
 
 UČEBNÉ OSNOVY 
  

 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je 
rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj 
ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti 
Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú 
vzdelanosť národa. Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale 
viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva 
celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. Dôraz sa 
kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej 
hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. 
Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s 
inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, 
ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, 
emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej 
kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, 
sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a 
vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, 
zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného 
zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a 
vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať 
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Vyučovací jazyk slovenský 



aj hodnoty iných. V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 
výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj 
prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život v 21. 
storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa 
vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k 
priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu človeka tak, ako je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a 
vzdelávania v SR v projekte Milénium. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského 
princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných 
podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných 
činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné 
činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu 
hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, 
experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú 
skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych 
problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej 
vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre. Komplexne poňaté hudobné 
činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu 
stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v 
primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k 
poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. 
Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť 
prameňom zážitkov i vedomostí. 
 
 
CIELE PREDMETU  
 
Kognitívne ciele  
 Získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. 
 Nadobudnúť schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom 
sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,  
 Spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých slohových 
období a ich vybrané diela,  
 Uvedomiť si svoju národnú identitu v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získať úctu k svojej 
kultúre,  
 Prostredníctvom hudobných činností získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda 
komunikovať umeleckými prostriedkami,  



 Nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného 
národa, iných národov a etník, 
  V kontexte s hudbou dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných 
predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).  
 
Socioafektívne ciele  
 Prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokázať prekonať svoj egocentrizmus, vedieť sa 
preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopiť jeho citový a myšlienkový svet s 
určitou mierou stotožnenia sa vychovávať k empatii.  
 Na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie umelecké 
diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky.  
 Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr.  
 Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe. 
  Schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických 
činnostiach).  
 Mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej práce.  
 Vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času. 
 
Psychomotorické ciele  
 Dokázať správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a využiť ich pri 
realizácii hudobno-dramatických činností.  
 Získané zručnosti vedieť využiť pri svojich hudobných činnostiach. 
 Na primeranej úrovni dokázať využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a 
postojov, prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom. 
 
Počty vyučovacích hodín: 

Tematický celok: Hudobné prechádzky storočiami: 11 
Pestrá paleta populárnej hudby: 16  
Hudba na pomedzí: 6  
SPOLU: 33 

 
Vzdelávací štandard pre VII. ročník: 

 Prijímať, analyzovať, hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať získané 
poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov (dejepis, etická výchova, výtvarná, literárna, 
zemepis, cudzie jazyky).  

 Vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr. 



 Poznať na základe počúvania hudby minimálne 6 hudobných diel a ich autorov.  
 Rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách, využiť osvojené 

hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a prezentácii 1 hudobno-dramatického 
príbehu.  

 Zaspievať čisto, kultivovane podľa svojich schopností ľudové, umelé piesne iných národov a 
regionálne slovenské ľudové piesne.  

 Vedieť sprevádzať, vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na rytmických a melodických nástrojoch 
Orffovho inštrumentára.  

 
 

Kľúčové kompetencie: 
 
Učiť sa učiť -spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých 
slohových období a ich vybrané diela, -prostredníctvom hudobných činností získať schopnosť 
vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 
Komunikatívne kompetencie -formovať sa ako aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a 
názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k 
nim  
Občianske kompetencie -mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej práce, -
uvedomiť si svoju národnú identitu v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získať úctu k 
slovenskému kultúrnemu bohatstvu a histórii -dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a 
rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,  
Riešenie problémov -schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri 
hudobno-dramatických činnostiach), 
 
 

Stratégia vyučovania (organizačné formy a metódy) 
   

     Aby učiteľ hudobnej výchovy mohol poskytovať podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, doporučujeme 
využívať tieto formy a metódy - skupinové, diferencované vyučovanie, návštevu hudobných podujatí, 
besedy zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rolí, špecifické metódy: 
intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, 
riadené objavovanie hudby, informačno receptívna metóda, improvizácia. 

     
 
 
 



Hodnotenie získaných zručností: 
 

Individuálne hodnotenie žiakov, prihliadanie na ich intonačné, rytmické a pohybové spôsobilosti. 
Hodnotenie je realizované aj verbálnou formou – pochvala, povzbudivé slová, vytváranie a upevňovanie 
kladných vlastností a postojov, zaradenie na činnosť vyhovujúcu žiakovi (spev, taktovanie, sprievod na 
ľahko ovládateľnom nástroji, pohybová aktivita a pod.) Predmet sa neklasifikuje. 
 
 
Učebné zdroje  
Hudobná výchova pre 7. roč. ZŠ  
Ako učebné pomôcky budú použité CD a DVD nahrávky, encyklopédie, internet.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stratégia vyučovania 
 

TEMATICKÝ 
CELOK 

 
Metódy 

 
Postupy  

Formy práce 

 
I. Hudobné 
prechádzky 
storočiami 

 
 
 
 
 
 
 

 
II. Pestrá paleta 

populárnej 
hudby 

 
 
 
  
 

 
III. Hudba na 

pomedzí 
  
 
 
 

 

 
výklad učiteľa,  

rozhovor, besedy,  
zážitkové metódy, 

intonačná metóda (imitačná a 
kombinovaná) osvojovania piesní, 

riadené objavovanie hudby, 
informačnoreceptívna metóda, 

improvizácia 

Vokálne činnosti –  
Upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností v práci 
s hlasom v nadväznosti na predchádzajúce ročníky, v 
kultivácii speváckeho a hovoreného prejavu 
prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych 
speváckych návykov.  
Inštrumentálne činnosti – 
Hra a tvorba sprievodov na detských hudobných 
nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i 
produkcie, tvorba sprievodu pre hudobno-dramatické 
prejavy.  
Hudobno-pohybové činnosti –  
Reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou 
pohybu, tanca, gesta, improvizácia a pantomimické 
vyjadrenie.  
Percepčné činnosti –  
Aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak 
poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, štýlových a 
funkčných podobách, dokáže zadeliť dielo do obdobia, 
hudbu analyzovať a charakterizovať.  
Hudobno-dramatické činnosti – využitie všetkých 
činností, zručností a vedomostí na budovaní a predvedení 
dramatického príbehu. Zapojené sú aj získané skúsenosti a 
vedomosti z ostatných estetickovýchovných predmetov: 
výtvarná výchova, literárna výchova – dramatizácia, 
etická, tanečná zložka pohybovej výchovy. 

