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I. VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

 

   I.1 Z HISTÓRIE ŠKOLY 

 Základná umelecká škola nám. Sv. Jakuba 26 vo Veľkom Šariši vznikla začiatkom školského 

roku 2005/2006 a pomaly si buduje svoju tradíciu. S názvom “Základná umelecká škola” pôvodne 

sídlila v priestoroch 4.pavilónu súčasnej základnej školy na ulici Školská 29 s počtom žiakov 75. 

Riaditeľom bol do roku 2009 p. Ján Nastra. Priestory boli nevyhovujúce, keďže v nich prebiehala aj 

výučba základnej školy. V roku 2009 p. Nastru vystriedal na poste riaditeľa ZUŠ p. Július Selčan. 

Začiatkom školského roku 2011/2012 sa škola presťahovala do vlastných priestorov poskytnutých 

mestom Veľký Šariš v historickej novozrekonštruovanej budove starej ZŠ na adrese Námestie Sv. 

Jakuba 26. Do roku 2009 fungoval hlavne hudobný a výtvarný odbor, postupne od roku 2009 boli 

zriadené aj ďalšie odbory – tanečný a literárno – dramatický, čím sa škola stala plne organizovanou. 

 

I.2 VEĽKOSŤ ŠKOLY 

Základná umelecká škola nám. Sv. Jakuba 26 vo Veľkom Šariši je plne organizovaná škola. Zriadené 

sú štyri odbory: literárno – dramatický, výtvarný, tanečný a hudobný. Okrem kmeňovej školy vo 

Veľkom Šariši má päť elokovaných pracovísk v neďalekých obciach a tiež v meste Prešov – 

Záhradné (hudobný a výtvarný odbor), Župčany (hudobný, tanečný a výtvarný odbor), Kojatice 

(hudobný, tanečný a výtvarný odbor), Prešov – Solivar (hudobný odbor) a DJZ Prešov (hudobný 

odbor). Spolu so všetkými pracoviskami má škola k dispozícii 24 tried a kapacitu k 15.9.2018 v počte 

495 žiakov. Jednotlivé ročníky sú zložené z jednej až dvoch tried – skupín – toho istého ročníka 

v kolektívnom vyučovaní: tanec, výtvarný odbor, LDO a hudobná náuka. V rámci hudobného odboru 

sa striktne dodržiava zásada individuálneho vyučovania – jeden žiak – jeden učiteľ, okrem 

súborových zoskupení – ľudová hudba, orchester, kde z charakteru týchto zoskupení vyplýva 

skupinová forma vyučovania (zhrávok). 

Sídlo školy je priamo v centre Veľkého Šariša v susedstve Mestského úradu a kostola Sv. Jakuba. Do 

ZUŠ chodia žiaci z Veľkého Šariša, Záhradného, Župčian, Prešova, Kojatíc, i z obcí v blízkom okolí 

elokovaných pracovísk – Veľký Slivník, Malý Slivník, Lada, Kanaš, Šarišské Lužianky. Škola sa 

nachádza v historickej budove, v ktorej predtým sídlila Základná škola. 

 

  I.3 CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV  

 

Vekový rozsah žiakov dochádzajúcich do ZUŠ je veľký – od predškolákov z materských škôl až po 

žiakov základných, stredných a vysokých škôl. V niektorých odboroch začínajú študovať aj deti od 5 

rokov. Tento vek nie je prekážkou prijatia do tanečného odboru, v hudobnom odbore je možnosť 

navštevovať prípravné štúdium po splnení talentovej skúšky. V literárno – dramatickom odbore sa 

pre 5ročné deti otvorí špeciálna prípravka len vtedy, ak sa nazbiera dostatočný počet prihlásených 

žiakov na vytvorenie samostatnej skupiny kvôli faktu, že ešte nevedia čítať a preto potrebujú 

špeciálny prístup. Vo výtvarnom odbore sú 5. ročné deti skôr výnimkou, dĺžka vyučovacej jednotky 

je im priveľká. Tešíme sa, že záujem žiakov všetkých vekových kategórií je dostatočne veľký 

a pokrýva a dokonca niekde aj prevyšuje kapacitné podmienky školy. 
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Hlavné ťažisko žiakov u nás tvoria žiaci PŠ a I. stupňa ZUŠ - zo ZŠ Veľký Šariš, ZŠ Záhradné, 

ZŠ Župčany, ZŠ Kojatice, ZŠ Chminianska Nová Ves, ZŠ Prešov - Lesnícka 1. Časť detí dochádza z 

okolitých dedín, pokiaľ naše vysunuté pracovisko nezahŕňa objekt ich záujmu alebo sa tam vôbec 

nenachádza. Vysunuté pracoviská /Záhradné, Župčany, Kojatice, Prešov/ zjednodušujú dochádzku 

žiakov do ZUŠ tým, že hlavne malé deti nemusia cestovať, ušetria cestovné náklady a odstraňujú aj 

ďalšie riziká súvisiace s cestovaním detí. Zároveň je zabezpečená odbornosť riadenia a vyučovania 

zo strany ZUŠ. Všetci títo žiaci získavajú na našej škole primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B ako 1. 

časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ a tiež nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2B ako 2. časť I. 

stupňa základného štúdia ZUŠ.  

Ďalšiu časť žiakov tvoria žiaci II. stupňa - stredoškoláci, ktorí nie sú konzervatoristi ani žiaci 

stredných umeleckých škôl. Rozširujú si umelecké vzdelanie a často patria k našim špičkovým žiakom 

v reprezentácii školy na vystúpeniach  miestneho i krajského významu.  

Štúdium pre dospelých  

Centrum pozornosti na škole sa koncentruje na žiaka ako osobnosť. Individuálnym vyučovaním v 

hudobnom odbore a 10-15 členné obsadenie žiakov v kolektívnych odboroch predstavuje ZUŠ v 

tomto smere ideál. Je prostriedkom proti vandalizmu a výtržnostiam mladých a nudiacich sa ľudí, 

pretože umožňuje správne a užitočné trávenie voľného času detí a mládeže a je významnou alternatívou 

popri športových aktivitách. Pomáha deti vychovávať, ukázať a dať im priaznivé životné zameranie.  

Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným 

absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa 

základného štúdia základnej umeleckej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 

s doložkou. Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej 

umeleckej školy. Aj tu je dokladom o získanom stupni vzdelania vysvedčenie s doložkou.  

Ročníky začínajú prípravnými triedami. Najmladšie deti 5-6 ročné tvoria v hudobnom odbore triedu 

PŠ 1/2 a sú súčasťou dvojročnej prípravky. Žiakov tvoria predškoláci v materskej škole alebo žiaci 

1. ročníka ZŠ a celý prvý rok tvoria teoretické hodiny v rozsahu dve hodiny týždenne. V druhom 

ročníku prípravky (PŠ 2/2) začínajú hrať hneď od septembra na vybranom hudobnom nástroji u 

príslušného učiteľa a k tomu majú jednu hodinu hudobnej náuky týždenne. Ďalším typom prípravky 

je jednoročná ( PHV), žiakmi ktorej sú novoprijatí žiaci 2. ročníka ZŠ. Po teoretickej príprave dve 

hodiny týždenne (v 1. polroku) začínajú od 2. polroka príslušného školského roka hrať na vybranom 

hudobnom nástroji a hudobnú náuku majú jedenkrát týždenne. Po ukončení prípravného štúdia 

prichádzajú deti do 1. ročníka. Po štvrtý ročník základného štúdia prebieha primárne umelecké 

vzdelanie (ISCED 1B) a pokračuje 2. časťou prvého stupňa základného štúdia a získa nižšie sekundárne 

umelecké vzdelanie (ISCED 2B). Štúdium na prvom stupni má najviac deväť ročníkov a na druhom 

stupni najviac štyri ročníky.  

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a 

vynikajúce študijné výsledky. Zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny učiteľ. Návrh 

predkladá riaditeľovi školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v 

ktorom má byť žiak zaradený do rozšíreného štúdia. Skrátené štúdium je určené žiakom, ktorí 

začnú štúdium vo vyššom veku, alebo žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných alebo 

vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Štúdium pre dospelých (ŠPD) ak 

na ZUŠ existuje - kurz má najviac štyri ročníky. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže prerušiť 

štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu. 
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Vyučovanie sa člení na individuálne - v hudobnom odbore - a skupinové v literárno- dramatickom 

odbore, výtvarnom, tanečnom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore. Počty 

žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány. Samostatné zostavy žiakov 

prinášajú kolektívne zoskupenia súborovej práce - ľudová hudba, komorný orchester, školská kapela, 

tanečné zostavy, duá, triá, kombinácia hry žiaka - sólistu a učiteľa ako korepetítora. 

 

I.4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU  

ZUŠ Veľký Šariš, nám. Sv. Jakuba 26 má v súčasnosti 22 pedagogických a 3 nepedagogických 

zamestnancov. Celkovo je počet pracovníkov školy 25 a mení sa podľa potrieb každého nového 

školského roka. Interných pedagogických zamestnancov je 20,  pedagógov na dohodu je počet 2. 

Najmenšiu skupinu z toho tvoria dôchodcovia (2). 

 Zvyšuje sa počet pedagógov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním a bakalárskym 

vzdelaním, hoci sa na tento druh školy hlavne v tanečnom a hudobnom odbore vysokoškolské vzdelanie 

zatiaľ nevyžaduje.  

Učitelia základných umeleckých škôl sú vo väčšine absolventi konzervatórií, prípadne vysokých 

škôl pedagogických s hudobným zameraním. Tieto edukačné inštitúcie si kladú za cieľ pripraviť 

svojich absolventov na plné uplatnenie sa v umeleckej oblasti ako výkonní umelci - interpreti alebo 

ako pedagógovia. Vedúci pedagogickí pracovníci by mali využiť tvorivý umelecký potenciál svojich 

pedagógov a pripraviť im také podmienky, aby sa mohli aj ako pedagogickí pracovníci aktívne 

venovať umeleckej činnosti. Naša škola má aj aktívne umelecky pôsobiacich pedagógov, ktorých 

príklad kladne ovplyvňuje prípravu žiakov na vyučovanie a cvičenie na nástroji. Kvalitnými 

vystúpeniami - produkciami našich pedagógov, ale hlavne žiakov, sa zlepšuje imidž školy v obci i 

širšom okolí.  

