hlasové činnosti 

Opakovanie piesní 1. 

ročníka 

Zlatá brána 

 

- používať hlas vedome so správnou 

hlasovou technikou na dosiahnutie 

špecifického cieľa 

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1 – a1, 

ľudové a detské piesne 
OSR            s.5 

2. 
Hlasové činnosti 

Melodizácia reči 

 
Septembrová pesnička 

- melodizovať reč 5.-6.-5.-3. stupňa so-

la-so-mi 

- gestá znázorňujúce výšku tónov, relatívna 

solmizácia, fonogestika 
DOV 

s.4 

3. 

Inštrumentálne 

činnosti  

Orffové  nástroje  

 

Adam v škole nesedel 

- hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch  

- Orffove nástroje ručný bubon, triangel, 

činely  
OSR 

s.6 

4. 

Hudobno-pohybové 

činnosti  

Pohyby v priestore  

 

Krásna, krásna 

- pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky 

- pohyby v priestore chôdza, chôdza v kruhu RĽK 

s.8 

 

X. 

1. 
Hlasové činnosti  

Vokálne hry  

 

Na slepú babu 

 

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne 

- vokálne dialogické hry, dychové a hlasové 

cvičenia 

RĽK 

s.10 

2. 

Hlasové činnosti  

Melódia 

 
Listové tajomstvo 

- melodizovať reč 5.-6.-5.-3. stupňa so-

la-so-mi 

- reagovať pri speve na gestá učiteľa 

 

- ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku tónov, 

relatívna solmizácia, fonogestika 

OSR 

s.11 

3. 
 Hlasové činnosti 

Rytmus  

 

Náš tatíček, nebožtíček 

 

- rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov 

- rytmické hodnoty štvrťová, osminová nota, 

štvrťová pomlčka, pomocné rytmické 

prostriedky: tá, ti-ti, sa  

OSR 

s.12 

4. 

Hlasové činnosti 

Rytmus  

 
Zebra 

- rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov 

 

 

- rytmické hodnoty polová nota, pomocné 

rytmické prostriedky: tá - a 

DOV  

s.14 

XI. 

1. 

Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie 

Pochodový a valčíkový 

rytmus 

 

Detský pochod, Divoký 

jazdec, Kvetinový valčík 

- aktívne počúvať hudobné skladby, 

identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky v kontrastoch, rozlíšiť 

niektoré hudobné nástroje 

v počúvaných skladbách 

- skladby svetových skladateľov, tempo, 

rytmus, zvuková farba 

OSR s.16-17 

2. 
Hlasové činnosti   

Taktovanie 
Zjedzte ma, vĺčky, 

zjedzte  

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne  

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1 – c2, 

ľudová pieseň 

ENV 

 
s.18 



 - reagovať pri speve na gestá učiteľa - taktovacie gestá 2/4 taktu 

3. 

Hudobno-pohybové 

činnosti  

Pohyb so spevom  

 

Češem si hlavičku 

- pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky 

- tanečné prvky a pohyb 

v jednoduchých choreografiách 

- pohyby v priestore chôdza  

- pohyby na mieste  

- orientácia v  priestore v kruhu, jednotlivo, 

v skupine 

RĽK s.22 

4. 
Hlasové činnosti  

Takty 

 

 

Milujeme Mikuláša 

- rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov 

- rytmické hodnoty štvrťová, osminová nota, 

štvrťová pomlčka MUV s.21 

XII. 

1. 

Hudobno-vizuálne 

činnosti 
Notová osnova 

 

 

Rýmy zimy 

 

- realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného 

grafického vyjadrenia hudobných dejov 

- notový zápis tónov v notovej osnove, g1, 

štvrťová nota  

DOV – 

výchova 

k bezpečnos

ti v cestnej  

premávke 

s.19 

2. 
Hlasové činnosti  

Vianočné koledy 

 
Do hory, do lesa, valasi; 

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne  

- reagovať pri speve na gestá učiteľa  

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-c2, 

koledy 

- taktovacie gestá 2/4 a 3/4 taktu 

RĽK 

s.26 

3.  

Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie  

 
Vianočné koledy 

 

- aktívne počúvať vianočné koledy, 

identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky v kontrastoch, rozlíšiť 

niektoré hudobné nástroje 

v počúvaných skladbách 

- vianočné koledy, tempo, rytmus, zvuková 

farba 

OSR 

 

I. 1. 

Inštrumentálne 

činnosti 

Orffove nástroje  

 

 

Snehuliak 
- hrať rytmické modely, vytvoriť 

inštrumentálny sprievod 

- Orffove nástroje rytmické paličky, činely 

- rytmické hodnoty osmin., štvrť. nota, 

štvrťová pomlčka 

- predohra a sprievod 

OSR 

s.23 

 

2. 

Hlasové činnosti 

Dynamika 

 

 

Krbová 
- reagovať pri speve na gestá učiteľa, 

adekvátne meniť dynamiku 

- rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov 

 

- gestá na zmeny dynamiky 

- osminová pomlčka 

- relatívna solmizácia, fonogestika 

OZO 

s.24 

3. 

Hudobno-pohybové 

činnosti 

Pohyb so spevom 

 

 

Ženilo sa motovidlo 
- vyjadriť pocity z počúvanej 

a spievanej piesne pohybom a hrou na 

nástrojoch 

- reagovať na rytmus a tempo 

 

- pohybová improvizácia, pohybová 

interpretácia 

- pohyby v priestore  

VMR 

s.29 

II. 

1. 

Inštrumentálne 

činnosti 

Melodické nástroje 

 

Karneval 

- hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch 

- Orffove nástroje rytmické a melodické 

hudobné nástroje (zvonkohra) 

RĽK 

s. 30 

2. 

Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie 

Ľudová hudba 

a nástroje 

 

Bol jeden gajdoš, ľudové 

piesne 

- aktívne počúvať ľudové piesne 

- vyjadriť pocity z počúvaných piesní 

verbálne 

- rozlíšiť niektoré hudobné nástroje v 

počúvaných piesňach 

- ľudové piesne,  hudobný prejav triedy 

- notový zápis tónu e1 

RĽK 

s.33 



3. 

 

Hlasové činnosti 

Uspávanky 

 
Dobrú noc, má milá 

 

- reagovať pri speve na gestá učiteľa, 

adekvátne meniť dynamiku  

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-a1, 

ľudová pieseň 

- taktovacie gestá 2/4, gestá na zmeny 

dynamiky 

VMR 

s.34 

 

 

 

 

4.  

 

Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie 

 

Tmavý kút mi nedá spať 

 

- aktívne počúvať hudobnú skladbu 

a identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky 

-skladby slovenských skladateľov  

-výrazné zvukové kontrasty, tempo, rytmus, 

dynamika 
RĽK          s. 34 

III. 

1. 
Hlasové činnosti 

Taktovanie 

 

Dýnom, dánom 

 

- reagovať pri speve na gestá 

- rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov 

- dychové a hlasové cvičenia 

- taktovacie gestá 2/4 

- pomocné rytmické prostriedky: tá, ti-ti 

OSR 

s.35 

2. 

Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie 

Tempo 

 

Korytnačky a Antilopy  

- aktívne počúvať hudobné skladby 

- identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky v kontrastoch  

- skladby svetového skladateľa 

- výrazné zvukové kontrasty, tempo, 

dynamika 

ENV 

s. 36 

3.  
Hlasové činnosti 

Melodizácia reči 

 

Číčence, číčence 

 

- melodizovať reč 5.-3., 5.-6.-5.-3. a 5.-

3.-1. stupňa (so-mi, so-la-so-mi, so-mi-

do) 

- ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku tónov, 

relatívna solmizácia, fonogestika 

OSR 

s.37 

4.  

