
Učebné osnovy  

  HUDOBNÁ VÝCHOVA  v 1. ročníku  základnej školy 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet hudobná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej 

školy pod číslom  2015-5129/1758:1-10A0. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z hudobnej výchovy iŠVP. 

 Rozsah vyučovania predmetu: 

1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Hlasová činnosť ....... 10 VH 

Vokálne činnosti, detské ľudové a autorské piesne, popevky, riekanky, rečňovanky, dialogické 

hry, hlasové a dychové cvičenia, hry s dychom a hlasom, 2/4 a ¾ takt, osminové a štvrtinové 

rytmické hodnoty, pomocné rytmické  prostriedky, pomocné intonačné prostriedky 

Inštrumentálne činnosti  ...........5 VH   

Orffové nástroje – paličky, drevený blok, bubon,  tamburína, triangel, spiežovce, činely, 

činelky, zvonček, chrastidlá, xylofón, zvonkohra, metalofón, hra na tele, hra na zvukových 

hračkách, rytmické modely, rytmická a melodická improvizácia                               

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie  .........5 VH 

Zvuky okolia, objektov, vlastného tela, skladby slovenských a svetových skladateľov, piesne, 

spev a interpretácia učiteľa, vlastný hudobný prejav žiaka, skupiny, triedy, zvuk, tón a ich 

vlastnosti, kontrasty tónov, spev – sólo, zbor, hra na sólovom hudobnom nástroji, hra orchestra, 

husle, klavír, rytmické a melodické modely 

Hudobno – pohybové činnosti....... 5 VH 

Hudobno – pohybové hry so spevom, tanečná chôdza, tanečný beh, pochod, prísunový krok 

dopredu, dozadu a do strán, pohyb, gesto, mimika, tlieskanie, plieskanie, dupanie, počúvanie 

hudby ako pomocný prostriedok percepčných činností 

Hudobno – dramatické činnosti........... 5 VH 

Príbehy, rozprávky, básne – integrácia s predmetom slovenský jazyk a literatúra 

Hudobno – vizuálne činnosti...........3 VH 

Grafická notácia, grafická partitúra, integrácia s výtvarnou výchovou 



   

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 

 

 


