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Úvod 
 

Hudobný - dramatická výchova na prvom stupni ZŠ je zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca prostredníctvom prvkov  a postupov 
hudobno-dramatického umenia. Využíva predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti jednať  v navodených situáciách 
tak, ako keby boli skutočné. V dramatických hrách dostávajú deti príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť, a ktoré si tak môžu 
dopredu preskúmať a pripraviť sa na nich, s možnosťou dej v hre znovu opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najlepšie. Majú 
možnosť vyskúšať si i rolu niekoho iného a pozrieť sa na problém jeho očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok              
a názorov. Spojenie dramatického textu, spevu a pohybu znásobuje tieto možnosti. 

 
 
1.  Charakteristika učebného predmetu                 

 
Predmet hudobno-dramatická  výchova je zameraný na sociálny a osobnostný rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. 

Využíva predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti konať v improvizovaných situáciách, ako keby boli skutočné. 
V dramatických hrách dostávajú žiaci príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Majú možnosť skúmať danú situácie, pripraviť 
sa na ňu, s možnosťou dej opäť opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich tie najlepšie. Majú príležitosť hrať niekoho iného a pozerať sa 
jeho očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, názorov, hľadať skutočné motívy jednania, naučiť sa v nich orientovať 
a zodpovedne sa rozhodovať. Tvorivá dramatika pomáha utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje hodnoty a je schopná spolupracovať 
s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký a trvalý. 

Hudobno-dramatickú výchovu  je možné využívať v rámci medzipredmetových vzťahov so slovenským jazykom a literatúrou, hudobnou výchovou, 
telesnou výchovou aj ostatnými predmetmi vyučovanými v druhom ročníku základnej školy. Žiaci môžu zábavnou formou vstrebávať informácie a vedomosti 
vyučované v iných predmetoch. Okrem toho predmet zahŕňa prierezové témy. 

 
Hudobno-dramatická  výchova má dve základné vrstvy, ktoré sa vzájomne prelínajú a nemožno ich od seba oddeľovať, a to: 
 

- osobnostný rozvoj: v hrách a cvičeniach na uvoľnenie a sústredenosť odstraňujú sa zábrany odhalí sa vnímanie a schopnosť objavovať sám seba 
i okolitý svet. Prehlbujú sa pohybové schopnosti, rytmické cítenie, plynulosť a zafarbenie hovoreného slova, rozširuje sa slovná zásoba. Rozvíja          
sa obrazotvornosť a tvorivosť; 

- sociálny rozvoj: v hrách, cvičeniach a dramatických improvizáciách sa rozvíja schopnosť kontaktu, slovná a mimoslovná komunikácia, pestuje          
sa schopnosť vzájomne sa počúvať, prehlbuje sa schopnosť vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca. 



 

Hudobno-dramatickú výchovu  je potrebné realizovať v pohode, optimistickej nálade, bez zbytočného ponáhľania sa, napomínania a usmerňovania 
žiackych prejavov v atmosfére vzájomného porozumenia. Dominantnou myšlienkou predmetu  je, že v práci s metódami tvorivej dramatiky nie je dôležitý 
výsledný efekt, ale celkový tvorivý proces. 

 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Hudobno-dramatická  výchova stavia na troch psychických fenoménoch: prežívanie, interpretácia a sebareflexia. K cieľom hudobno-dramatickej   
výchovy vedie ďaleká cesta, ktorá núti pozorovať všetko okolo seba, nielen pozerať pred seba. Musí sa citlivo vnímať prostredie a naučiť sa v ňom hľadať. 
Najskôr sa však musíme naučiť hľadať v sebe.  
 
Cieľmi tvorivej dramatiky sú: 
 

• uvedomiť si vlastnú identitu,  
• obhájiť vlastný názor a zároveň správať sa prosociálne,  
• komunikovať verbálne i nonverbálne, 
• spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 
• dramatizovať literárne prozaické i poetické texty,  
• improvizovať, reprodukovať literárne texty - rozprávky, hry, filmové predlohy .  
• poznať a skúšať svoje možnosti a schopnosti,  riskovať a experimentovať, 
• poznať a uvedomovať si sám seba,   
• prejavovať citlivosť k svojmu okoliu a jeho potrebám, 
• priznávať sebe i ostatným právo na vývoj a zmenu, 
• uvedomovať si, že svojím konaním môžeme ovplyvniť život všetkých,  
• prežívať intenzívne každodenný život a tešiť sa z každodenných maličkostí 
• hrať a radovať sa z hry.   

