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VZOR 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/II  
Vokálno-intonačné 
činnosti 

 
Keby mala rozum 
stonožka 
 

  Žiak chápe správne spevácke 
návyky (dýchanie, postoj, hlavový 
tón).  Zopakovať základné pojmy 
o notách z 3.roč. 

rozhovor OSR – význam  
kamarátstva 
MEV 

s. 3-4 
 

IX/III  Opakovanie piesní 
z 3.ročníka 
J.Cikker- Vlak ide 
C.Saint-Saens – 
Karneval zvierat 
E.Suchoň – Keď sa 
vlci zišli 

 Žiak ovláda vedomosti z teórie 
nôt (celá, polová, štvrťová 
a osminová 
nota+pomlky+rytmické 
slabiky+hodnoty). 

výklad OSR – súdržnosť 
celej skupiny 

s. 4-5 
 
 

IX/IV Vokálno-intonačné 
činnosti 

Banícka pieseň 
Vstávaj, Honzo, hore 

 Žiak zvláda  základy speváckeho 
dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások 
a koncoviek. Vedieť čisto a so 
správnym výrazom zaspievať 
piesne.  
 Vie vytvoriť jednoduchý inštrum. 
sprievod.  
VV3 Ziak dokáže pohybovo sa 
vyjadriť.  
 

Praktickej 
činnosti  

OSR – súdržnosť 
celej skupiny 

s.6-7 
 

X/I Vokálno-intonačné 
činnosti 

Vyvodenie stupnice 
Vyletela holubienka 
Pokapala na salaši 

Nepôjdem k nej 

 Dokáže intonačne správne 
zaspievať pieseň. Pozná pojmy - 
stupnica, stupnica C dur. Vie 
rytmizovať noty pomocou slabík - 
osminová TI, štvrťová TÁ, polová 
TÁ-Á, celá TÚ. 

 

Praktickej činnosti  s. 8-9 
 

X/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Kalendárne 
a výročné zvyky 1  

 Intonačne správne spieva pieseň. 
Pozná pojmy - žatva, dožinky, 

výklad MUV, REG – zvyky 
a tradície 

s. 10-11 
 



Buľi sme na 
priadkach 

Vretienko mi 
padá 

priadky, páračky, dožinkové 
slávnosti.  

 

X/III Vokálno-intonačné 
činnosti 
Percepčné činnosti 
 

Hudba pri 
slávnostných 
príležitostiach 
Hymna SR 
Kto za pravdu horí 
E. Suchoň – Aká si mi 
krásna 
 

 Vie s úctou zaspievať hymnu SR 
 Vypočuť si úryvky piesní.  

diskusia MUV – zvyky 
a tradície 
 

s.18-19 
 

X/IV Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti Percepčné 
činnosti 
 
 

Rodinné sviatky 
a zvyky 1 
M. Schneider-
Trnavský – 
Uspávanka 
R. Wagner – 
Svadobný pochod 
Začiname redovi 
 

 Chápe pojmy - krst, svadba, 
odobierka nevesty a pod. VV2 Vie 
rytmizovať noty pomocou slabík -
osminová TI, štvrťová TÁ, polová 
TÁ-Á, celá TÚ. 
Vypočuť si úryvky piesní.  

výklad MUV – zvyky 
a tradície 
 

s. 20-21 
 

XI/I Hudobno-dramatické 
činnosti 

Hrajú vám štvrtáci 
Vytvorenie hudobno-
dramatického celku 
pomocou známych 
skladieb (Mozart, 
Dvořák, Smetana, 
Beethoven). 

 Aktívne sa zapája do vytvárania 
orchestru.  
 

Praktickej činnosti VMR 
 

s.22-23 
 

XI/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Folklórne regióny 
Slovenska 1 
Spievanky, spievanky 
Spievaj si, slávičku 

Ziak je aktívny pri spievaní. Vie, 
ako vznikli ľud. piesne. Dokáže 
porovnať dve ľud. piesne.   

výklad MUV – zvyky 
a tradície 
 

s. 24-25 
 

XI/III Vokálno-intonačné Folklórne regióny  Ovláda spev aspoň jednej rozhovor MUV – zvyky s. 26-27 



činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 

Slovenska 1 
Trenčianske hoďini 
 

z piesní.  Rytmizuje noty 
pomocou slabík - osminová TI, 
štvrťová TÁ, polová TÁ-Á, celá TÚ. 
 

a tradície 
 

 

XI/IV Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 
 

Stridžie dni 
 Na Katarínu 
Ondreju, Ondreju 
 

 Po osvojení piesne sa pokúša 
vymyslieť vhodný inštrumentálny 
sprievod. Pozná pojmy - Mikuláš, 
Lucia v kalendárnom roku. 