 

I.5  ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKOV  

      Permanentné vzdelávanie pedagogických pracovníkov je dnes základnou požiadavkou 
súčasnosti. Spolupráca základnej umeleckej školy s edukačnými inštitúciami vyššieho typu by mala 
byť pre každú školu samozrejmosťou nielen v oblasti umeleckej, ale aj v oblasti informačno-
komunikačných technológií predovšetkým v oblasti umenia. Škola plánuje zakúpiť notačný softvér 
pre hudobný odbor, zriadiť malé nahrávacie štúdio, zabezpečiť počítač a notebook s príslušnými 
programami aj pre výtvarný a tanečný odbor. 

 
I.6   DOŠKOĽOVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

 
Školenia a semináre pre riadiacich pracovníkov, PaM a ekonómku sa niektoré konajú cyklicky, 

iné sú nové a ak majú pre nás zaujímavý a potrebný obsah, zúčastňujeme sa ich. Všetci zamestnanci 

prešli školením BOZP a PO. Mgr.Ľuboslav Torma úspešne ukončil školenie pre vedúcich 

predmetových komisií. 

 

Ďalšie možnosti vzdelávania učiteľov by mohli priniesť ponuky metodických centier, 

konzervatórií a vysokých umeleckých škôl v oblasti v rozširovania si aprobácie na iný nástroj 

/predmet/ podľa vlastnej profesionálnej potreby /hry na keyboard, gitaru, zobcovú flautu, základy 

aranžovania skladieb, hlasová výchova, spracovávanie textov do scenára, dramaturgia detského 

divadla a jej zdroje, kostýmovanie detských hercov, hudba v divadelnom predstavení, práca           
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s nahrávaním a strihom hudby v tanečnom odbore a podobne/, ktoré by mohli prispieť k ďalšej 

kvalite a zosúčasneniu profesionálnych potrieb v tvorivej práci pedagógov. Tieto by vytvárali 

priestor pre semináre, tvorivé dielne a doškoľovanie v rámci profesionálneho kariérneho rastu pre 

našich učiteľov, ktoré by boli organizované odbornými vyššie spomenutými garantmi.  

Zdôrazňujeme, že výber celoživotného vzdelávania učiteľov by sa konal podľa ich vlastného 

uváženia, výberu nástroja, oblasti, či predmetu a podľa potrieb školy, kde by sa tieto poznatky 

zužitkovali a zvyšovali by ponuku a kvalitu umelecko-pedagogického vzdelávania žiakov. Preto 

máme ambíciu v tomto zmysle vytvoriť pracovníkom školy priaznivé podmienky v zabezpečení 

možností zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s možnosťou získania certifikátu. 

Vzhľadom na to, že človek sa spravidla obzerá len po veciach, ktoré ho oslovujú, je pre nás 

dôležité vedieť žiaka - študenta osloviť. Treba nachádzať a používať adekvátny jazyk, vedieť so 

žiakom zrozumiteľne komunikovať v zmysle obnovovania úcty, lásky a záujmu oň a zároveň 

štýlom, ktorý by ho oslovil v rámci našej školskej ponuky ako alternatívneho trávenia voľného času. 

Učiteľ musí v škole neraz hľadať cestu dialógu s jedincom, ktorý si často v súčasnosti žiarlivo chráni 

svoju slobodu. Preto je u učiteľa potrebná kvalitná schopnosť prejavu priazne voči žiakovi . Mnohé 

veci v školstve dnes totiž už nemôžeme odovzdávať moralizujúcim jazykom. Ďalším poľom pozornosti 

v doškoľovaní učiteľov je otázka, ako čeliť konfliktom a ako ich vecne riešiť, keď nastanú, najmä v 

súvislosti s neobjektívnymi požiadavkami a nárokmi na ponuky a služby školy zo strany niektorých 

žiakov, ale čoraz častejšie aj ich rodičov.  

Učiť sa s ľuďmi v súčasnosti čo najlepšie vychádzať, jednať s nimi a oslovovať ich, patrí k 

veľkej a trvalej úlohe všetkých pracovníkov v školstve aj pri vedomí, že sa nedá zavďačiť všetkým. 

 

I.7. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

Prijímacie konanie alebo zápis do ZUŠ býva pravidelne vždy okolo druhej dekády júna 

končiaceho školského roka k nasledujúcemu školskému roku do všetkých štyroch odborov. Trvá 

spravidla jeden týždeň, v dni, ktoré vyhovujú jednotlivým pedagógom spravidla v čase od 14.00 

do 18.00 hod. v budove školy. Miestnosti konania sú určené na nástenke. Aktuálny oznam býva 

uverejnený aj na internete /www.zus-saris.sk/ taktiež v novinách Veľkošarišan. K dispozícii je aj 

emailová adresa riaditel@zus-saris.sk. Dodatočné prijímacie skúšky je možné vykonať začiatkom 

septembra nového šk. roku. 

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.  

V hudobnom odbore /HO/ dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, 

zopakuje po učiteľovi krátky rytmus - klopkaním alebo tlieskaním a zopakuje - zaspieva krátku 

melódiu - niekoľko tónov - zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani ostatných odborných 

vedomostí.  

Dispozície v tanci /TO/ predstavujú fyzické predpoklady - rovný chrbátik, ohybnosť končatín, 

držanie tela, zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby.  

Vo výtvarnom odbore /VO/ je dobré priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu a v škole dieťa 

priamo tiež niečo nakreslí alebo namaľuje. 

V dramatickom odbore /LDO/ sa skúma fantázia, čistá reč alebo výslovnosť prednesom básničky 

alebo dramatizovaným hraním pomocou učiteľky.  
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Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacou skúškou, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po 

skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi 

písomné vyrozumenie - rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ. Nástup do ZUŠ je vždy 

v ten istý deň ako v základných školách, u nás vždy v čase od 13.00 – 16.00 hod., kde si žiaci prevezmú 

žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú pokyny k organizácii vyučovania. Môžu dať 

dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená na 10 eur ročne 

jednorazovo. 

 

I.8. DLHODOBÉ PROJEKTY  

    Organizačná štruktúra a prevádzka školy má svoje pravidlá fungovania a tie umožňujú 

efektívny chod i riadenie. Naplnenosť školy je daná jej charakterom záujmovej školy a nemusí 

nevyhnutne kopírovať demografický vývoj - v prípade našej školy každoročne stále stúpa počet žiakov. 

Prevádzka školy je v popoludňajších hodinách. Naša ZUŠ vytvára príležitosti pre kultivované 

muzicírovanie a aktívne počúvanie, vnímanie a prežívanie hudby, dáva možnosť svojim žiakom 

rozvíjať estetické a výtvarné cítenie, uplatňovať lásku k tanečnému i literárno-dramatickému 

prejavu. Koncepcia výchovy a vzdelávania sa opiera o kreatívne odborné formy vzdelávania 

približujúce umenie a hudbu rýchlejším a modernejším spôsobom. Prioritou je maximálna 

starostlivosť o rozvoj talentu žiaka, ale aj kultiváciu osobnosti žiaka ZUŠ. K charakteristickým 

atribútom školy patrí verejná prezentácia tvorivosti detí - koncerty, výstavy, tanečné programy, 

drobné divadelné útvary a rôzne projekty školy.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese dôsledne dbáme o uplatňovanie humanizácie, vzájomnej 

úcty žiaka a pedagóga, kontroluje sa dodržiavanie prestávok v rozvrhu hodín, spájanie vyučovacích 

hodín podľa učebných plánov MŠ SR. Snažíme sa zaraďovať žiakov do skupín podľa približne 

rovnakého veku, rešpektujeme vyťaženosť žiaka v príslušný deň, keď má vyučovanie aj v našej škole.  

V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 /ako to vyplýva z 

dokumentov vydaných OSN v súvislosti s dekádou výchovy k ľudským právam/ sme sa zamerali na 

usmernenie výchovy k ľudským právam v triedach tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv a aby podporila hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.  

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa priebežne zabezpečujeme ochranu žiakov pred 

drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím, poškodením alebo zneužitím, 

zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním a týraním. V súlade s článkom 33 Dohovoru o 

právach dieťaťa vykonávame ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných 

látok. Pravidelne monitorujeme správanie sa detí a našťastie môžeme konštatovať, že sa na našej 

škole nevyskytli žiadne závažné zmeny v správaní žiakov, ani žiadne problémy s drogami. 

Škola má dostatočné materiálno-technické vybavenie nielen vo Veľkom Šariši, ale aj na 

elokovaných pracoviskách Záhradné (hudobný a výtvarný odbor), Župčany (hudobný, tanečný 

a výtvarný odbor), Kojatice (hudobný a výtvarný odbor), Prešov – Solivar (hudobný odbor) a DJZ 

Prešov (hudobný odbor). K silným stránkam školy patria každoročne vypracovaný plán podujatí na 

celý školský rok, ktorý obsahuje školské a mimoškolské umelecké vystúpenia, koncerty, brigády a 

akcie, interné a verejné koncerty. Škola má dobré geografické postavenie, dobré odborno-metodické 

zabezpečenie vyučovania kvalifikovanými učiteľmi, dobrou materiálno-technickou vybavenosťou. 

Žiaci i rodičia majú záujem o školu. 

K dlhodobým strategickým plánom školy patrí tiež udržanie, stabilizovanie a ďalšie zvyšovanie 

kvality výchovy a vzdelávania vo všetkých štyroch odboroch v aplikácii psychologicko-
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pedagogického i morálno-humánneho prístupu učiteľov k žiakom., stabilizovanie a zvyšovanie kvality 

profesionálno-umeleckých a kultúrnych činností na škole i mimo nej, modernizácia jednotlivých 

učební tak, aby výučba mohla byť vo všetkých odboroch odborne, moderne a tvorivo aplikovaná 

vrátane zavedenia informačno - komunikačných technológií do všetkých odborov. Hľadať a 

skúšať nové postupy v odovzdávaní poznatkov z oblasti umenia je potrebné aj preto, lebo dnes viac 

ako inokedy podstupujeme zápas o súčasného poslucháča - žiaka, ktorý každým rokom dostáva stále 

unikátnejšie informácie z médií a teda naozaj zainteresovať a uchvátiť mládež v oblasti hudby, 

slova, tanca a maľby je stále náročnejšie. K tomu je potrebné posilniť úlohu a motiváciu učiteľov 

podporovať ich profesijný a odborný rast, ktorému sme sa venovali v kapitole ďalšie vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov. Podporovanie talentovaných žiakov na reprezentáciu 

školy, na súťaže, medzinárodné podujatia súťažného alebo prehliadkového charakteru stále patrí k 

našim strategickým cieľom. Nie je nám ľahostajná ani osobnosť priemerne nadaného žiaka, 

ktorému sa odborne venujeme a rozvíjame jeho nadanie v rámci jeho možností a dispozícií s 

osobným špeciálno-odborným a v hudobnom odbore individuálnym prístupom.  