  

skupinové, 
projektové, 

diferencované 
vyučovanie, 
hranie rolí; 
samostatná 

práca práca vo 
dvojiciach 

aktivizujúce 
formy práce: 

súťaže, 
výstavky 

improvizované 
koncerty 
diskotéka 
populárnej 

hudby 
výchovné 
koncerty 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
TEMATICKÝ 

CELOK 
 

Téma 
 

Cieľ, spôsobilosť, kompetencie 
 

Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
Hudobné 

prechádzky 
storočiami:  

 
 
 
 

Pestrá paleta 
populárnej 

hudby 
 
  
 
 
 
 

Hudba na 
pomedzí 

 
  
 

  
 
 

Poslanie hudby (umenia ) v 20. 
storočí – umelec tu nechce vyjadriť 
len krásu, ale predovšetkým chce 
osloviť a podnecovať myslenie 
percipienta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj populárnej hudby: džez (od 
New Orleansu po bratislavské 
džezové dni), hudba mladých od 
Beatles po súčasne hudobné skupiny, 
SuperStar a iné televízne a rozhlasové 
relácie, stoličkový rock and roll, spev 
súčasných hitov.  

 
 
 
 
 

Vokálno-intonačné činnosti:  Žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne 
čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom 
piesne ľudové aj umelé, v durových, molových a 
modálnych tóninách, - orientuje sa v grafickom 
zázname piesní a skladieb - dokáže posúdiť kvalitu 
vokálneho prejavu druhých.  
 
 
 
 
 
 
Inštrumentálne činnosti:  Žiak dokáže realizovať a vytvárať inštrumentálne 
sprievody k piesňam, jednoduchou improvizáciu na 
detských hudobných nástrojoch 
 
Hudobno-pohybové činnosti: Žiak dokáže - správne reagovať pohybom na znejúcu 
hudbu, vyjadriť metrum, tempo, dynamiku, pohyb 
melódie, v súlade s charakterom piesne alebo 
skladby, - realizovať hudobnopohybové hry so 
spevom, vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom.  
 
 
 
 
 

Význam a dielo 
najznámejších 
skladateľov hudby 
20. storočia vo svete 
a u nás.  

 
Návraty do minulosti: -Od hud. 
atómov cez módy,... 
-Hudobníci rôznych 
dôb -Hudobné 
nástroje rôznych dôb 
-Zakladatelia 
modernej slovenskej 
hudby -Galéria 
hudobných 
skladateľov 
 
Vývoj populárnej 
hudby:  -džez (od New 
Orleansu po 
bratislavské džezové 
dni), -hudba 
mladých od Beatles 
po súčasne hudobné 
skupiny, SuperStar a 
iné televízne a 
rozhlasové relácie, -

Vedieť hrať 
rytmické motívy, 
jednoduché 
inštrumentálne 
sprievody k 
piesňam.  
 
Poznať na základe 
počúvania hudby 
minimálne 6 
hudobných diel a ich 
autorov.  
 
Vedieť uplatňovať 
elementárne 
taktovacie pohyby 
pri speve.  
Vedieť reagovať 
pohybom na hudbu, 
vyjadriť pohybom 
charakter, výraz a 
náladu piesne a 
znejúcej hudby. 
Zaspievať čisto, 
kultivovane podľa 
svojich dispozícií 
najmenej 5 
ľudových, umelých 
piesní iných národov 



 
 
 

 
 
 

Prieniky rôznych druhov a žánrov 
hudby, country & western, hudba k 
filmom, hudba na internete, etno- a 
worldmusic, vážna verzus populárna 
hudba, malý projekt učiteľa a žiakov, 
hudba a ty (hudba a ja, malý projekt 
alebo krátke zamyslenie sa žiaka).  

 Percepčné činnosti :Žiak sa orientuje v znejúcej 
hudbe na základe použitých výrazových prostriedkov 
hudby, - dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú 
skladbu z hľadiska žánru, postrehne výrazné 
hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie 
hudby, - dokáže verbalizovať svoj názor 
 Hudobno-dramatické činnosti: Žiak integruje a 
komplexné využíva vokálne, hudobnopohybové, 
inštrumentálne a percepčné činností spojené v 
dramatickom príbehu, - získava schopnosť 
empatického a asertívneho správania sa 

stoličkový rock and 
roll, -spev súčasných 
hitov.  
 
Prieniky rôznych 
druhov a žánrov 
hudby:  populárna hudba, 
vážna hudba, džez, 
etno, world...) 
Vnímať a 
rozoznávať 
umelecké hodnoty 
rôznych kultúr. 
 

a 8 regionálnych 
slovenských 
ľudových piesní so 
zreteľom na hlasové 
dispozície a hlasovú 
hygienu.  
 
Žiak dokáže 
rozmýšľať a 
rozprávať o hudbe, 
tvorivé počúvanie 
hudby. 

Prierezové témy: 
DOV - Dopravná výchova  
ENV - Environmentálna výchova  
MDV - Mediálna výchova  
MUV - Multikultúrna výchova  
OZO - Ochrana života a zdravia  
OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  
TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
RLK- Regionálna výchova 



 
 

 
 