Praktickej činnosti  OŽZ 
 

s. 12 -13 
 

XII/I Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 

Spievame vianočné 
koledy a piesne 
Vianočná omša – J. 
Zrunek 

  Vie vymenovať vianočné zvyky 
a spievať vianočné koledy. 
 Koledy sprevádza jednoduchým 
hud. sprievodom. 
 

Praktickej činnosti MUV – precítiť 
krásu ľudovej 
koledy 

s. 14-15 
youtube –  

XII/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Novoročné 
a fašiangové piesne 
Jozefe, co csece 
Fašiange sa krátia 
 

 Dokáže si osvojiť  piesne 
a aktívne používa pojmy- Nový 
rok, Traja králi, fašiangy. zaradiť 
pojmy do kalendárneho roku. 

výklad MEV 
 

s. 16-17  
 

XII/III Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 

Folklórne regióny 
Slovenska 1 
youtube- Pri 
Prešporku kraj 
Dunaja 

 Pozná  pojem - verbunk.  
Vie rytmizovať noty pomocou 
slabík -osminová TI, štvrťová TÁ, 
polová TÁ-Á, celá TÚ. 
 Vypočuť si skladbu. 

rozhovor MUV – zvyky 
a tradície 
MEV 
 

s. 28-29 
 
 

I/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Folklórne regióny 
Slovenska 1 Tá 
ľišovská ňevesta 
 

 Vie zaspievať piesne z regiónu 
Slovenska/tekovské a hontácke 
piesne/  
Vie pieseň dotvoriť jednoduchými 
krokmi polky. 

 MUV – zvyky 
a tradície 
 

s. 30-31 
 

I/III Vokálno-intonačné 
činnosti 

Kalendárne 
a výročné zvyky 2  
Hoja, Dunča, 
ňeveľenča 

 Dokáže zaspievať piesne. Pozná 
pojmy - Morená, pôst, kvetná 
a smrtná nedeľa, veľkonočné 
sviatky  - zaradiť  

výklad MUV – ľudové 
obyčaje a tradície 
 

s. 32 -33 
 



Z. Mikula – Lúčne hry 
 

ich do kalendárneho roku. 
 

I/IV Vokálno-intonačné 
činnosti  
Percepčné činnosti 
 
 

Folklórne regióny 
Slovenska 2 Bola 
som na hubách 
Veruže mi zahraj 
A. Moyzes - 

Trávnice 
 

 Vie zaspievať liptovské piesne.  
 Dokáže sa porozprávať 
o skladbe-trávnice 

rozhovor MUV, REG s.34- 35 
B.  

II/I Vokálno-intonačné 
činnosti Hudobno-
vizuálne činnosti 
 

 Folklórne regióny 
Slovenska 2 Lístočku 
duboví 
Na Kráľovej holi 
 

 Vie zaspievať pohronské 
a podpolianske  piesne.  
VAktívne ovláda teóriu nôt.  
 

výklad OSR – spolupráca 
s ostatnými 
MEV 

s. 36 -37 
youtube – 
ľudová hudba 
Borievka 
 

II/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Na horehronskej 
diskotéke Oči, oči, 
čierne oči 
Tota Heľpa 
 

 Vie zaspievať horehronské 
piesne. 

Praktickej činnosti OŽZ s. 38 -39 
 

II/III Vokálno-intonačné 
činnosti 

 Folklórne regióny 
Slovenska 3 Dźe śe 
kuri, tam śe kuri 
Pri jaročku fijaločku 
 

 Vedieť čisto a so správnym 
výrazom zaspievať piesne. 
Rytmizovať noty pomocou slabík. 
 

rozhovor MUV – zvyky a 
tradície 

s. 40 -41 
 

III/I Vokálno-intonačné 
činnosti 

 Folklórne regióny 
Slovenska 3 Od 
Prešova dražka nova 
Ňet krajšeho 
dzifčatečka 
Pri potôčku fijalôčku 
 

 Dokáže po naučení 
piesní/šarišské a gemerské/  
doplniť vhodným inštrum. 
sprievodom. 