         Naším cieľom je tiež dlhodobo zabezpečovať vysoké percento prijímania žiakov na stredné a 

vysoké umelecké školy. Minimalizovať počet žiakov, ktorí by prerušili štúdium /okrem objektívnych 

dôvodov ako odsťahovanie sa a pod./. Stabilizovať pedagogických zamestnancov školy a poskytovať 

im priestor a možnosti pracovať na svojom kariérnom raste ďalším vzdelávaním a prehlbovaním si 

kvalifikácie. V hudobnom odbore udržať existujúce nástroje, udržať a vytvárať nové komorné a 

súborové zoskupenia žiakov. Naša základná umelecká škola poskytuje vzdelanie v umeleckej oblasti 

širokému spektru záujemcov. Nie z každého žiaka sa stane výkonný umelec, nie každý žiak disponuje 

takými umeleckými schopnosťami, aby sa mohol zúčastňovať súťaží alebo súťažných prehliadok. No 

určite sa z neho stane umelecky vzdelaný človek so vzťahom k umeniu, s rozvinutým emocionálnym 

svetom, človek, ktorý navštevuje koncerty, divadlá a výstavy a u ktorého môžeme predpokladať, že 

svojim budúcim potomkom umožní tiež absolvovať umelecké vzdelanie a tým bude pokračovať 

kontinuita kultúrne vzdelanej generácie.  

     V súčasnosti  aktuálne dopĺňame a rozširujeme internetovú stránku školy, plánujeme sa zúčastniť 

na celoslovenských a aj na medzinárodných súťažiach, vytvárať vhodné podmienky na prezentáciu 

žiakov ZUŠ v rámci školy i mimo nej, stabilizovať a zvýšiť počet žiakov na  vysunutých 

pracoviskách školy, pri hodnotení žiakov využívať kladnú motiváciu a pozitívne       hodnotenie, 

rozširovať medzipredmetovú a medziodborovú spoluprácu a zdôrazňovať jej potrebu a prínos, 

pretože práve ZUŠ je schopná poskytnúť hudobné umenie aj v podobe medzipredmetových   väzieb s 

dramatickým,  tanečným /pohybovým/ alebo výtvarným umením. 

         Organizovanie interných, verejných, výchovných a absolventských koncertov patrí k trvalým 

aktivitám školy. Výstavy, umelecké kontakty s profesionálnymi telesami, vianočné bazáre 

výtvarného odboru, tanečné vystúpenia, umelecké slovo, divadlo a všetky koncerty s pestrou a 

rôznorodou dramaturgiou sa stávajú tradíciou a trvalou značkou našej školy. Cyklus týchto aktivít a 

ich nových podôb presahujú aj do budúcich rokov práce našej školy, a tak tvoria jej perspektívu. 

 

I.9. SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI  

Škola má výbornú spoluprácu s rodičmi na dvoch úrovniach - Rodičovské združenie /RZ/ pri 

ZUŠ Veľký Šariš a Rada školy pri ZUŠ Veľký Šariš . Na každoročnej jesennej plenárnej schôdzi 

oslovujeme a pozývame na spoluprácu ďalších rodičov, a to buď na doplnenie stavu pri odchádzajúcich 

členoch rodičovského združenia alebo všeobecne na pomoc škole mimorezortnými odbornými 

vedomosťami pri riešení problémov zabezpečovania kvalitného chodu školy, poskytnutia sponzorských 

príspevkov alebo materiálnych darov pre žiakov ZUŠ. Z finančných prostriedkov vyzbieraných vo fonde 

RZ pri ZUŠ Veľký Šariš škola nakupuje nové hudobné nástroje, notový materiál, učebné pomôcky, 
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uhrádza prenájom sály v DJZ alebo PKO v Prešove, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných nástrojov, 

prispieva na zájazdy a projekty organizované školou, nakupuje výkresy, farby, hlinu a iný materiál pre 

výtvarný odbor, platí sa výpožičné za kostýmy na celovečerné vystúpenia pre tanečný odbor, knihy. 

Rada rodičov  pri ZUŠ Veľký Šariš má osem členov a zasadá podľa potreby spravidla 4x ročne, 

plenárnu schôdzu zvolávame 1x ročne.  Predsedom RR je MVDr. Monika Rusňáková, členmi Mgr. 

Miroslava Simkuletová, Mgr. Jozefína Šulíková, Irena Rodanová, Zuzana Polívková, Lenka Miškúfová, 

Renáta Balážová, Peter Antol. 

Rada školy pri ZUŠ Veľký Šariš  bola ustanovená dňa 11.novembra 2016. V súčasnosti má 7 členov: 

1.  Mgr. Miroslava Simkuletová  predseda RŠ, rodič (pobočka Záhradné)  

2.   Ing. Miloš Servátka PhD.    menovaný mestským zastupiteľstvom 

3.   Ing. Jozef Demeter     menovaný mestským zastupiteľstvom   

4    Mgr. Marek Gala                         menovaný mestským zastupiteľstvom 

5.   MVDr. Monika Rusňáková             rodič (V. Šariš) 

6.   Petronela Slaninková               nepedagogický zamestnanec     

7.   Veronika Kocúreková                                  pedagogický zamestnanec 

  

S Radou školy pri ZUŠ konzultujeme dosiahnuté výsledky, plánované aktivity a koncoročnú    

správu. Rada školy má významnú úlohu pri voľbe riaditeľa školy.  

Škola spolupracuje aj s inými organizáciami nachádzajúcimi sa v meste, predovšetkým v oblasti 

poskytovania kultúrneho programu a rôznych vystúpení pre potreby Mesta Veľký Šariš, obcí 

Záhradné a Župčany, materských a základných škôl v nich, rôzne dôchodcovské organizácie a spolky, 

spoluúčasťou na trojkráľovom koncerte, vianočných koncertoch. Školská skupina vystupuje stabilne 

na rôznych podujatiach či už v rámci miest Veľký Šariš a Prešov, alebo aj v rámci kultúrnej 

výmeny spriatelených miest v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. Úzka spolupráca je s DJZ a PKO 

v Prešove, kde pravidelne pripravujeme  koncerty. 

 

I.10. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY  

ZUŠ má 24 učební, ktoré sú v relatívne vyhovujúcom stave a vzhľadom na súčasný počet žiakov 

dnes už vytvárajú pomerne stiesnené priestorové podmienky. Vo Veľkom Šariši máme vlastnú 

koncertnú sieň, ktorá slúži na prezentáciu žiakov. V Župčanoch sa podarilo renovovať staré 

priestory (stará fara).   

V priebehu minulých školských rokov sa nám podarilo zakúpiť keramickú vypaľovaciu pec,  2 

elektrické gitary, 4 clavinovy, 2 basové kombá, 2 sady bicích nástrojov, 8 huslí, 3 priečne flauty, 1 

klarinet, 1 saxofón, väčšie množstvo notových stojanov a podložiek pod nohu.  V tomto školskom 

roku škola zakúpi 80 basový akordeón a elektrický klavír. 

V roku 2013 sa nám za pomoci Občianského Združenia DEŤOM ŠARIŠA podarilo získať grant na nákup 

hudobnej aparatúry vo výške 3000 eur. Táto aparatúra slúži pre potreby ozvučenia väčších akcií 

ZUŠ.Taktiež sa nám podarilo v rámci európskeho sociálneho fondu, ktorý funguje pod záštitou EU, 

získať 2 notebooky. Z rozpočtu školy sa zakúpil nábytok do kancelárie  zástupcu a ekonóma školy 

a vzhľadom na ochranu osobných údajov sme boli povinní zakúpiť uzamykateľné skrinky na 

pedagogické dokumenty. Modernizácia vybavenia tried novými nástrojmi, nábytkom a pomôckami 

prebieha stále priebežne a počet nástrojového vybavenia každým rokom narastá. Škola zakúpila za 

pomoci mesta klavírne krídlo Petrof. Druhé krídlo sa podarilo zakúpiť za pomoci Komunitnej nadácie.  
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I.11. ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR  

Z dôvodu vytvorenia vhodnej estetickej klímy kladieme dôraz na upravené a estetické 

prostredie učební a spoločných priestorov. Aktuálne informácie o aktivitách školy 

sprostredkúvame na informačných tabuliach a nástenkách. Chodby a vstupné priestory 

skultúrňujeme výtvarnými prácami žiakov školy.  Dbáme aj na kvetinovú výzdobu školských 

priestorov. Najväčší dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej sociálno-emočnej klímy, vzájomnej 

komunikácie medzi žiakmi prostredníctvom komornej a súborovej hry, medzi žiakmi a pedagógmi a 

medzi pedagógmi navzájom. 

 

I.12. PODMIENKY NA ZAISTENIE BOZP PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  

Škola vo veľkej miere dbá na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch. 

Samozrejmosťou je každoročné poučenie všetkých žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

poučenie pedagógov o dodržiavaní BOZP nielen pri vyučovaní, ale aj pri akciách školy, účastiach so 

žiakmi na súťažiach a festivaloch a pri nácvikoch v dňoch mimo vyučovacieho času.  

Taktiež organizujeme pravidelné školenia zamestnancov školy bezpečnostným technikom o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a pravidelné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.  

 

 II. CHARAKTERISTIKA ŠKVP  

 II.1. ŠKVP V PODMIENKACH ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL  

Školský vzdelávací program základných umeleckých škôl programovo vychádza zo štátneho 

vzdelávacieho programu /ŠVP/ ako hierarchicky najvyššieho programového projektu vzdelania. Od neho sa 

odvíjajú školské vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru a 

literárno-dramatického odboru ZUŠ. Predstavuje prvú, rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho 

modelu riadenia škôl.  