 
 
 
 
 



 

3. Kľúčové  kompetencie 
 
 
Kompetencie učiť sa učiť:  

 dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich                        
v skupinovom projekte,  

 plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti dokončiť;  
 
Kompetencie sociálne: 
• rozvíjať svoj citový svet,  
• formovať si mravné vzťahy k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,  
• rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach,  
• spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme,  
• podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v tíme, upevňovať dobré medziľudské vzťahy,  
• ovládať svoje jednanie v skupine a zároveň rešpektovať názory a správanie iných,  
• posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie, 
• rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve,  
• orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času; 
 
 Kompetencie komunikačné: 
• rozumieť verbálnej aj neverbálnej komunikácii,  
• formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky;  
 
Kompetencie kultúrne: 
• podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,  
• vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov;  
 
Kompetencie občianske: 
• uvedomiť si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie. 
 



 

Kompetencie vychovávateľa:  
• ovládať obsah esteticko-výchovnej oblasti výchovy, 
• schopnosť plánovať, projektovať, stanovovať ciele a obsah výchovných aktivít,  
• schopnosť výberu a realizácie foriem a metód hudobnej a dramatickej záujmovej činnosti ,  
• schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky výchovných aktivít, • schopnosť vytvárať pozitívnu klímu sociálnej skupiny,  
• schopnosť ovplyvňovať sociálny rozvoj dieťaťa,  
• schopnosť riadenia výchovného procesu,  
• ovládať hru na hudobný nástroj. 
 
 

 
4. Obsah vzdelávania  a výchovno-vzdelávacie  stratégie 

4.1  Obsah  vzdelávania  v 1. ročníku 
Vzdelávací štandard 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
1. Dramatické hry Zoznamovanie (vytvorenie priateľského  kolektívu) 

Škola ( pravidlá triedy, práca vo dvojiciach,  
pohybové a hudobno-dramatické aktivity)  
Hudobno-pohybové aktivity  s prvkami 
dramatického prejavu (Žltá jeseň) 

• uvedomovať si vlastnú identitu,  
• nájsť spoločné a rozdielne znaky vo dvojici, v skupine, 
• dodržiavať pravidlá vytvorené skupinou, 
• spolupracovať v skupine, 
• hrať hudobno-pohybové hry, 

2. Sociálne zručnosti, 
zmyslové vnímanie 

Dramatizácia, empatia, pozdrav, rozlúčka (O troch 
trpaslíkoch a princeznej) 
Čuchové, hmatové, chuťové vnímanie (Ako sa 
mrkva dožila najväčšej zimnej krásy) 
Pohybové, hudobné a rytmické cvičenia s dôrazom 
na aktivizáciu ťažiska hry na posilnenie pamäti 
(Zebra) 
Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky príjemné 
a nepríjemné (G. Bizet: Detský pochod) 

• predstaviť sa, pozdraviť, rozlúčiť sa, 
• zdramatizovať príbeh, 
• vymenovať jesenné plody,  
• podľa čuchu, chute a hmatu rozoznať, o ktorý druh 

zeleniny ide. 
• vymenovať dopravné prostriedky, 
• pohybovať sa v určenom rytme, 
• rozlišovať zvuky,  



 

3. Rytmus Rytmické cítenie (Ide zima. Pod tým naším 
okienečkom (ľudové piesne) 
Hry, ktoré vyžadujú pomoc a dôveru druhého 
(Slepá baba) 

• samostatne vytlieskať daný text,  
• spojiť rytmus tela a reči, 
• poprosiť, poďakovať sa, ospravedlniť sa, 
• veriť druhému pri spolupráci, 

4. Improvizácia I. Jednoduchá improvizácia (navodenie 
predvianočnej atmosféry) 
Vianočná besiedka (nácvik vianočného programu,  
príprava materiálneho a technického zabezpečenia,  
prezentácia) 
Vyjadrovanie predstáv (Studená návšteva alebo 
Snehový Hektor) 
 