Hlasové činnosti 

Tempo 

 
Smutný slimák 

 

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne 

- reagovať pri speve na gestá učiteľa, 

adekvátne meniť tempo 

- detská autorská pieseň  

- gestá na zmeny tempa 

MUV 

s.38 

IV. 

1. 

Hlasové činnosti 

Tempo 

 

Medveď na lyžiach 

 

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne 

- reagovať pri speve na gestá učiteľa, 

adekvátne meniť tempo 

- detská autorská pieseň  

- gestá na zmeny tempa 
MUV s.39 

2. 

Hudobno-dramatické 

činnosti 

Rozprávka s hudbou 

 

Žaba, žaba, žabisko 

 

- vytvoriť hudobno-dramatický celok - materiál s dramatickým potenciálom: 

rozprávka a pieseň 
ENV s.46 

3. 

Inštrumentálne 

činnosti 

Orffove nástroje 

 

Zahrajte mi, muzikanti 

- hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch  

- vytvoriť inštrumentálny sprievod 

- Orffove nástroje a zvonkohra 

- inštrument. sprievod – jedným tónom 

toniky, - notový zápis tónov d1, f1 
OSR s.42 

 4. 
Hudobno-dramatické 

činnosti 
 

Na sluhu  
- vyjadriť charakteristiku postáv 

príbehu určitými zdrojmi zvuku a 

pohybom  

- slovenská ľudová hra 

RĽK s. 44 

V. 

1. 
Hlasové činnosti 

Uspávanky 

 

Uspávanka 
- používať hlas vedome so správnou 

hlasovou technikou 

- spievať čisto a rytmicky správne  

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-a1, 

autorská pieseň, dychové a hlasové cvičenia 

VMR  

s. 40 

2. 
Hlasové činnosti 
 Pieseň pre tvoje uši 

- používať hlas vedome so správnou 

hlasovou technikou 

- spievať čisto a rytmicky správne 

- vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-a1, 

autorská pieseň, dychové a hlasové cvičenia 

OSR 

s.55 

3. 
Percepčné činnosti – 

aktívne počúvanie 
Kukurica, pšenica  

- rozpoznať jednohlas, dvojhlas - piesne slovenských skladateľov 

- jednohlas, dvojhlas  

OSR  
s.48 



Spev 

 

- predohra, dohra 

4. 

Inštrumentálne 

činnosti 

Orffove nástroje 

 

Nešťastie 

- hrať na Orffových nástrojoch 

- vytvoriť inštrumentálny sprievod 

- inštrumentálny sprievod – predohra, 

medzihra, dohra  

- Orffove nástroje rytmické 

OZO 

s.49 

VI. 

 

 

1. 

Hudobno-pohybové 

činnosti 

Tanec 

 

Maličká som 

- pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky  

- tanečné prvky a pohyb 

v jednoduchých choreografiách  

- pohyby v priestore  

- pohyby na mieste   

- orientácia v priestore  

RĽK 

s. 50 

2. 

Hudobno-dramatické 

činnosti 

Príbeh s hudbou 

 

Krajina Zázračno  

- vytvoriť hudobno-dramatický celok - materiál s dramatickým potenciálom: 

hudobno-pohybová hra, príbeh, piesne, 

herecké etudy, inštr. nástroje 

OSR 

s.58 

3. 

Opakovanie učiva 2. 

ročníka 

 

Čo sme sa naučili 

- spievať relatívne čisto a rytmicky 

správne 

- reagovať pri hre na nástrojoch na 

gestá učiteľa 

- aktívne počúvať piesne a hudobné 

skladby 

- vyjadriť počúvanú hudbu pohybom 

 

- detské a ľudové piesne 

- Orffove rytmické nástroje 

- skladby slovenských a svetových 

skladateľov 

- pohybová improvizácia  

- notový zápis tónov 

OSR 

 

s.52 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky 

 

ENV - Environmentálna výchova 

DOV - Dopravná výchova  

MUV - Multikultúrna výchova  

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

OZO - Ochrana života a zdravia  

  



  



  



 