Systém starostlivosti o talenty je v SR v rámci škôl rôznych stupňov, na ktorých je venovaná 

osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam, a kde je 

vzdelávací proces charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti. Umožňujú to najmä 

variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce. Tento výchovný princíp sa uplatňuje na všetkých 

stupňoch a typoch umeleckých škôl, kde je najvýznamnejším spoločným cieľom výchova žiaka ako 

samostatnej osobnosti, čo podporuje aj horizontálna a vertikálna prepojenosť umeleckých škôl. Poslaním 

vzdelávania je predovšetkým prispievať k morálnemu a kultúrnemu vzostupu spoločnosti v záujme 

udržiavania a zdokonaľovania jej plnohodnotného humánneho a duchovného života. Spoločnou úlohou a 

cieľom jednotlivých umení bola potreba a túžba senzibilovať človeka. V hudobnej oblasti to znamená 

požiadavku improvizácie a kreativity pestovanej u detí od raného veku na jednoduchých nástrojoch až po 

hudobné divadlo. Poznatky okrem intelektuálneho rozvoja človeka spôsobujú rozkvet jeho vnútorného 

sveta, zmyslov, citov a pomáhajú mu pochopiť seba samého. Umenie hrá v živote detí a mládeže 

dôležitú úlohu a s postupujúcim vekom sa stáva hlavne hudba jednou z hlavných náplní voľného 

času. Je dôležité, aby ZUŠ v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami našla správny kľúč k rozvíjaniu ich 

schopnosti hodnotenia, orientácie v umeleckej štruktúre a k rešpektovaniu spoločenských funkcií 

hudby a ostatných druhov umenia. Škola sa tak stáva miestom kultúrnych podujatí zostavených z 

detských a mládežníckych produkcií tvorivo využívajúce v prepojenosti rôznorodý talent a dispozície 

detí.  
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Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá 

poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín. 

Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v 

umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon 

niektorého umeleckého povolania. Hlavným cieľom umeleckého školstva je výchova umením 

(formovanie osobnosti) k umeniu (rozvoj schopností tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie 

(príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).  

Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého vzdelávania 

predstavujú základný článok. Svojím hudobným výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým 

odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove žiakov so zvýšeným 

záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.  

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa §17 Školského zákona 

o výchove a vzdelávaní schváleného NR SR 22. 5. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008, ktorý nahradil 

školský zákon ešte z roku 1984. Nový školský zákon nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a 

zasadzuje náš vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, záväzný 

pre všetky školy a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie 

programy.  

Nový školský zákon pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania na stredných školách 

a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým 

zameraním.  

Na základe nového školského zákona dochádza v školskom roku 2008/2009 k niektorým 

významným zmenám v systéme vzdelávania v základných umeleckých školách v Slovenskej 

republike:  

1) Nový štátny vzdelávací program základných umeleckých škôl sa stáva podkladom pre 

vypracovanie individuálnych školských vzdelávacích programov.  

2) Mení sa organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách.  

3) Do platnosti vstupuje nová Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 o 

základnej umeleckej škole.  

Nový systém vzdelávania je záväzný pre žiakov prijatých v školskom roku 2008/2009, ktorí sú 

zaradení do 1. ročníka I. stupňa ZUŠ. V školskom roku 2009/2010 pokračuje druhým ročníkom a v 

školskom roku 2010/2011 tretím ročníkom I. stupňa ZUŠ. Ostatné ročníky pokračujú v štúdiu podľa 

pôvodného systému vzdelávania.  

 

II.2.  CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZUŠ 

 

Okrem toho, že výchova a vzdelávanie sú úzko späté s úsilím o zachovanie ľudskej spoločnosti a 

kultúry, zdokonaľujú a zvyšujú hodnotu osobnosti a prispievajú k ovplyvňovaniu procesu 

spoločenského rozvoja. Cieľom všeobecnovzdelávacieho verejného školstva je chrániť hlavné 

kultúrne hodnoty a sprostredkovať ich každému občanovi. V umeleckej pedagogike našej školy 

kategória cieľa predstavuje východiskový moment úsilia o zvyšovanie úrovne výchovy a 

vzdelávania, anticipácia žiaducej zmeny dispozícií osobnosti žiaka. Sú to predovšetkým tri ciele:  
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 Cieľ kognitívnej výchovy a vzdelávania - kde adept dostáva náukové poznatky potrebného 

rozsahu týkajúcich sa vedomostí a intelektuálnych schopností  

 Cieľ afektívnej, citov• ej a vôľovej výchovy, hodnotovej orientácie - dôležitý z hľadiska 

prežívania umeleckého diela prostredníctvom jeho interpretácie na svojom stupni umeleckej 

úrovne 

 Cieľ senzomotorickej výchovy - výcviku - získanie umeleckých zručností a ich 

zautomatizovanie pri hre na hudobnom nástroji, cieľ vzťahujúci sa na pohybový aparát v oblasti 

tanečnej choreografii, správne výtvarné, slovesné a divadelné návyky  

Vzdelávajúci sa a vychovávaný subjekt musí vedieť, aké výsledky má v procese výchovy a 

vzdelávania dosiahnuť. Výchovno-vzdelávacie ciele musia byť jasne určené a stanovené vrátane v 

postupnosti ich dosahovania /hierarchizácia/. Tento cieľ plní významnú úlohu aj v činnosti žiakov. 

Znalosť výchovno-vzdelávacieho cieľa usmerňuje a dynamizuje ich činnosť - pokiaľ je tento cieľ 

dostupný a zrozumiteľne formulovaný. 

 

II.3. VLASTNÉ ZAMERANIE A OBSAH VZDELANIA V ZUŠ 

Za základné determinanty obsahu vzdelávania sa považujú aj spoločenské potreby, 

požiadavky, úroveň spoločenského poznania a spoločenskej praxe a samozrejme potreby a možnosti 

žiakov. Výber obsahu vzdelávania je zložitým javom, v ktorom sa odráža objednávka spoločnosti, 

požiadavky orgánov školstva, pedagogická skúsenosť, vplyv učiteľov, vplyv školskej administratívy, 

vplyv žiakov a ich rodičov. Preto tvorba obsahu vzdelávania prináleží špecialistom a jeho realizácia 

vzdelávacím zariadeniam a učiteľom. Vzdelanie môžeme charakterizovať ako výslednicu procesu 

súhrnu kapacít - vedomostí, zručností, návykov, skúseností, schopností, dispozícií a vlastností - 

žiakov. Za obsah vzdelania sa považujú:  

• Fakty - informácie, poučky a poznatky, ktoré sú označované ako osvojené vedomosti spôsobilosti a 

skúsenosti  

• Zložité poznávacie procesy - intelektuálne schopnosti - rozvinuté myšlienkové operácie a tvorivý 

prístup  

• Hodnotová orientácia - úroveň občianskeho a mravného profilu - hodnoty, normy a pravidlá  

Obsah školského vzdelávania predstavuje iba tú časť ľudského poznania, ktorá má byť osvojená v 
priebehu školskej dochádzky na konkrétnom stupni a type školy. Obsah vyučovania, učivo sa 

rozpracúva na rôznych úrovniach, ako sú učebné osnovy, časovo - tematický plán a podobne.  

 

II.4.  STUPEŇ VZDELANIA ABSOLVOVANÍM ŠKVP 

Naša základná umelecká škola má ambíciu sledovať a v svojej práci uplatňovať všeobecne 

platné trendy spočívajúce vo zvyšovaní úrovne školy spočívajúcej:  

• vo flexibilite, kedy sa obsah vyučovania pripravuje a pružne prispôsobuje vo vzťahu              

k meniacim sa situáciám vytváraním zážitkových, tvorivých a inovačných metód a foriem 

vzdelávania, pri ktorých žiaci nebudú mať strach, trému a nebudú sa nudiť  

• umožníme žiakom zažiť úspech, rozvíjať schopnosť spolupráce, viesť k otvorenej 

komunikácii  
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• v súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami hľadáme a rozvíjame 

tvorivý potenciál každého z nich  

• množstvom vystúpení podporujeme zdravé sebavedomie žiakov, pričom dbáme, aby verejná 

prezentácia nebola zároveň stresujúcim faktorom  

• v príprave nadaných a talentovaných žiakov na povolanie berieme do úvahy meniace sa 

požiadavky budúcnosti, schopnosť aktívne, tvorivo a samostatne sa prejaviť  

• v zodpovednosti za riadenie a kontrolu služieb školy, ako škola uspokojuje potreby svojich 

žiakov, ako formuje ich osobnosť a sociálne kompetencie  

 

II.5. PROFIL ABSOLVENTA  

Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by si mal osvojiť základnú hudobnú, 

tanečnú, výtvarnú a literárno-dramatickú gramotnosť a odbornú terminológiu.  

Mal by získať samostatnosť pri nácviku hudobných skladieb, pri ich rozbore i vo vlastnej hudobnej 

interpretácii. Mal by byť schopný zaradiť sa do komorných i väčších inštrumentálnych telies. 

Prostredníctvom osvojených poznatkov z hudobnej náuky a dejín hudby by sa mal dokázať 

orientovať v jednotlivých hudobných štýlových obdobiach. Mal by byť pozorným percipientom 

hudby, ktorému sa hudba stane celoživotnou potrebou a hlbším prostriedkom k poznávaniu a 

chápaniu skutočnosti. Mal by nadobudnúť schopnosť vnímať umenie, rozumieť mu a mať tak zmysel 

pre ochranu kultúrneho dedičstva. Mal by vedieť dobre komunikovať a využívať získané poznatky pre 

vlastný rozvoj osobnosti.  

Vďaka možnosti sústavne pracovať na štúdiu jednotlivých skladieb a verejného 

vystupovania pri ich interpretácii získa absolvent schopnosť sústredenia sa a zdravého 

sebavedomia, ktorá je pre neho dobrou devízou do života.  

Najväčšou devízou pre školu a jej dobré meno je fakt, ak je náš absolvent hrdý na získané 

vedomosti, zručnosti a návyky získané na škole a môže na ich kvalite stavať na vyššom type 

umeleckej školy alebo v praktickom živote.  

