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Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Prierezové témy 

 

Pozn. 

IX Pieseň pre tvoje uši,      

    Zebra 

Správne spevácke návyky 

rozospievanie, dýchanie 

a sedenie pri speve. 

Opakovanie piesní 

a základných pojmov z 2. 

ročníka.  

Žiak ovláda správne spevácke návyky 

(dýchanie, postoj, hlavový tón), melódiu 

a tempo piesní z minulého roku, základné 

pojmy. Dokáže uhádnuť pieseň na základe 

inštrumentálneho sprievodu.  

OSR 

MEV 

DOV 

s. 4, 5 

Šijeme vrecia, šijeme 

    Železnica 

Technika dýchania pri speve. 

Sprevádzanie spevu 

jednoduchým pohybom. 

 

Žiak ovláda základy speváckeho dýchania,  

správne nasadenie tónu, artikuláciu 

spoluhlások a koncoviek. Vie čisto a so 

správnym výrazom zaspievať slovenské 

ľudové piesne. Dokáže adekvátne 

prispôsobiť pohyb skladbe.  

OSR s.6 

V šírem poli 

Keď ja bula malá 

Pohybom vyjadriť piesne. 

Opakovanie základných 

informácií o notách a ich 

rytmických slabikách. 

Žiak vie intonačne správne zaspievať 

pieseň, pohybom vyjadriť piesne a ovláda 

základné informácie o notách a ich 

rytmických slabikách. 

OSR 

MEV 

 

s.7 

X My sme malí muzikanti 

Pod horou ovos drobný 

Na základe piesne vymyslieť 

sprievod. Pochopiť a poznať 

rytmickú predohru a dohru.  

Zopakovať si jednotlivé 

pomlky, priraďovať ich 

k hodnotám nôt. 

Žiak vie intonačne správne zaspievať 

pieseň, rozlišovať rytmické hodnoty nôt, 

techniku hry na detských hudobných 

nástrojoch. Ovláda jednotlivé pomlky, 

priraďovať ich k hodnotám nôt (celá, 

polová, štvrťová a osminová). 

OSR 

MEV 

s.8-9 
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Trpaslíci v makovici 

A.Dvořák -Tanec 

škriatkov 

Naučiť sa rytmicky náročnú 

skladbu. Na základe melódie 

pochopiť názov skladby.  

Vyjadriť hudbu pohybom. 

Žiak vie po naučení piesne ju doplniť 

o rytmický sprievod. Ovláda rytmizovanie 

nôt pomocou slabík. 

Vie spievať hlavnú melódiu a stvárniť 

príbeh podľa hudby. 

OSR 

MEV, REG 

s. 10-11 

Uspávanky – Búvajže 

len, búvaj 

Hajaj, belaj 

M.Schneider-Trnavský - 

Uspávanka 

Naučiť sa spievať s citom  

uspávanky. 

Uvedomiť si význam 

uspávaniek. 

Žiak vie s citom spievať uspávanky 

a rytmizovať  noty pomocou slabík.  

MEV, REG 

OSR 

s.12 

XI Zábavné piesne – Skočila 

mi myška 

A ty, Hana 

Mám ručníček, mám 

Vedieť čisto a so správnym 

výrazom zaspievať slovenské 

ľudové piesne. Pochopiť 

brumendo. 

Aktívne sa zapájať do pohybu. 

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať slovenské ľudové piesne. Ovláda 

brumendo a aktívne sa zapája do pohybu. 

OSR s.13 

 Zahráme sa – Kráľka, 

Janko 

Zahrať hudobno - pohybovú 

hru. 

 

Žiak dokáže byť aktívny pri hudobno-

pohybovej hre. 

OSR  

MEV 

s. 14-15 

E.Suchoň – Keď sa vlci 

zišli 

Keď sa vlci zišli 

Hlboký jarčok 

Osvojiť si piesne. Zoznámiť sa 

so sláčikovými hud. nástrojmi 

a s pojmom trio.  