• hrať určenú rolu, 
• prerozprávať príbeh,  
• nakresliť alebo vyjadriť pohybom pocity,  veci, zvieratá..., 
• prezentovať nacvičený program, 
• vcítiť sa do situácie, roly a rekcií zvieratka, rastliny alebo 

veci v danej situácii,  

5. Ľudové zvyky a tradície Hudobno-pohybové aktivity (Tak, tak sejú mak) 
Fašiangové časy (prednes vinšov, spev piesní) 

• prostredníctvom spevu, zvukov a pohybu napodobňovať 
pestovanie maku,  

• zreprodukovať nacvičené vinše,  
• zaspievať nacvičené piesne, 

6. Vyjadrenie vlastného 
názoru 

Spoločenské správanie a sociálne zručnosti (O 
medveďovi a líške) 
Práca s rozprávkou (Ako zima našetrila snehu)  
Komunikačné cvičenia a hry. (komunikačné 
cvičenia na zoznámenie, tichá baba - poznávanie 
partnera hmatom) 
Správny nádych a výdych. Rozhovor o príbehu 
(Mňau, mňau, mňau). Artikulačné cvičenia.  
 

• rozlišovať pozitívne a negatívne správanie, 
• zdôvodniť vlastné postoje, 
• spolupracovať v skupine, 
• komunikovať vo dvojici, 
• poznať základy slušného správania  (predstaviť sa, privítať 

hosťa, vhodne sa  
• správať pri stole a v dopravných  prostriedkoch),  
• prezentovať vlastný názor, 
• spoznať partnera hmatom, 
• aktívne sa zapájať do rozhovoru,  
• prejaviť taktnosť, zdvorilosť, neskákať do reči, vypočuť si 

iných,  
• správne dýchať, artikulovať, 



 

7. Ľudová tvorba Ľudová a umelá rozprávka (Medovníková 
chalúpka) 
Hry so slovami. Jazykolamy. Intenzita vdychu 
a výdychu. Rezonovanie  ústnej dutiny. 
Zmyslové cvičenia (Reportáž vôní: veľkonočný 
ježko z obilia. Predstavy vôní jarnej trávy , jarných 
kvetov...) 

• rozlíšiť ľudovú a umelú rozprávku, 
• povedať správne jazykolam, 
• realizovať správnu intenzitu vdychu a výdychu, 
• využiť v praxi rezonanciu v ústnej dutine, 
• neverbálnym prejavom naznačiť cyklus rastu stromu.  
• zahrať rolu, 
• vnímať rôzne vône jari, 

8.  Improvizácia II. Dramatická improvizácia (O troch grošoch) 
Využitie pohybu a zmyslového vnímania.  

• využiť pohyb na vyjadrenie pocitov, 
• hrať určené roly, 

9. Melódia vety Riešenie etických problémov, s ktorými sa žiaci 
môžu bežne stretnúť vo svojom živote 
(O troch grošoch)  
Svet farieb, zvukov, chutí a vôní. Rozvoj 
zmyslového vnímania, rozvoj citlivosti zraku, sluchu, 
hmatu a vône. 
 

• posúdiť  konfliktnú situáciu, 
• pokúsiť sa riešiť problémovú situáciu, 
• orientovať sa podľa sluchu v priestore,  
• napodobňovať zvuky, 
• vnímať zrakom, sluchom, hmatom a čuchom, 
• dodržiavať vo vyjadrovaní melódiu viet, 

10. Prednes Dramatizácia hry - spojenie rytmu a slova. Nácvik 
básní, riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, rýmom, 
rytmom a pohybom (Moja mama, mamička) 

• reprodukovať básne, riekanky, vyčítanky, 
• dodržiavať rytmus a melódiu, 
• spojiť rytmus so slovom, 

11. Rytmus Rytmické cvičenia. Rytmizácia textu,  výrazové 
varianty (tajne, veselo, lenivo) 

• dodržiavať rytmus riekanky, vyčítanky, 
• vyjadriť výraz  riekanky, textu (veselo, vážne, lenivo...), 

12. Čítanie s porozumením Čítanie textu po častiach, kontrolné otázky. 
Dialóg, osnova (O červenom smreku. Farebný svet) 

• vytvoriť osnovu (môže byť obrázková), 
• reprodukovať obsah textu podľa kreslenej Predlohy, 

13. Dramatizácia Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické cvičenia 
(O troch trpaslíkoch a princeznej) 
Divadlo: Návšteva divadelného  predstavenia 

• zahrať určenú rolu, 
• zhodnotiť správanie hlavných hrdinov. 