 

II.6. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE - VÝNIMOČNE NADANÍ ŽIACI  

Z hľadiska pedagogickej stratégie a taktiky si stanovuje naša škola ako prioritu výchovu k umeleckým 

hodnotám. K tomu používa postupy a inovuje spôsoby, ako viesť dieťa k umeleckým hodnotám a 

ich významu. Vytvára priaznivé prostredie na vzdelávanie nadaných a talentovaných detí. Zapája 

žiakov do súťaží, prehliadok a festivalov okresného, krajského, celoslovenského i medzinárodného 

významu. Umeleckým štúdiom kultivuje osobnosť mladého človeka a umožňuje mu naplno vyžiť 

vlastnú kreativitu, nadanie a talent. Mimoriadne nadaným žiakom škola ponúka formu rozšíreného 

vyučovania s väčšou časovou dotáciu.  

 

Kontrahovanie. Mimoriadne nadaní žiaci môžu absolvovať dva ročníky počas jedného 

školského roka (tzv. kontrahovanie). O spôsobilosti žiaka absolvovať dva ročníky v jednom 

školskom roku rozhodne triedny učiteľ na základe dosiahnutých výsledkov. Následne absolvuje pred 

odbornou komisiou kontrahové skúšky.   

V rámci prípravy žiakov na ďalšie štúdium naša škola bude spolupracovať s pedagógmi vyššieho 

umeleckého stupňa vzdelávania /napr. konzervatóriá/, pričom rešpektuje individuálne dispozície žiakov 

pre vybraný odbor.  
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Iným prejavom viacnásobne umelecky nadaných detí je fakt, že úspešne navštevujú dva až tri odbory 

ZUŠ až do ich absolvovania. Je to prejav záujmu, efektívne využívaného voľného času, často s 

pozoruhodnými výsledkami na súťažiach a prezentáciách rôzneho typu a zamerania. V škole sú cenní aj 

v rámci medzipredmetových vzťahov pri príprave koncertov, výstav, tanečných produkcií alebo 

umeleckého slova či divadla. 

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na tri oblasti:  

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. Hodnotenie školy  

 

III.1. HODNOTENIE VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV  

Žiak navštevujúci základnú umeleckú školu nachádza činnostný charakter práce odlišný od základnej 

školy najmä vďaka týmto skutočnostiam:  

- Vníma ju ako aktívny oddych, pri ktorom si prehlbuje vedomosti získané v škole, uspokojuje a 

rozvíja svoje individuálne potreby  

-  Nachádza tu neštandardné podmienky - špecializovaná baletná sála, koncertná sála, keramická pec  

-  Celkovo voľnejší charakter tohto typu školy - individuálne a skupinové formy vyučovania.  

-  Nachádza inú zostavu učiteľov a iné metódy hodnotenia, ktoré má často motivujúci charakter.  

Žiak navštevuje školu na základe dobrovoľnosti, vlastnej orientácie na záujmovú umeleckú 

činnosť, v ktorej sa sebarealizuje, učí sa samostatnosti a tvorivosti. Základná umelecká škola často 

kompenzuje pracovné zaťaženie detí, formuje ich hodnotové orientácie, vytvára podmienky na iné - 

nové sociálne kontakty a vzťahy a má tiež preventívnu funkciu /trestná činnosť, drogy a pod./. Tento 

typ školy sa špecificky zúčastňuje na formovaní a utváraní osobnosti dieťaťa - žiaka.  

Preto je cieľom hodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese preverenie kvality, 

zručností a návykov žiakov získaných v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek 

učebných osnov a plánov. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava 

informácie o zvládnutí danej problematiky. Hodnotenie žiakov motivuje, podporuje ich aktivitu a 

zároveň je to informácia pre rodičov.  

 

Hodnotenie žiakov realizujeme:  
 

 Klasifikáciou a slovným hodnotením vo výchovno-vzdelávacom procese priebežne a 
systematicky počas celého školského roka  

 Súhrnnou klasifikáciou a hodnotením, ktoré bude uskutočnené na konci prvého a druhého 
polroka  

 Komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou obsahu príslušného predmetu  
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 V procese hodnotenia uplatňovaním primeranej náročnosti, pedagogickým taktom   voči 
žiakovi,  rešpektovaním práv dieťaťa a humánnym správaním sa k žiakovi  

 Vytvárame hodnotiace portfólio žiaka, ktoré obsahuje vystúpenia žiaka na rôznych 
podujatiach - interných, verejných, výchovných koncertoch, na súťažiach, festivaloch, 
kultúrnych brigádach a pod. 

 Dôslednou a kvalitnou analýzou pedagogickej dokumentácie a evidenciou výsledkov žiakov 
a školy.  

 

III.2. HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

 

Osobnosť učiteľa - pedagóga  

Kvalita osobnosti učiteľa určuje rozhodujúcim spôsobom účinnosť celej výchovno- 
vzdelávacej práce školy. Predovšetkým od neho závisí, na akej úrovni si žiaci osvojujú vedomosti a 
aký vzťah nadobudnú k vzdelávaniu vôbec. Cez jeho autoritu sa zvnútorňujú všetky výchovné a 
vzdelávacie podnety, ktoré žiakom sprostredkováva. Dobrý učiteľ sa stáva modelom pre žiakovo 
správanie, ktorý ho napodobňuje a neraz sa ním aj identifikuje. Kvalitný učiteľ sa vyznačuje 
zodpovedajúcim odborným a všeobecným vzdelaním, náležitou pedagogicko - psychologickou a 
metodickou erudíciou a kladnými povahovými, charakterovými a mravnými vlastnosťami. Dôležité je 
zanietenie učiteľa pre svoj predmet, jeho schopnosť náležite vysvetliť alebo predviesť učebnú látku a 
používať k tomu správne metódy a formy. Postupne si každý učiteľ vytvára svojský vyučovací štýl, 
ktorý je vlastný len jemu samotnému, čo je v našej umeleckej oblasti veľmi dôležité, aby bola 
rôznorodosť prístupov k tomu istému alebo podobnému umeleckému problému. Prostredníctvom 
neho si žiaci nielen osvojujú poznatky, ale si vytvárajú aj vzťah k vyučujúcemu. Preto sa najčastejšie 
uplatňuje na našom type školy demokratický štýl vyučovania, v ktorom sa učiteľ usiluje vytvoriť v 
triede priateľskú, otvorenú atmosféru, k žiakovi sa správa ako jeho kolega, ktorého si váži. Tento štýl 
navodzuje otvorenú aj podľa potreby kritickú atmosféru, ktorá podnecuje najmä tvorivé myslenie a 
individuálnu iniciatívu. Používa humanistický prístup k žiakom, je sociálne založený a z modelov 
optimálneho profilu osobnosti učiteľa sa javí ako estetický typ učiteľa, ktorý je charakterizovaný 
prevahou citového nad racionálnym pri umeleckej výchove žiakov. Autoritu učiteľa podmieňujú aj 
vonkajšie, spoločenské podmienky, ktoré vyplývajú z celkového postavenia učiteľskej profesie, 
úroveň školy, celkový vzťah rodičov k vzdelávaniu svojich detí a ďalšie okolnosti. Vo väčšine prípadov 

sa autorita učiteľa dostaví ako prirodzený dôsledok, bez osobného úsilia učiteľa v tomto smere.  

Učiteľ na umeleckej škole má byť senzitívny, spolupracujúci, má byť facilitátor 

/uľahčovateľ/, ktorý verí v žiakovi, pomáha mu a buduje jeho pozitívnu koncepciu v umeleckej oblasti. 

Učí dieťa spolupracovať a rešpektovať druhých, čo patrí medzi dôležité prvky humanistickej 

výchovy. Žiak je najvyššou autentickou hodnotou a je profesionálnym prejavom učiteľa každého 

žiaka povzbudzovať, veriť mu, byť mu priateľsky naklonený a umožniť mu - ako jedinečnej bytosti - 

rozvíjať sa. Vzniká tak typický „rukopis" učiteľa a školy. Tvorivosť v umeleckom prostredí školy 

vytvára také možnosti pre učiteľa, aby si vytvoril svoju predstavu o individualizácii práce, svoje ciele, 

metódy, prístupy ku žiakom a práci.  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly 
a hodnotenia. Vnútroškolská kontrola je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre 
kvalitnú realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v práci, zodpovednosti 

a aktivity pracovníkov.  
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Kritéria hodnotenia zamestnancov školy: 

 Presné dodržiavanie pracovných povinností - príchody a odchody z práce  

 Rozhovor, pozorovanie  

 Hospitácie - návštevy u učiteľa, kontrola triednej dokumentácie  

 Účasť na koncertoch - hodnotenie učiteľa cez výkony žiakov  

 Účasť žiakov učiteľa na súťažiach, festivaloch, prezentácia na školských a mestských  

 udalostiach vystúpeniami  

 Úspešnosť na súťažiach a festivaloch - výsledky  

 Vzťah žiakov k učiteľovi  

 Práca učiteľa nad rámec jeho povinností 

 

III.3. HODNOTENIE ŠKOLY /AUTOEVALVÁCIA/  

Naša ZUŠ je súčasťou dlhodobej tradície a overeného systému umeleckých škôl ako 

kompaktného celku: základné umelecké školy, stredné umelecké školy a konzervatóriá a vysoké 

umelecké školy. Výsledkom takto postaveného umeleckého vzdelania je absolvent - osobnosť, ktorá 

dokáže vytvoriť umelecké dielo, osobnosť, ktorá obohatí národnú a svetovú kultúru, inšpiruje 

prírodovedne a technokraticky orientovanú spoločnosť a vie aj sama odborne umelecky vzdelávať.  

Poslaním základnej umeleckej školy je poskytovať základné umelecké vzdelanie v štyroch 

odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Škola pripravuje žiakov na 

ďalšie štúdium umeleckého zamerania. Okrem prípravy talentovaných žiakov na vyšší typ školy je 

dôležitou úlohou ZUŠ výchova hudobných amatérov, vzdelaných konzumentov hudobného umenia 

a tiež v zabezpečovaní rozvoja estetickej výchovy pre čo najväčší počet detí a mládeže vo všetkých 

umeleckých odboroch.  

Naša škola sa snaží profilovať ako systém služieb dieťaťu kreatívnym vyplnením voľného 

popoludňajšieho času umeleckým vzdelávaním pod vedením odborníkov. Úspešnosť a úroveň pre 

našu školu znamená nielen dosiahnuté výsledky na súťažiach, ale aj spokojnosť rodičov a žiakov.  