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať piesne, pozná pojmy - trio, 

sláčikové hudobné nástroje. 

MUV  

REG 

 

s. 16-17 

Hudobná hra – 

Fúzačikov špás 

Naučiť sa pieseň. Hra na hud. 

režisérov.  

Rozoznávanie pomlky, 

hodnoty nôt, na koľko dôb 

trvajú jednotlivé noty a ich 

rytmické slabiky.  

Žiak dokáže aktívne sa zúčastniť hudobnej 

hry. Vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať piesne. Rozoznáva pomlky, 

hodnoty nôt, na koľko dôb trvajú 

jednotlivé noty a ich rytmické slabiky. 

OSR s. 18-19 

XII Ako sa Mopkovia vynašli Zahrať hudobno - dramatickú 

hru. 

Žiak dokáže byť aktívny pri hudobno-

dramatickej hre. 

OSR 

MEV 

s. 20-21 
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Kúpil otec rybu Pojmy sprievod, predohra, 

dohra. Inštrumentálne podporiť 

túto pieseň. Rytmizovanie nôt 

pomocou slabík. 

Žiak vie po osvojení piesne vymyslieť 

vhodný inštrumentálny sprievod, 

rytmizovať noty pomocou slabík. 

ENV 

OŽZ 

s. 32 

Spievame vianočné 

koledy a piesne 

Osvojenie koledy.                            

Hra na hudobných nástrojoch. 

Žiak pozná vianočné zvyky, vie spievať 

vianočné koledy a sprevádzať ich 

jednoduchým hud. sprievodom. 

MUV 

VMR 

s. 34-35 

I Vandrovala blška Dramatizácia textu piesne  

Opakovanie vedomosti 

o notách. 

Žiak vie po naučení piesne dramatizovať 

text piesne. Ovláda zápis, pomlky, doby 

a slabiky. 

OSR s.22-23 

Hudba a zvieratká – Ťaví 

pochod, Namrzený 

papagáj, Labuť 

Rozdiel medzi skladbami. 

Hra na Múdru ozvenu. 

Žiak pozná rozdiel medzi skladbami. 

Vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať. 

OSR 

MEV 

s.24-25 

Zahrajme sa s drakom – 

Dračie trampoty 

Zahrať hudobno - dramatickú 

hru. 

Poznať v skladbe refrén. 

Žiak je aktívny pri hudobno-dramatickej 

hre, vie zaspievať obidve piesne. Pozná ich 

rozdiel. Vie nájsť refrén v skladbách. 

OSR 

DOV 

 

s. 26-29 

II Teta Zima Dotváranie piesne 

inštrumentálnym sprievodom.  

Žiak ovláda pieseň., rytmizovanie nôt 

pomocou slabík. Aktívne sa zapája do 

sprievodu piesne. 

 

MEV 

s. 30-31 

Fašiangy 

Karneval zvierat – 

C.Saint-Saens 

Naučiť sa piesne. 

Spoznať zvieratká po vypočutí 

skladieb. 

Žiak ovláda fašiangové piesne 

Dokáže odhadnúť zviera na základe 

skladby. 

MUV 

 

s. 36-37 

Vybrané slová Naučiť sa piesne. Poznať 

v skladbe refrén.
 

Žiak vie zaspievať obidve piesne, pozná 

ich rozdiel. Vie nájsť refrén v skladbách. 

OSR s. 38-39 

III Rozprávka v hudbe – 

Šípová Ruženka  

M.Ravel - Pavana pre 

Šípkovú Ruženku 

Čisto a so správnym výrazom 

osvojiť si pieseň. 

Vypočuť si rozprávkovú 

skladbu. 

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať pieseň, vypočuť si skladbu. 

MEV s. 40-41 

Ako Mopkovia putovali Aktívne sa zúčastniť hudobno-

dramatickej hry. 

Žiak dokáže sa aktívne podieľať na 

hudobno-dramatickej činnosti. 

