
Vyučovacie zdroje 

Predmet: Hudobná výchova 

1. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
PhDr. Ľubica 
Kopinová, Mgr. 
Terézia Ružičková, 
Mgr. Viera 
Damboráková, 
Hudobná výchova 
pre 1. ročník 
základných škôl, 23. 
8. 2000 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 

  
 

CD  - Hudobná 
výchova pre I. 
ročník – Pavelčák... 
 
CD – koledy... 
CD – Škola hrou 1- 
4 

 

2. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

Prof. PhDr. Eva 
Langsteinová, CSc., 
prof. Mgr. Belo 
Felix, PhD.: 
Hudobná výchova 
pre 2. ročník  
základných škôl, 11. 
6. 1999 
 
 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 

  
 

CD  - Hudobná 
výchova pre 2. 
ročník – Pavelčák... 
 
CD – koledy... 
CD – Škola hrou 1- 
4 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F
http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


3. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
Hudobná výchova 
pre 3. ročník 
základných škôl,  
prof. PhDr. E. 
Langsteinová, CSc. 
prof. Mgr. Belo 
Felix, PhD. 
Prvé vydanie, 2010 
 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 

  
 

CD  - Hudobná 
výchova pre 3. 
ročník – Pavelčák... 
 
CD – koledy... 
CD – Škola hrou 1- 
4 

 

 

4. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné učebné 
texty 

 

Multimediálne 
zdroje 

Webové stránky 
Iné 

Hudobná výchova 
pre 4. ročník 
základných škôl,  
prof. PhDr. E. 
Langsteinová, CSc. 
prof. Mgr. Belo Felix, 
PhD. 
Druhé vydanie, 2004 
 
 
 
 

 www.evanet.wbl.sk 
www.zborovna.sk 
  

CD  - Hudobná 
výchova pre 4. 
ročník – Pavelčák... 
 
CD – koledy... 
CD – Škola hrou 1- 4 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F
http://www.evanet.wbl.sk/
http://www.zborovna.sk/


Organizačné formy a metódy vyučovania 

Predmet: Hudobná výchova 

Organizačné formy vyučovania: 

- frontálne – formy hromadnej práce  

- skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine)  

- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami  

- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)  

- formy zamerané na teoretické vyučovanie  

- praktickú činnosť  

- organizované formy  

- spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými žiakmi)  

- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)  

- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí) 

Vyučovacie metódy: 

- Slovné: rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom, rozhovor 

- Názorno-demonštračné: predvádzanie, pozorovanie, práca s obrazovým materiálom, 

inštruktáž 

- Praktické: napodobňovanie, manipulovanie,  

- diskusné, heuristické, situačné, inscenačné 

- Didaktické hry: cinquian, clustering, cubing, rotujúci prehľad 

- Metóda dvojakého výkladu 

- Metóda predĺženého výkladu 

- Projektové vyučovanie 

- Vyučovanie s využitím IKT 

- Zážitkové učenie 

- Braistorming, brainwriting 

 

 



Systém kontroly a hodnotenia 

Predmet: Hudobná výchova 

Hodnotenie spevu piesní- minimálne 2 krát do polroka. 

Hodnotenie teoretických vedomostí 2 krát do polroka. 

 

                    Projekty vo vyučovacom predmete 

Predmet:  Hudobná výchova 

 

1.ročník: Spev spojený s tancom na pieseň : Bola babka   

             (medzipredmetové vzťahy- telesná výchova) 

                    Bájky – Európsky deň rodičov a škôl  

 

2. ročník: Ročníkový projekt : Zdravá výživa – piesne o ovocí a zelenine 

                  Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

 

3. ročník: Vyjadrenie hudby pohybom a tancom 

Príprava programu na Vianočnú akadémiu 

Príprava programu: Kytička pre mamičku 

Bájky – Európsky deň rodičov a škôl  

 
4. ročník: 

Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

Superstar pre 4. ročník 