Škola, ak chce byť úspešná, musí podávať kvalitné výkony nepretržite. Nemožno sa spoľahnúť 

iba na náhodné úspechy, preto kvalita ako nepretržitý proces musí byť riadená. Za týchto podmienok sa 

riaditeľ školy stáva kľúčovou osobnosťou a nositeľom kvality.  

Pravidelne sledujeme a hodnotíme:  

 Priebeh vzdelávania  

 Podmienky na vzdelávanie  

 Dodržiavanie pracovného poriadku  

 Sociálno-emočnú klímu školy  

 Výchovno-vyučovací proces- metódy a formy vzdelávania  
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 Výsledky vzdelávania  

 Účasť žiakov na súťažiach, festivaloch, prehliadkach a koncertoch  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy Spoluprácu so zriaďovateľom  

 

Kritériom pre nás je:  

 Spokojnosť žiakov a rodičov  

 Spokojnosť učiteľov - dobrá sociálna klíma v škole  

 Kvalita výsledkov 

 Dobré meno školy  

Nástroje na zisťovanie stavu školy:  

 Osobný kontakt s rodičmi  

 Analýza účasti žiakov na súťažiach  

 Analýza vystúpení žiakov školy na akciách v meste a odozva na tieto vystúpenia  

 

 

 

IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN  

 

Na realizáciu vzdelávacích cieľov a obsahu vzdelávania slúžia základné školské 

dokumenty, projekty či modely, medzi ktorými zaujíma dominantné postavenie učebný plán a 

učebné osnovy.  

Učebný plán ako základný školský dokument má legislatívny, normatívny charakter. Predstavuje:  

 organizačný rámec projektu vzdelávania  

 konkretizuje obsahu vzdelávania na určitom type školy  

 vymedzuje štruktúru vyučovacích predmetov v časovej a obsahovej dotácii a zaradenie 

predmetov do ročníkov  

 vyjadruje ich proporcionalitu a postupnosť  

 je prehľadným nástrojom riadenia vzdelávacieho procesu vo verejných vzdelávacích 

zariadeniach  

Učebné plány podmieňujú štýl práce školy. Pri ich zostavovaní sa rešpektujú nielen všeobecne platné 

zásady tvorby obsahu vzdelávania, ale aj psychická a fyzická zrelosť žiakov, zvláštnosti národnej 
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kultúry, medzipredmetové vzťahy a iné.  

Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú normatívny pedagogický dokument. Riaditeľ školy po 

prerokovaní s umeleckou radou môže upraviť učebné plány podľa potrieb v rozsahu 10% pri 

zachovaní hlavného predmetu a všetkých povinných predmetov.  

1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

2. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. Najviac možno spojiť tri vyučovacie hodiny v týždni.  

3. V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového (kolektívneho) 

vyučovania podľa príslušných učebných plánov (vek je uvádzaný ako odporúčaná optimálna hranica 

na zaradenie žiaka do štúdia a ročníka).  

4. Vyučovanie nepovinných predmetov vo všetkých odboroch a stupňoch zriaďuje riaditeľ školy. 

5. Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov upravuje nariadenie vlády SR č. 229/94 Z. z. o miere 

vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov. 

 

RÁMCOVÉ  UČEBNÉ  PLÁNY 

 

IV.1 HUDOBNÝ ODBOR 

Poznámky k učebným plánom: 

K najdôležitejším úlohám vo vyučovaní v hudobnom odbore patrí:  

• Vedenie žiaka k samostatnému muzicírovaniu  

• Podpora kreativity spevom, muzicírovaním, pohybom a improvizáciou  

• Vedenie k vedomému a kritickému počúvaniu  

• Orientácia v hudobnom svete  

• Vzbudzovanie tolerancie voči rôznym druhom hudby  

• Zaoberanie sa hudbou rozličných historických epoch a z rôznych krajín  

• Samostatná hudobná aktivita s ohľadom na zmysluplné vyžívanie voľného času ako aj  
pestovanie schopnosti úsudku a kritičnosti aj voči médiám  

• Podporovanie rozvoja inteligencie a kreativity  

• Rozvoj psychiky, duchovnej zrelosti a fantázie  

• Vedenie ku všeobecnej otvorenosti, pozitívnemu postoju k učeniu, ktoré pozitívne vplýva aj na iné 

učebné disciplíny  

 

 

IV.2   LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR  

Poznámky k učebným plánom: 

1. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 žiakov.  

2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov.  

3. Predmet prednes na I. stupni základného štúdia v dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v 

skupine 2 až 3 žiakov.  
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4. Predmet vodenie bábok a prednes na I. stupni základného štúdia v bábkarskom oddelení sa vyučuje 

v skupine 2 až 4 žiakov.  

5. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov.  

6. V základnom štúdiu I. stupňa v rozšírenom štúdiu sa predmet individuálna príprava vyučuje 

individuálne.  

7. V základnom štúdiu II. stupňa sa predmet štúdium rolí a umelecký prednes (0,5 vyučovacej hodiny 

týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina týždenne sa vyučuje v skupine 2 žiakov.  

8. V základnom štúdiu II. stupňa - zameranie príprava na vysoké školy - sa predmet individuálna 

príprava na štúdium vyučuje individuálne.  

9. V základnom štúdiu II. stupňa - zameranie záujmová umelecká činnosť - sa predmet hudobná a 

hlasová príprava vyučuje v skupine do 10 žiakov.  

10. V základnom štúdiu II. stupňa - zameranie príprava na vysoké školy - sa predmet hudobná a hlasová 

príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného 

ročníka.  

11. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 až 8 žiakov. 12. Do vyučovacieho bloku možno 

spojiť najviac 3,5 hodiny.  

13. Na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva korepetícia v rozsahu 1 hodiny týždenne.  

14. V predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva korepetícia 0,5 hodiny týždenne podľa potrieb 

a podmienok školy.  

 

 

IV.3 TANEČNÝ ODBOR  

 

Poznámky k učebným plánom: 

1. Vyučovanie navštevujú žiaci v delených vyučovacích hodinách dva razy v týždni. Počet hodín  

v učebnom pláne je na jeden týždeň. V prípravnom štúdiu je možnosť vyučovať 2 vyučovacie hodiny 

spolu.  

2. V plnom rozsahu učebného plánu tanečných disciplín sa využíva korepetícia. Ak nie je v škole 

zriadený tanečný súbor, možno tieto hodiny vyučovať v niektorom inom predmete uvedenom v 

učebnom pláne.  

3. 1,5 hodiny v predmete tanečná prax možno rozdeliť na tri časti a priradiť ich k jednotlivým 

predmetom.  

4. V učebnom pláne č. 33 je možnosť špecializácie v predmete č. 2.  

5. V prípravnom štúdiu je v skupine 5 - 15 žiakov.  

6. V 1. - 3. ročníku I. stupňa základného štúdia je v skupine 8 - 15 žiakov. 8. V 4. - 7. ročníku I. stupňa 

základného štúdia je v skupine 7 - 15 žiakov. 9. V II. stupni základného štúdia je v skupine 8 - 15 

žiakov.  

7. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 - 8 žiakov. 

8. Učebný plán č. 32a sa využíva v prípade, ak škola disponuje vysokoškolsky vzdelaným 

pedagógom - absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave - HTF - špecializácia 

pedagogika tanca v ZUŠ.  

9. Nepovinný predmet súborová práca učiteľovi umožňuje tvorivú choreografickú prácu v rôznych 

tanečných žánroch. Platí pre učebné plány č. 32 , 32a, 33, 34 s hodinovou dotáciou 1 - 3 hodiny 

týždenne s minimálnym počtom 20 žiakov. O zriadení predmetu rozhoduje riaditeľ školy podľa 

podmienok školy.  

10. Pri nízkom počte žiakov je možné spojiť žiakov II. stupňa a ŠPD do skupiny. 
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IV.4  VÝTVARNÝ ODBOR  

Poznámky k učebným plánom: 

Prípravné štúdium  
- deti predškolského veku od 5 rokov 
  

a) vyučovacia jednotka 2 x 45 minút - raz týždenne;  

b) počet žiakov v skupine 5 - 10;  

c) vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie 

jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so 

spontánnym sebavyjadrovaním;  

d) ročník je možné zriadiť podľa podmienok a záujmu už pri počte 5 žiakov.  

 

1. - 8. ročník I. stupňa základného štúdia  
- pre žiakov základnej školy od 6 do 14 rokov  
 
a) vyučovacia jednotka 3 x 45 minút - raz týždenne;  

b) od 5. ročníka je možné (podľa podmienok školy) pridať 12 hodín ročne na špecializované 

vyučovanie fotografie, filmu a videa, počítačovej grafiky a animácie, keramiky alebo inej časovo  

náročnejšej techniky (pozri učebný plán);  

c) počet žiakov v skupine je 8 - 12;  

d) pre systematické vyučovanie (polročný, ročný špecializovaný kurz), pri ktorom žiaci pracujú so 

špecifickými a náročnými technológiami (fotografia, video, počítačová grafika a animácia), je možné 

vytvoriť skupinu v počte 4 -6 žiakov, 

e) vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch  

cez štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti tvorby:  

1. - plošné vytváranie (približne 75 % obsahu vyučovania) obsahuje základné disciplíny:  

a) kreslenie, maľovanie, grafická tvorba,  

b) rozširujúce disciplíny: fotografia, video, typografia, grafický design, textil, akcie a projekty  

viazané na plochu, počítačová grafika a animácia, multimediálne 2D realizácie; 

2. - priestorové vytváranie (približne 25 % obsahu vyučovania) obsahuje základné disciplíny: a) 

modelovanie, sochárstvo (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i nových materiálov), základy  

architektonickej tvorby,  

b) rozširujúce disciplíny: keramika, tvorba šperku a odevu, design, inštalácia v priestore, krajinná tvorba 

(landart), telová tvorba (bodyart), tvorba prostredia (environment), tvorba objektu (statický, kinetický), 

akcie performancie a projekty viazané na priestor, multimediálne 3D realizácie.  

 
l. - 4. ročník II. stupňa základného štúdia  

- pre žiakov od 14 rokov  

 

a) vyučovacia jednotka 3 x 45 minút (raz týždenne) s možnosťou pridať 12 hodín ročne na  