výklad MUV – zvyky a 
tradície 

s. 42 -43 
 

III/II Vokálno-intonačné 
činnosti  

 Folklórne regióny 
Slovenska  

Dokáže správne charakterovo 
vyjadriť obidve piesne.  

diskusia MUV – zvyky a 
tradície 

s. 44 -45 
 



Hudobno-pohybové 
činnosti 
 

3 Ej, zalužicki poľo 
A ja taká dzivočka 

III/III Vokálno-intonačné 
činnosti Percepčné 
činnosti 
 
 

 Ľudové hudobné 
nástroje Hrajte, 
muzikanti 
 

 Zaspieva pieseň. 
Pozná ľudové hud. nástroje. 

rozhovor MUV- tradície s. 46-47 
 

IV/I Hudobno-dramatické 
činnosti 

Išli hudci horou 
 

 Aktívne sa zapája do výroby 

hudobno-dramatického celku.  

 ENV s. 48 - 49 

IV/II Vokálno-intonačné 
činnosti Percepčné 
činnosti 
 
 

Rodinné zvyky 2 
Pre mamičku 
M. Schneider- 
Trnavský – Keby som 
bol vtáčkom 
F.Schubert - Planá 
ružička 
 

 Po naučení piesní sa zoznámi 

so zľudovenými skladbami. 

 

výklad OSR s. 50-51 
 

IV/III Vokálno-intonačné 
činnosti 

Kalendárne 
a výročné zvyky 3 
youtube – Rok na 
dedine 

 Vie čisto a so správnym výrazom 
zaspievať piesne.  
 Vie rytmizovať noty pomocou 
slabík. Dopĺňať takty. 
Po vypočutí skladieb dokáže 
verbalizovať rozdiely medzi nimi. 

Praktickej činnosti MUV – zvyky 
a tradície 
REG 

s. 52-53 
 
 

 

V/I Vokálno-intonačné 
činnosti Percepčné 
činnosti 
 
 

Rodinné zvyky 2 
Pre mamičku 
M. Schneider- 
Trnavský – Keby som 
bol vtáčkom 
F.Schubert - Planá 
ružička 
 

 Po naučení piesní sa zoznámi 

so zľudovenými skladbami. 

 

výklad OSR s. 50-51 
 



V/II Vokálno-intonačné 
činnosti 
Percepčné činnosti 
 

Umelecké 
spracovanie 
slovenských 
ľudových piesní 
Mala som ja rukávce 

I. I. Zeljenka – Musica 
slovaca 

II. J. Letňan – Zázračná 
muzika 
 

 Pozná ukážky slovenských 
skladieb. Dokáže rytmizovať noty 
pomocou slabík. Dopĺňať takty. 

Praktickej činnosti OSR 
OŽZ 

s. 56 -57 
III.  

V/III Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 
 

Umelecké 
spracovanie 
slovenských 
ľudových piesní 
youtube – valaský 
tanec 

 Ziak zaspieva pieseň 
 Vie aktívne využiť hudobné 
nástroje. VV3 Pokúša  sa 
o valašské preskoky. 
Dokáže po vypočutí verbalizovať 
skladbu.  
 

rozhovor OSR 
OŽZ 

s. 58 -59 
 

V/IV Hudobno-dramatické 
činnosti 

Zahrajme si divadlo 
 

 Aktívne sa zapája do prípravy 
hudobno-dramatického celku.  

Praktickej činnosti OSR, REG, MUV, 
DOV 

s. 66-67 

VI/I  Zaspievajme si ... 
Zoologická  
She´ll be coming 
round the mountain 
 

  Dokáže naučiť sa piesne, 
rytmizovať noty pomocou slabík. 
Dopĺňať takty. 

Praktickej činnosti MUV s. 73-74 
 

VI/II Vokálno-intonačné 
činnosti 

Opakovanie 
hudobnej náuky 

 Aktívne sa zapája do opakovania 
hudobnej náuky.  

rozhovor DOV s. 60 -62 

VI/III Vokálno-intonačné 
činnosti 
Inštrumentálne 
činnosti 
 

Zaspievajme si ... 
Slonia pesnička 
Tom a Jerry 
 

 Aktívne sa podieľa pri opakovaní 
ľudových piesní spolu so 
sprievodmi.  

Praktickej činnosti OSR – opakovanie 
 

s. 76 -77 
 

 