 
 
 
 



 

Téma Metódy Prierezová téma Výstup 
z tematického 
celku 

Kľúčové spôsobilosti 

1.Dramatické hry  
 
 
2.Sociálne 
zručnosti, zmyslové 
vnímanie  
3.Rytmus  
4.Improvizácia I.  
5.Ľudové zvyky 
a tradície  
6.Vyjadrenie 
vlastného názoru  
7.Ľudová tvorba  
8.Improvizácia II.  
9.Melódia vety  
10.Prednes  
11.Rytmus  
12.Čítanie 
s porozumením  
13.Dramatizácia 

Rozprávanie 
Rozhovor 
Demonštračná 
metóda 
 
 Práca 
s doplnkovou 
literatúrou  
 
 
 
 
 Diskusia 
 
 Beseda 
 
 
 
 
 Priama skúsenosť 
so znejúcou 
hudbou  
 
 
 
 Hudobná hra 
 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  - vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej 
výchove  
 
DOPRAVNÁVÝCHOVA – výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke - bezpečnosti v cestnej premávke , pomoc starším 
a telesne znevýhodneným osobám. 
 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  - vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
vo svojom okolí 
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - slovenské kultúrne prostredie 
 
VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - základné princípy zdravého životného štýlu a 
nerizikového správania vo svojom (každodennom) 
živote. 
 
MEDIÁLNA VÝCHOVA -  uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 
osobnosť 
 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ 
KULTÚRA -rozvíjanie  svojej národnej  a kultúrnej identity 
 
Ochrana práv dieťaťa. 
Šikanovanie v triede. 

Zahrať scénku 
pred 
obecenstvom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvíjať  citový svet žiakov.   
 
Formovať mravné vzťahy žiakov 
k prostrediu v škole a v rodine.  
 
Pozitívne vzťahy k prírode, ku 
všetkým prejavom života. 
 
Finančná gramotnosť: 
Človek vo sfére peňazí Osvojiť si základné etické 
súvislosti problematiky bohatstva, 
chudoby a delenia chudoby.( 
Čítanie s porozumením – O troch 
grošoch) 



 

4.1  Obsah  vzdelávania  v 2. ročníku 
Vzdelávací štandard 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
1. Dramatické hry Zoznamovanie (vytvorenie priateľského  kolektívu) 

Škola ( pravidlá triedy, práca vo dvojiciach,  
pohybové a hudobno-dramatické aktivity)  
Hudobno-pohybové aktivity  s prvkami 
dramatického prejavu (Žltá jeseň) 

 uvedomovať si vlastnú identitu,  
 nájsť spoločné a rozdielne znaky vo dvojici, 

v skupine, 
 dodržiavať pravidlá vytvorené skupinou, 
 spolupracovať v skupine, 
 hrať hudobno-pohybové hry, 

2. Sociálne zručnosti, 
zmyslové vnímanie 

Dramatizácia, empatia, pozdrav, rozlúčka (O troch 
trpaslíkoch a princeznej) 
Čuchové, hmatové, chuťové vnímanie (Ako sa 
mrkva dožila najväčšej zimnej krásy) 
Pohybové, hudobné a rytmické cvičenia s dôrazom 
na aktivizáciu ťažiska hry na posilnenie pamäti 
(Zebra) 
Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky príjemné 
a nepríjemné (G. Bizet: Detský pochod) 

 predstaviť sa, pozdraviť, rozlúčiť sa, 
 zdramatizovať príbeh, 
 vymenovať jesenné plody,  
 podľa čuchu, chute a hmatu rozoznať, o ktorý druh 

zeleniny ide. 
 vymenovať dopravné prostriedky, 
 pohybovať sa v určenom rytme, 
 rozlišovať zvuky,  

3. Rytmus Rytmické cítenie (Ide zima. Pod tým naším 
okienečkom (ľudové piesne) 
Hry, ktoré vyžadujú pomoc a dôveru druhého 
(Slepá baba) 

 samostatne vytlieskať daný text,  
 spojiť rytmus tela a reči, 
 poprosiť, poďakovať sa, ospravedlniť sa, 
 veriť druhému pri spolupráci, 