OSR s. 44-46 



 4 

Mazúrka a valčík 

Martinko 

Mám ja kosu 

 

Pojmy mazúrka, valčík. 

Zatancovať jeden z tancov. 

Žiak vie zaspievať pieseň a pozná rozdiel 

medzi polkou, mazúrkou a valčíkom. 

Dokáže správne realizovať tanečné kroky 

jedného z tancov a pohybom správne 

reagovať na hudbu. 

MUV s. 47 

Detské hry  Dotváranie piesní pohybom. 

Tanec k piesni Štyri kroky 

dopredu. 

Rytmizovanie nôt pomocou 

slabík. 

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať piesne, rytmizovať noty 

pomocou slabík, aktívne sa zúčastniť pri 

detských hrách. Ovláda tanec k piesni štyri 

kroky dopredu.  

MEV, VMR s. 48-49 

IV Spievanky, spievanky       

Prší, prší 

Dú, dú                                   

Dú valasi, dú 

Naučiť sa obidve piesne 

spievať spolu. Taktovanie 

 

Žiak po naučení jednotlivých piesní 

dokáže ich spievať ako dvojhlas. Dokáže 

taktovať niektoré piesne. 

OSR s. 50-51 

Piesne o kvetoch a ovocí -  

Zasadiu som, zasadiu 

som 

Pred dubom 

Moje milé, premilené 

jahody 

V piesni pochopiť Fine. D.C. al 

Fine.  

Opakovanie vedomosti 

o notách. 

Žiak chápe sled piesne a hudobné pojmy - 

Fine, D.C al  Fine..  

Ovláda rytmizovanie nôt pomocou slabík. 

 

OŽZ s. 52 

Piesne o jabĺčku -  

Červeno jabĺčko 

Osvojiť si všetky varianty 

piesní. Všímať si rozdielov. 

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať piesne. Pozná význam 

niektorých slov v piesňach. 

VMR s. 53 

V Ako Mopkovia pátrali 

Ako sa Mopkovia divili 

Aktívne sa zúčastniť hudobno-

dramatickej hry. 

Žiak sa aktívne podieľa na hudobno-

dramatickej činnosti. 

OSR s. 54-55 

Malá pomocníčka Naučiť sa spievať hru. V piesni 

pochopiť Fine. D.C. al Fine. 

Žiak chápe sled piesne a hudobné pojmy - 

Fine, D.C. al Fine.  

OŽZ s. 42 

Mamičke Naučiť sa pieseň. 

Opakovanie predošlých piesne 

spolu so sprievodmi. 

Žiak vie čisto a so správnym výrazom 

zaspievať piesne, rytmizovať noty 

pomocou slabík.  

MEV s. 43 
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Počítadlová  

Na bielej hore 

Vyjadrenie textu pri spievaní 

rytmicky – mazúrka. 

 

Žiak vie zaspievať pieseň aj iným 

jazykom, vyjadriť text piesne a rytmicky ju 

stvárniť. Ovláda rytmizovanie nôt 

pomocou slabík. 

OSR 

 

 

s. 56-57 

VI Tulajdina 

 Píšťalôčka krásna, 

Píšťalečka, pískaj 

J.Letňan - Flauta 

Hudobné nástroje flauta 

a pikola.  

Vytváranie sprievodu hrou na 

tele. Vypočuť si ukážku. 

žiak po naučení piesne pozná hud. nástroje. 

Dokáže vytvoriť rytmický sprievod hrou 

na telo a napodobniť hru hud. nástroja. 

MEV s. 58-59 

Anglické piesne Naučiť sa anglické piesne žiak pozná inonárodné piesne. MUV 

 

s. 60-61 

Zahrajme si divadlo – 

Ženích pre slečnu Myšku 

Hudobno-dramatická hra Žiak sa aktívne podieľa na hudobno-

dramatickej činnosti. 

OSR 

MEV 

s. 62-65 

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

ENV - Environmentálna výchova 

OZŽ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

VMR - Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

REG – Regionálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV- Multikultúrna výchova 

 


