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UČEBNÉ OSNOVY – HUDOBNO-POHYBOVÁ VÝCHOVA - 0. ročník ZŠ 

 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: nultý 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 3 hodiny týždenne - 99 hodín ročne  

 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v 
nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudba umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynulo 
nadväzuje na prirodzené predpoklady detí a ich sklony k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť 
pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to realizovaním komplexne chápaných 
hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. Sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 
majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti ako aj skúsenosti,  zručnosti  a  vedomosti  z  literárnej,  dramatickej,  etickej,  výtvarnej  a  telesnej  
výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú 
prevahu hudobné  prejavy:  vokálno-intonačné,  hudobno-pohybové,  inštrumentálne  (interpretačné  a tvorivé),  podporené  percepčnými  a hudobno-dramatickými  
činnosťami.  Hudobné  činnosti učiteľ  usmerňuje  tak,  aby  prinášali  radosť,  aby  sa  každý  žiak  prejavil  v  jemu  blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho 
sebavedomie a sebaúcta. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie  menej  nadaných       a  
podporovanie  najslabších  žiakov.  V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní 
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel. 
 

 
 
CIELE PREDMETU 

 
 povzbudenie prirodzenej muzikálnosti detí a ich pohybovej kultúry 
 vytváranie pozitívneho vzťahu k hudbe, pohybu a tancu 
 získanie základov správnych speváckych návykov, hospodárneho dýchania, zreteľnej výslovnosti 
 rozvíjanie rytmického cítenia 
 rozvoj pohybových schopností detí, vnímanie pohybu 
 nácvik jednoduchých tancov a pohybovo rytmických hier 
 napomáhanie rozvoja reči a poznania 
 od spontánneho používania pokračovať k uvedomenému osvojovaniu si materinského jazyka 
 uvedomovať si špecifiká dvojjazyčného prostredia a dvojjazyčnosti žiakov 
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Ročník: nultý 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 3 hodiny týždenne - 99 hodín ročne 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre daný predmet 
 

Počet 
hodín 
 

Vzdelávacia oblasť 
Tematický celok  

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

9 Umenie a kultúra 
Zvuky 
 

Rozlišovať zvuky 
a vytvárať zvuky 

Žiak na konci 0. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 rozoznávať zvuky bežného života, 
 vytvárať zvuky za pomoci jednoduchých nástrojov, 

 experimentovanie so zvukom 
 vytváranie zvukov 

 

 
Rozvoj rytmického 
cítenia 

 
 reprodukovať detské riekanky, 
 predviesť pohybové hry, 

 
 rozvíjať rytmické cítenie 
 pestovať vzťah k hudbe 
 rozvoj hrubej motoriky 

 

Príprava na spev  zaspievať jednoduchú pieseň, 
 správne pracovať s dychom, 

 nácvik jednoduchej pesničky 
 

9 Rozlišovanie zvukov Rozlišovanie zvukov 
Citlivosť sluchu 
Nácvik pesničky 

 manipulovať s predmetmi a vytvárať zvuk, 
 riadiť sa  pokynmi vyučujúceho, 

 príprava na spev 
 správne sedenie 
 nácvik pesničky 

 

Rozvoj hudobnej 
motoriky 
Rytmické cítenie – 
tempo 

 aplikovať  pokyny, 
 napodobniť pohyby učiteľa, 
 pohybovať  sa podľa hudby, 

 utvrdzovanie pokynov 
 rozvoj hrubej motoriky 
 tempo 
 pohyb 

Artikulácia 
Pohyb 
 
 
 

 zopakovať riekanku, 
 vyjadriť pohyb telom. 

 nácvik riekanky 
 artikulácia 
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Počet 
hodín 
 

Tematické okruhy Téma Výkonový štandard – výstup  
 

Obsahový štandard - obsah  

18 Zvuky a tóny Vytváranie zvukov 
Artikulácia 

Žiak na konci 0. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 experimentovať s vlastným hlasom, 
 zopakovať riekanku, 
 odlišovať zvuky, 

 

 správna artikulácia 
 práva s vlastným hlasom 
 tón 

 

  Reč a spev  rozlišovať vysoké a nízke tóny – pohybom,  rozoznávanie reči a spevu 
 rozlišovanie výšky tónu 
 vyjadrenie výšky tónu pohybom 

 
 

  Spevácke návyky  pohybovať sa  na rytmus, 
 zapamätať si text piesne, 

 rozvoj rytmického cítenia 
 správne spevácke návyky 
 

  Artikulácia  
Vzťah k hudbe 
Inštrumentalizácia 
 

 správne artikulovať, 
 zaspievať vianočné koledy, 

 správna artikulácia 
 základy inštrumentalizácie 
 

  Poznávanie hudobných 
nástrojov 

 hrať na jednoduchých rytmických nástrojoch, 
 rozlišovať jednotlivé hudobné nástroje, 

 základy inštrumentalizácie 
 rytmické cítenie 
 

 
 

 Orientácia v priestore 
Základné tanečné 
kroky 

 prepojiť reč, spev a pohyb, 
 vymenovať vianočné tradície, 
 napodobniť  jednoduché tanečné kroky. 