špecializované vyučovanie (pozri uč. plán);  

b) počet žiakov v skupine 4 - 6;  

c) individuálny študijný program zameraný na samostatnú tvorbu alebo na prípravu na profesijnú orientáciu.  
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V. UČEBNÉ OSNOVY  

Učebný plán musí byť ďalej konkretizovaný podľa učebných predmetov. Na to slúžia učebné 

osnovy. Učebná osnova je školský dokument, v ktorom je formulovaný cieľ, obsah, rozsah, postupnosť a 

program určitého vyučovacieho predmetu. Obsahuje základné metodické pokyny, organizačné formy a 

postupy pri preberaní jednotlivých oddielov, tematických celkov a tém. Rovnako ako učebný plán 

predstavuje základnú pedagogickú normu pre prácu vzdelávacej inštitúcie. Štruktúra učebných osnov 

obsahuje na jednej strane formulovaný predmet /ciele, úlohy/ a na druhej strane vlastný obsahu učiva 

rozdelený prehľadnou formou do tematických celkov pre jednotlivé ročníky. Rozlišujeme viac typov 

učebných osnov:  

• Lineárne - postupné osnovy sa vyznačujú tým, že určujú lineárny postup pri preberaní  
    učebnej látky bez opakovania  

• Cyklické osnovy určujú periodický návrat k jednotlivým prvkom a ich preberanie na  
    vyššej úrovni zovšeobecnenia  

• Rámcové osnovy určujú základné úlohy predmetu a postupnosť vyučovacích tém  

• Podrobné osnovy uvádzajú ku každej téme pojmy a príklady, ktoré majú žiaci poznať  
 

Učebné osnovy plnia funkciu predpisu pre činnosť učiteľa i žiakov. Preto k nim treba pristupovať ako k 
projektu výučby.  

 

V.1. UČEBNÉ OSNOVY PRE HUDOBNÝ ODBOR  

 

HUDOBNÁ NÁUKA  

 

Poslanie a charakteristika predmetu:  

Poslaním predmetu PHV (jednoročná prípravná hudobná výchova - náuka), PŠ 1/2 (1. ročník 
prípravného štúdia hudobnej náuky), PŠ 2/2 (2. ročník prípravného štúdia hudobnej náuky) a HN 
(hudobná náuka - 1. - 7. ročník) je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať 

jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti.  

Predmet má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať poslucháča  

hudby i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.  

Aby sme dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať najmä:  

 hudobnú predstavivosť, fantáziu, orientáciu v hudobnom priestore a výraze, spevácke návyky 

žiakov, potrebné pre správny kultivovaný vokálny prejav,  

 schopnosť rozlišovať jednotlivé vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus, 

melodiku, harmóniu, dynamiku, farbu tónu,  

 hudobnú pamäť v spojení s jednotlivými činnosťami, orientáciu v hudobných formách, 

žánroch a slohoch,  

 schopnosť samostatne vyhľadávať, vyberať, vyhodnotiť a spracovať informácie a uviesť 

ich do vzťahu s obsahom hudobného diela (sociálna funkcia hudby).  

Každý ročník hudobnej náuky vrátane prípravných je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a 
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alternatívnymi formami práce. Diferencujeme výučbu tých žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie 

odborné štúdium. Žiakov aktivizujeme využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými, 

výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.  

Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa hudobná náuka systematicky 

zaoberá tými disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. Pripravuje a 

dopĺňa inštrumentálne a spevácke predmety a súčasne nadväzuje na poznatky a skúsenosti z 

individuálneho a skupinového vyučovania, prehlbuje ich, zovšeobecňuje a uvádza do širších súvislostí 

celej hudobnej kultúry.  

Výchovno-vzdelávacie ciele:  

1. Poskytnúť žiakovi zážitok a od neho odvíjať niť poznania. Od vnímania celku prejsť cez 
preniknutie do hudobnej štruktúry k abstrakcii poznatku, osvetliť ho z rôznych strán a v rôznych 

súvislostiach a zafixovať tak, aby ho žiak vedel sám vedome používať.  

2. Vytvorenie a ponúknutie takej obsahovej náplne hudobnej náuky, ktorá umožní zvýšiť 

príťažlivosť tohto predmetu, zvýši záujem počúvať hudbu a možnosť porozumieť jej, ktorá bude 

aktivizovať schopnosť vnímania hudby a zároveň bude pripravovať žiakov na vlastnú interpretačnú 

činnosť. ZUŠ vychovávajú nielen budúcich profesionálnych hudobníkov, ale i budúcich poslucháčov 

- milovníkov umenia, preto je náročnosť hudobno-teoretických vedomostí rozdelená do dvoch úrovní:  

Základná úroveň - povinná pre všetkých žiakov.  

Rozširujúca úroveň - odborná, určená žiakom mimoriadne talentovaným, pripravujúcim sa na 

profesionálnu dráhu (pre ostatných žiakov ako doplňujúca ponuka).  

3. Viesť žiakov k vlastnému hudobnému vyjadreniu, hľadaniu hudobných tvarov, ktoré 

zodpovedajú ich osobnej skúsenosti na úrovni doterajšieho poznania. Postupne prechádzať k 

drobnokresbe, spoznávať význam hudobných tvarov a štruktúr a viesť k tvarovaniu väčších, 

zmysluplných celkov.  

4. Hľadať spolu širšie súvislosti - s históriou, s inými druhmi umenia, s kognitívnymi predmetmi, s 

prírodou, životným prostredím a životom človeka v spoločnosti všeobecne.  

Obsah učebných osnov:  

Obsah učebných osnov pre prípravné ročníky je zameraný na komplexnú hudobnosť detí, 
ktorú rozvíja a usmerňuje tak, aby bol dobrým základom pre štúdium zvoleného hudobného nástroja 
alebo spevu. Výber hudobného materiálu je v kompetencii učiteľa (odporúčané sú všetky dostupné 
učebnice, metodické príručky či alternatívne učebné osnovy s metodikami, tlačené, zvukové i 
audiovizuálne materiály). Pri výbere hudobných ukážok zohľadňujeme predovšetkým prístupnosť z 
hľadiska vývinovej psychológie, schopnosť pochopiť, vyhodnotiť a použiť jednotlivé prvky a 

zákonitosti hudobnej štruktúry.  

Úlohou učiteľa je približovať a zapájať žiakov do jednotlivých problémov, nadväzovať a smerovať 

svoje výchovno-vzdelávacie pôsobenie tak, aby na konci mesiaca mali deti všetko uložené v pamäti 

bez nutnosti učiť sa doma a mali schopnosť kedykoľvek vedome čokoľvek použiť.  Postupne 

prechádzať k poukázaniu na systém (hlavne pri spoznávaní hudobnej abecedy, stupníc, intervalov, 

akordov atď.). Zafixovať poznatky formou hier, súťaží, rozhovorov a pod.  

Pracovať v spolupráci so žiakmi a ich aktívnou pomocou s hudobným tvarom a na základe jeho 

zmien vyhľadávanie podobnosti a rozdielnosti, príbuznosti a kontrastu a vzťahov medzi jednotlivými 

prvkami a výrazovými polohami.  
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Z metodického hľadiska je postup preberaného učiva zoradený špirálovito. Tematické celky v 

priereze jednotlivými ročníkmi majú spravidla rovnaké alebo nadväzujúce zameranie, pričom je 

zohľadnený didaktický postup, psychologicky premyslený s ohľadom na priebeh školského roka, 

tematickú príbuznosť a súčasne pestrosť. V prípravných ročníkoch hudobnej náuky má vyučovací 

proces prevažne činnostný charakter.  

Interpretačné činnosti: Spevácke a intonačné, rytmicko-pohybové, improvizačné a inštrumentálne. 

Činnosti možno pestovať oddelene i spájať.  

Percepčné činnosti: Počúvanie hudby, verbalizácia hudobného zážitku, sluchová analýza.  

Hudobno-náukové pojmy vyvodzujeme zásadne zo znejúcej hudby. Hudobno-teoretické poznatky 

fixujeme hravou formou a overujeme ich zvládnutie opätovným spojením so ž i v o u h u db o u .  

Práca s informáciami, výchova k porozumeniu hudbe a k estetickému cíteniu: Dejiny hudby, 

hudobné slohy a žánre, sociálna funkcia hudby. Využívanie literatúry i moderných informačných 

zdrojov. 

Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby PHV = v 1.polroku 2 hod.týždenne, v 2. polroku 1 hod. týždenne 

PPŠ 1/2 = počas celého šk. roka 2 hod. (kolektívne vyučovanie) PŠ 2/2 = 

počas celého šk. roka 1 hod. (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

V prípravných ročníkoch - PHV, PPŠ 1/2, PŠ 2/2 využívame najmä deťom blízke rozprávkové 

motívy a hry smerujúcim k rozvíjaniu motorických zručností, rytmického cítenia, intonácie              

a základom hudobnej gramotnosti. Témy sú postavené tak, aby obsahovali potenciálne možnosti 

rozvíjania na ďalších hodinách a prenášania ťažiska vždy na jeden problém. Žiaci PHV sú na konci 

1. polroka pripravení na hru na hudobnom nástroji, na konci školského roka ovládajú základy 

hudobnej abecedy (notová osnova, husľový kľúč, takt a taktová čiara, čítanie nôt v jednočiarkovej    

a dvojčiarkovej oktáve, rozoznávanie základných dĺžkových hodnôt nôt a pomlčiek) a informatívne 

sa orientujú v rytme, tempe, dynamike a farbe tónu. Pri vyučovaní využívame tvorivé metódy - 

improvizácia, pohyb, spev s inštrumentálnym (najmä rytmickým) sprievodom, postupne hra 

jednoduchých známych motívov na melodických nástrojoch, dramatická akcia.  