4. Improvizácia I. Jednoduchá improvizácia (navodenie 
predvianočnej atmosféry) 
Vianočná besiedka (nácvik vianočného programu,  
príprava materiálneho a technického zabezpečenia,  
prezentácia) 
Vyjadrovanie predstáv (Studená návšteva alebo 

 hrať určenú rolu, 
 prerozprávať príbeh,  
 nakresliť alebo vyjadriť pohybom pocity,  veci, 

zvieratá..., 
 prezentovať nacvičený program, 
 vcítiť sa do situácie, roly a rekcií zvieratka, 



 

Snehový Hektor) 
 

rastliny alebo veci v danej situácii,  
5. Ľudové zvyky a tradície Hudobno-pohybové aktivity (Tak, tak sejú mak) 

Fašiangové časy (prednes vinšov, spev piesní)  prostredníctvom spevu, zvukov a pohybu 
napodobňovať pestovanie maku,  

 zreprodukovať nacvičené vinše,  
 zaspievať nacvičené piesne, 

6. Vyjadrenie vlastného 
názoru 

Spoločenské správanie a sociálne zručnosti (O 
medveďovi a líške) 
Práca s rozprávkou (Ako zima našetrila snehu)  
Komunikačné cvičenia a hry. (komunikačné 
cvičenia na zoznámenie, tichá baba - poznávanie 
partnera hmatom) 
Správny nádych a výdych. Rozhovor o príbehu 
(Mňau, mňau, mňau). Artikulačné cvičenia.  
 

 rozlišovať pozitívne a negatívne správanie, 
 zdôvodniť vlastné postoje, 
 spolupracovať v skupine, 
 komunikovať vo dvojici, 
 poznať základy slušného správania  (predstaviť sa, 

privítať hosťa, vhodne sa  
 správať pri stole a v dopravných  prostriedkoch),  
 prezentovať vlastný názor, 
 spoznať partnera hmatom, 
 aktívne sa zapájať do rozhovoru,  
 prejaviť taktnosť, zdvorilosť, neskákať do reči, 

vypočuť si iných,  
 správne dýchať, artikulovať, 

7. Ľudová tvorba Ľudová a umelá rozprávka (Medovníková 
chalúpka) 
Hry so slovami. Jazykolamy. Intenzita vdychu 
a výdychu. Rezonovanie  ústnej dutiny. 
Zmyslové cvičenia (Reportáž vôní: veľkonočný 
ježko z obilia. Predstavy vôní jarnej trávy , jarných 
kvetov...) 

 rozlíšiť ľudovú a umelú rozprávku, 
 povedať správne jazykolam, 
 realizovať správnu intenzitu vdychu a výdychu, 
 využiť v praxi rezonanciu v ústnej dutine, 
 neverbálnym prejavom naznačiť cyklus rastu 

stromu.  
 zahrať rolu, 
 vnímať rôzne vône jari, 

8.  Improvizácia II. Dramatická improvizácia (O troch grošoch)  využiť pohyb na vyjadrenie pocitov, 



 

Využitie pohybu a zmyslového vnímania.   hrať určené roly, 
9. Melódia vety Riešenie etických problémov, s ktorými sa žiaci 

môžu bežne stretnúť vo svojom živote 
(O troch grošoch)  
Svet farieb, zvukov, chutí a vôní. Rozvoj 
zmyslového vnímania, rozvoj citlivosti zraku, sluchu, 
hmatu a vône. 
 

 posúdiť  konfliktnú situáciu, 
 pokúsiť sa riešiť problémovú situáciu, 
 orientovať sa podľa sluchu v priestore,  
 napodobňovať zvuky, 
 vnímať zrakom, sluchom, hmatom a čuchom, 
 dodržiavať vo vyjadrovaní melódiu viet, 

10. Prednes Dramatizácia hry - spojenie rytmu a slova. Nácvik 
básní, riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, rýmom, 
rytmom a pohybom (Moja mama, mamička) 

 reprodukovať básne, riekanky, vyčítanky, 
 dodržiavať rytmus a melódiu, 
 spojiť rytmus so slovom, 