 
 

 orientácia v priestore 
 nácvik základných tanečných 

prvkov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 vytvoriť pozitívny vzťah k svojmu regiónu a krajine 
 pochopiť správny význam ľudovej kultúry, zvykov a tradícií 
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Počet 
hodín 
 

Tematické okruhy Téma Výkonový štandard – výstup  Obsahový štandard - obsah  

18 Muzikálnosť Vlastný hlas a jeho 
možnosti 

Žiak na konci 0. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 pracovať s vlastným hlasom – tempo, rytmus, melódia, 

 uvedomenie si vlastného hlasu 
a jeho možnosti 

 muzikálnosť  
 artikulácia 

 

  Pohyb 
Význam textu 
Spevácke návyky 

 naučiť sa  jednoduchý text a vyjadriť ho pohybom, 
 zaspievať jednoduchú pieseň, 

 význam textu 
 jednoduchý pohyb 
 pieseň 

 

  Kultúrne správanie  rozlišovať hudobné nástroje, 
 dodržiavať pravidlá slušného správania na kultúrnom podujatí, 

 spevácke návyky 
 hudobné nástroje 
 kultúrne správanie 

 

  Základy 
inštrumentalizácie 
Hudobné nástroje 

 rozlišovať ľudské hlasy, 
 hrať na jednoduchých melodických nástrojoch, 

 rozdiel medzi hlasmi 
 základy inštrumentalizácie 
 poznávanie hudobných nástrojov 

 

  Pieseň  správne cvičiť s dychom, 
 vyjadriť pohybom nacvičenú pieseň, 

 nácvik piesne. 
 spevácke návyky 
 muzikálnosť 

 

  Rytmické cítenie  vyjadriť zvukmi rytmus, 
 zatancovať jednoduchý tanec, 

 rytmické cítenie 
 tempo 
 základné kroky 

 

21 Spevácke návyky Vzťah k hudbe 
Muzikálnosť 
Nácvik piesne 

 vytvoriť pozitívny vzťah k hudbe, 
 naučiť sa  text ľudovej piesne. 

 hudba – vzťah k nej 
 muzikálnosť 
 nácvik ľudovej piesne 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 vytvoriť pozitívny vzťah k svojmu regiónu a krajine 
 pochopiť správny význam ľudovej kultúry, zvykov a tradícií 
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Počet 
hodín 
 

Tematické okruhy Téma Výkonový štandard – výstup  Obsahový štandard - obsah  

  Rozvoj tvorivosti 
Dych 
Artikulácia 

Žiak na konci 0. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vyjadriť dej pohybom tela, 
 reprodukovať jednoduchú vyčítavanku, 

 chronológia deja 
 hospodárenie s dychom 

  Hudobná motorika 
Orientácia v priestore 

 ohľaduplne sa  správať pri pohybovej hre „naháňačka“,  rozvoj hrubej motoriky 
 správanie pri pohybovej hre 

  Veľkonočné tradície  opísať veľkonočné zvyky,  oboznámenie s Veľkonočnými 
zvykmi 

  Artikulácia 
Improvizácia 

 správne artikulovať vinše, 
 dramatizovať riekanky, 

 správna artikulácia 
 opakovanie naučeného 

  Zručnosť 
Orientácia v priestore 

 zhotoviť jednoduchý hudobný nástroj, 
 správne aplikovať pravidlá pohybovej hry, 

 zhotovenie jednoduchého 
hudobného nástroja. 

 pohybová hra 
 

  Muzikálnosť 
Spevácke návyky 

 pri speve sa  pohybovať v rytme,  muzikálnosť 
 nácvik pesničky 

12 Vzťah k hudbe Artikulácia 
Rytmus 

 správne artikulovať nacvičenú riekanku, 
 vytlieskať rytmus, 

 správna artikulácia 
 rozvoj rytmického cítenia 

  Muzikálnosť 
Kreativita 
Emócie 

 rozoznať populárnu  pieseň, 
 spontánne prejaviť emócie pri tanci, 

 počúvanie populárnych piesní. 
 spontánny tanec 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
Mediálna výchova 
 

 osvojiť si zodpovedný prístup využívania médií na komunikáciu 
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Počet 
hodín 
 

Tematické okruhy Téma Výkonový štandard – výstup  Obsahový štandard - obsah  

  Prírodné úkazy 
v hudbe 

Žiak na konci 0. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vyjadriť prírodné úkazy zvukom a pohybom, 

 prírodné úkazy v hudbe – vlastná 
predstava 

  Nácvik piesne 
Spevácke nácviky 

 vyjadriť emócie a nálady pohybom, 
 zaspievať rómske piesne, 

 tvorivé vyjadrenie emócií a nálad 
pohybom 

 nácvik rómskej piesne 
 

12 Zhrnutie získaných 
vedomostí 

Dynamika hudby 
Dych 

 vyjadriť kontrasty v hudbe pohybom, 
 cvičiť s dychom,  

 uvedomenie si dynamiky hudby 
 správne hospodárenie s dychom 

  Hudobné nástroje  rozoznávať hudobné nástroje – vie na nich hrať,  poznávanie jednotlivých 
nástrojov 

  Rozvoj kultúrneho 
správania. 

 zaspievať naučené piesne,  opakovanie 

  Počúvanie. 
Rozlišovanie zvukov 

 zaspievať detské piesne, 
 rozlíšiť zvuky vonkajšieho prostredia na vychádzke. 

 počúvanie piesní detských 
autorov 

 rozlišovanie zvukov vonkajšieho 
prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
Environmentálna výchova 

 nadobudnúť vedomosti o ochrane prírody 
 získať poznatky pre starostlivosť o zvieratá 

 

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
   2.Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze   
      a   etickú súvislosť medzi bohatstvom  
      a chudobou 

 poukázať na potrebu financií na zabezpečenie základných potrieb 
 uvedomiť význam platu za vykonanú prácu (finančná odmena za 

vykonanú prácu) 
 zhodnotiť význam „byť zamestnaný“ (pozitíva, negatíva) 

  

práca, peniaze, bohatstvo, chudoba 
 

 