11. Rytmus Rytmické cvičenia. Rytmizácia textu,  výrazové 
varianty (tajne, veselo, lenivo)  dodržiavať rytmus riekanky, vyčítanky, 

 vyjadriť výraz  riekanky, textu (veselo, vážne, 
lenivo...), 

12. Čítanie s porozumením Čítanie textu po častiach, kontrolné otázky. 
Dialóg, osnova (O červenom smreku. Farebný svet)  vytvoriť osnovu (môže byť obrázková), 

 reprodukovať obsah textu podľa kreslenej 
Predlohy, 

13. Dramatizácia Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické cvičenia 
(O troch trpaslíkoch a princeznej) 
Divadlo: Návšteva divadelného  predstavenia 

 zahrať určenú rolu, 
 zhodnotiť správanie hlavných hrdinov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Téma Metódy Prierezová téma Výstup 
z tematického 
celku 

Kľúčové spôsobilosti 

1.Dramatické hry  
 
 
2.Sociálne 
zručnosti, zmyslové 
vnímanie  
3.Rytmus  
4.Improvizácia I.  
5.Ľudové zvyky 
a tradície  
6.Vyjadrenie 
vlastného názoru  
7.Ľudová tvorba  
8.Improvizácia II.  
9.Melódia vety  
10.Prednes  
11.Rytmus  
12.Čítanie 
s porozumením  
13.Dramatizácia 

Rozprávanie 
Rozhovor 
Demonštračná 
metóda 
 
 Práca 
s doplnkovou 
literatúrou  
 
 
 
 
 Diskusia 
 
 Beseda 
 
 
 
 
 Priama skúsenosť 
so znejúcou 
hudbou  
 
 
 
 Hudobná hra 
 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  - vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej 
výchove  
-Ochrana práv dieťaťa. 
Šikanovanie v triede. 
DOPRAVNÁVÝCHOVA - výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke 
- bezpečnosti v cestnej premávke , pomoc starším 
a telesne znevýhodneným osobám. 
VÝCHOBVA K MANŽELSTVU 
A RODIČOVSTVU 
- získal základné predpoklady pre zodpovedné 
rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov 
 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
- osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a 
pobytom v prírode 
 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  - vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 
vo svojom okolí 
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - slovenské kultúrne prostredie 
 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ 
KULTÚRA 
- vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, 
obci, regiónu a krajine 
 
 
MEDIÁLNA VÝCHOVA 

Zahrať scénku 
pred 
obecenstvom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvíjať  citový svet žiakov.   
 
Formovať mravné vzťahy žiakov 
k prostrediu v škole a v rodine.  
 
Pozitívne vzťahy k prírode, ku 
všetkým prejavom života. 
 
 
 
 
 
Rozvíjať  citový svet žiakov.   
 
Formovať mravné vzťahy žiakov 
k prostrediu v škole a v rodine.  
 
Pozitívne vzťahy k prírode, ku 
všetkým prejavom života. 
 
Finančná gramotnosť: 
Človek vo sfére peňazí Osvojiť si základné etické 
súvislosti problematiky bohatstva, 
chudoby a delenia chudoby.( 
Čítanie s porozumením – O troch 
grošoch) 



 

-  uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 
osobnosť 

5. Metódy a formy vyučovania  
Voľba vyučovacích metód, foriem a  techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenie 

výchovného cieľa, pričom je žiaduce a vhodné využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. 
 
V prvom a druhom ročníku sa najčastejšie využívajú metódy:  

-  rozprávanie, rozhovor,  dramatizácia, improvizácia, demonštrácia, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie, kritika, sebahodnotenie, 
pozorovanie, práca s literatúrou, metódy mimovoľného učenia – napodobňovanie činnosti, preberanie názorov, postojov, záujmov, metódy 
opakovania a precvičovania, metódy precvičovania a zdokonaľovania zručnosti, práca vo dvojiciach, skupinách, individuálne činnosti, hromadné 
vyučovanie. 
 
V treťom a štvrtom ročníku vybrané metódy , formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov :  
 
I. Metódy založené na princípe hrania roly:  

- metóda plnej (úplnej) hry,  
- metódy pantonymicko - pohybové,  
- metódy verbálno-zvukové,  
- metódy graficko-písomné, 
- metódy materiálno-vecné.  

 
II. Metódy, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí, ale sú pre výchovnú dramatiku dôležité – organizujú alebo podporujú hru 
v role: 

- Všeobecné metódy vyučovania a výchovy (dialógy a diskusie, vysvetľovanie, práca s literatúrou); 
- Metódy špecifické pre iné predmety (tvorivé písanie – materinský jazyk, kreslenie – výtvarná výchova); 
- Technické cvičenia divadelno-dramatických zručností (hlasové, dychové, zvukové, rytmické, motorické a pod); 



 

 
III. Metódy komplementárne voči variantom metód založených na hraní rolí, môžu hranie rolí dopĺňať, pokiaľ je v hre prítomný 
pozorovateľ – žiak: - pozorovanie (pozorovanie neverbálneho vyjadrovania, pantomimického prekladu...); 

- počúvanie (rádionahrávka s recitáciou, s nejakým textom... Žiaci môžu počúvať napríklad hádanky, pri ktorých si zopakujú vybrané 
slová, napr. Nemý pán v striebornom kabáte. Odpoveďou je vybrané slovo (ryba).); 

- kombinácia pozorovania a počúvania (sledovanie práce svojich spolužiakov, filmu, divadelného predstavenia...); 
- dotýkanie, ochutnávanie (práca s knihami (odbornými aj neodbornými), so slovníkmi, s neznámymi nástrojmi a ich následné 

vysvetľovanie, s rekvizitami...). 
 
IV. Metódy pomocné a doplnkové, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí a nie sú pre dramatiku nevyhnutné: - Hry všeobecne tvorivé  

- Vizualizačné hry 
- Rozohrievacie hry 
- Relaxačné hry 
- Cvičenia na rozvoj vnímania 
- Rôzne hry zo sociálneho výcviku  
- Sebapoznávacie hry 
- Testové hry  

 
 
Metódy, ktoré sa využívajú pri splnení cieľov tvorivej dramatiky: - Dramatické hry 

- Hry v role 
- Improvizácia 
- Interpretácia 
- Pantomíma 
- Dramatizácia 
- Hudobno-pohybové etudy 

 
 
 



 

 
6.  Hodnotenie 

 
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov a žiakov so  ŠPVU metodický  pokyn 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  v základných školách  

schválený MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. 
Predmet  je klasifikovaný známkou. 
V systéme vzdelávacích štandardov pre jednotlivé tematické celky je rešpektovaná idea kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s tým sa 
prostredníctvom štandardov posudzuje a hodnotí: 
 
-  úroveň osvojených poznatkov, vedomostí, 
-  kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
-  schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami  
    informačných a komunikačných technológií, 
-  schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine. 
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu 
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov 

 
Metódy a formy hodnotenia Kritéria hodnotenia 

Ústne skúšanie 

- komplexnosť (celé učivo) 
- samostatnosť 
- správnosť 
- správnosť použitia odbornej terminológie 
- pochopenie (nie memorovanie) 
- aplikačná schopnosť 
- generalizácia(zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery) 

Písomné testy - stupnica hodnotenia 
Bleskovky - stupnica hodnotenia 



 

Tvorivé písanie 
- originalita textu 
- predpísaná schéma 
- vhodné štylistické prostriedky 
- výstižnosť 

Prezentácia a projekty 
- dodržanie požadovanej témy 
- originalita pri výbere jazykových prostriedkov 
- požadovaná forma a rozsah práce 
- originálny prístup pri spracovaní 
- prezentácia vlastnej práce 

Skupinová práca 

- rešpektovanie pravidiel skupinovej práce 
- rešpektovanie komunikačných pravidiel 
- kvalita výstupného produktu 
- priateľskosť pri spolupráci 
- schopnosť sebahodnotenia 
- schopnosť hodnotenia iných skupín podľa dohodnutých kritérií 

 
7. Učebné zdroje  

 
Čítanka pre prvý až štvrtý  ročník ZŠ, Slovenský jazyk pre druhý až štvrtý ročník ZŠ, Hudobná výchova pre prvý až štvrtý ročník ZŠ, 

pracovné zošity k uvedeným učebniciam, detské časopisy a knihy podľa výberu učiteľa, detské knihy z knižnice, encyklopédie, odborná a 
metodická literatúra (Dana Kollárová, Metóda tvorivej dramatiky a výchova detského čitateľa, 2005 Renesans, Ľubica Bekéniová, Projektové 
vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy, 2005 MPC Prešov). Edukačný a metodický 
materiál, didaktické prostriedky, CD prehrávač a nahrávky, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky,   pracovné listy a nápady 
z www.zborovna.sk 
Vypracovala  na základe učebných zdrojov:   PaedDr. Alžbeta Tóthová 