Ciele:  

Cieľom prípravnej hudobnej výchovy je vyvolať tvorivú aktivitu žiaka a jeho radosť z objavovania 
hudobného krásna. V prípravných ročníkoch vychádzame z hravosti a spontánnosti detskej 
mentality, ich schopnosti napodobňovania, obrazotvornosti a doterajšieho stupňa ich vyspelosti. 
Prostredníctvom primeraného hudobného materiálu rozvíjať elementárne hudobné zručnosti, návyky, 
poznatky, vedomosti, hudobnú pamäť, predstavivosť a fantáziu. Poskytovať základné informácie       

o hudbe a kultúrnom živote okolia.  
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       OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Komplexné rozvíjanie 

hudobnosti detí a jej 

usmerňovanie tak, aby im 

bola dobrým základom 

v štúdiu zvoleného 

nástroja alebo spevu 

Zoznamovanie žiakov 

s hudobnými nástrojmi 

a umožnenie kontaktu 

s tými, ktoré si môžu 

vybrať v druhom roku, 

resp.v druhom polroku 

prípravného štúdia 

Hra na detských 

melodicko – rytmických 

nástrojoch – zvonkohra, 

metalofón, claves a pod. 

na získanie motorických 

návykov a zručností 

 

Prostredníctvom 

ostinátnych sprievodov 

k piesňam, hry 

z jednoduchých partitúr 

a rôznych hudobných hier 

získavať prvé skúsenosti 

z elementárnej súhry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretačné činnosti  
Získať základné spevácke zručnosti a 

návyky. Spev jednoduchých piesní. 

  

Melodické cítenie a orientácia smerom 

nahor i nadol v rozsahu oktávy (c1 -c2). 

Zmysel pre pravidelnú pulzáciu 

(metrum) v rozličných tempách. 

Rytmické cítenie v dvojdobom a 

trojdobom takte. Využitie Danielovej 

metódy v rytme.  

 

Schopnosť vyjadrenia hudobného toku 

pohybom. Schopnosť zapamätať si a 

reprodukovať krátky rytmický alebo 

melodický motív, rytmizovať a 

melodizovať slová, detské texty a 

riekanky.  

 

Motorické zručnosti získané  

hrou na ľahkoovládateľné nástroje.  

 

Percepčné činnosti  
Rozoznať kontrasty v hudbe. Poznať 

hudobné nástroje - klavír, akordeón, 

husle, violončelo, flauta, gitara.  

Zapojením predstavy a fantázie 

sledovať obsah krátkych hudobných  

skladbičiek a hudobných rozprávok.  

Cítenie tonálneho centra.  

Sluchové rozlišovanie dvojdobého a 

trojdobého taktu. Vlastnosti tónu - 

výška, dĺžka, dynamika a farba.  

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

Notová osnova, husľový kľúč, basový 

kľúč (informatívne). Taktová čiara, 

dvojštvrťový, trojštvrťový a štvor-

štvrťový takt. Dvojica osminových nôt, 

nota štvrťová, polová, polová s bodkou, 

celá a pomlčky. Základné dynamické  

označenia - piano, mezzoforte, forte. 

Opakovacie znamienko. Noty c1- c2 . 

Rozlišovanie základných  

vyjadrovacích prostriedkov  

hudby: veselo-smutne, rázne - nežne, 

rýchlo-pomaly, vyššie - nižšie, silno-

slabo, zosilňovať-zoslabovať a pod.. 

Pochod, tanec, uspávanka.  

Vedieť zaspievať ľudovú 

pieseň pomalú a rýchlu ,           

v párnom aj nepárnom 

metre.  

 

Zaspievať hudobnú abecedu. 

 

Vyklopkať jednoduché 

rytmické cvičenia v párnom i 

nepárnom metre podľa 

Danielovej metódy i 

počítaním.  

 

 

Rozlíšiť nálady vyjadrovacie 

prostriedky v hudbe: veselo-  

smutne, rýchlo-pomaly,  

vyššie-nižšie, silno-

slabo. 

 

 

 

 

 

Rozoznať farbu hudobného  

nástroja. Rozlíšiť náladu 

skladieb pochod, tanec, 

uspávanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda hudobno - 

teoretické poznatky v  

určenom rozsahu. 
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Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

       OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Tematické celky:  

 

Hudobná abeceda –  

dĺžka nôt a pomlčky, husľový 

a basový kľúč, posuvky, 

metrum a takt, 

 

Základné stupnice C dur, a 

mol, dynamika, bodka za 

notou  

 

 

 

Tónový priestor - základy  

intonácie a spievania,analýza  

piesne a melódie podľa  

sluchu,rozoznať celý tón  

a poltón, tempo a jeho 

zmeny  

 

 

 

Rytmus - párny a nepárny, 

pochod, valčík, uspávanka, 

hlavný a vedľajší prízvuk, 

základné metrum, štvrťové  

a osminové takty  

 

 

 

 

 

 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

 

Z - základné: 

Noty v husľovom kľúči g -c3, v 

basovom kľúči c - c1, posuvky #, b, 

odrážka, 

 

stupnica a tónina durová a molová (do 

2 # a 2 b), 

rovnomenné stupnice, 

predznamenanie, trojzvuk, 2/4, 3/4, 

4/4, 3/8, 4/8 takt, bodkovaný rytmus, 

p, mf, f. 

Žiak vie určiť rozdiel medzi celým 

tónom a poltónom . 

R :  

Fermata, legato, staccato, ligatúra, pp, 

ff, crescendo,decrescendo, moderato, 

adagio, allegro, allegretto, ritartando, 

accelerando; triola, synkopa; ľudské 

hlasy (soprán, alt, tenor, bas) 

 

Žiak je schopný správne intonovať 

jednohlasné detské ľudové a umelé 

piesne v rozsahu jednočiarkovanej 

oktávy, ovláda správne dýchanie, 

výslovnosť, nenásilné tvorenie tónu. 

Intonuje detské piesne z listu, durové a 

molové melódie bez náročných 

intervalových skokov s návratom 

k základnému tónu. Intonácia 

durového a molového kvintakordu.  

 

 

 

Žiak ovláda hudobno -  

teoretické poznatky v 

uvedenom rozsahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie zaspievať jednoduchú  

pieseň podľa notového  

záznamu, vie podľa sluchu  

zahrať na nástroji  

(zvonkohre) určenú melódiu  

 

 

 

 

Žiak vie vytvoriť rytmické 

ozveny, rytmicko-melodické  

dialógy, vie rytmizovať a 

melodizovať riekanky na 

známe alebo vlastné texty, 

zahrať ostinátne rytmické  

modely.  
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Percepčné činnosti -  

počúvanie krátkych  

skladbičiek rôzneho a hlavne  

kontrastného charakteru,  

základné podoby hudobnej  

formy  

 

 

 

Žiak vie nterpretovať základné 

metrické dvojdobé a trojdobé 

hodnoty s rozlišovaním prízvučnej 

a neprízvučnej doby, ich kombi-nácie 

a spájanie s pohybom (pochod), s 

udávaním základného metra sa vie 

interpretovať rytmické útvary s 

použitím párov osminových nôt, 

štyroch šestnástinových ako skupinu, 

noty štvrťovej, štvrťovej s bodkou, 

polovej, polovej s bodkou, celej noty a 

príslušných pomlčiek v štvrťových a 

osminových taktoch. 

 

Učí sa sledovať vybrané skladby v 

notovom zápise, charakterizovať 

náladu skladby, pohyb melódie, 

dynamiku, tempo, metrum, tonálny 

charakter skladby. Učí sa sluchom 

rozpoznať základné stavebné prvky 

hudobnej formy (kontrast, opakovanie, 

fráza, záver). Vie rozlíšiť durový 

a molový charakter. 

Žiak vie sledovať  

jednoduchý notový zápis, 

určiť durový alebo molový 

charakter skladby alebo 

piesne, vie určiť malú 

dvojdielnu a trojdielnu 

piesňovú formu.  

 

 
 
 
 

Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 2.ročník 1. časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

       OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Spevácke a intonačné  

interpretačné činnosti:  

 

rozširovanie hlasového  

rozsahu žiakov podľa vyspe-

losti konkrétnej skupiny. Spev 

ľudových piesní podľa 

slovenských regiónov, spev v 

 

Z - základné:  

 

Žiak je schopný správne intonovať 

jednohlasné ľudové a umelé piesne 

v primeranom rozsahu, používa 

a zdokonaľuje sa v správnom  

speváckom dýchaní,výslovnosti  

 

 

Podľa notového záznamu 

vie  zaspievať prebraté piesne  

obsahujúce sekundové  

postupy, durový a molový  

kvintakord vrátane  

rozšíreného  
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kánone, pokus o jednoduchý 

ľudový dvojhlas.  

 

 

Rytmus:  

metrické cítenie a pochopenie  

prízvučnej doby,schopnosť  

rytmizovať štvrťové  

a osminové takty, základné 

rytmické útvary, rytmizácia  

a melodizácia riekaniek  

 

 

 

Percepčné činnosti:  

Rozoznávanie zvukovo  

kontrastných nástrojov. 

Rozlišovanie vokálnych  

a inštrumentálnych zoskupení,  

ľudských hlasov. Základné  

podoby hudobnej formy -  

kontrast v hudobnom procese.  

Durový a molový tónorod  

v melódii a obratoch 

kvintakordu.  

  

 

Hudobno – teoretické 

poznatky 

Upevňovanie a neustále  

utvrdzovanie základnej  

hudobnej gramatiky: dĺžka  

nôt a pomlčky, husľový a 

basový kľúč, posuvky, 

metrum a takt, základné  

stupnice C dur, a mol,  

dynamika, bodka za notou.  

Stupnice do 3 krížikov a 3 bé. 

Dynamické značky, tempové  

značky, názvy intervalov,  

paralelné stupnice, grafické 

značky v notách.  

 

 

a nenásilnom tvorení tónu.  

R - rozšírené:  

Intonácia durového a molového 

kvintakordu, rozšírený kvintakord  

 

Žiak vie zahrať rytmické  

príklady v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,  

4/8 a 6/8 takte. Pozná predtaktie, 

triolu, synkopu, bodkovaný rytmus 

a noty šestnástinové  

v kombináciách s osminovou.  

Taktuje 2/4, 3/4 a 4/4 takt.  

 

 

 

Rozpoznáva charakter hudobných 

nástrojov, vokálne a inštrumentálne 

zoskupenia, ľudské hlasy, zbory, 

metrum skladby a jej tonálny 

charakter v rámci počúvania 

hudby. Rozlišuje zvukovú podobu 

kvintakordu, sextakordu a 

kvartsextakordu.  

 

 

 

 

 

Žiak vie zapisovať noty v husľovom 

a basovom kľúči, dĺžku nôt a 

pomlčky, noty s posuvkami. Pozná 

paralelné stupnice C - a, G - e, D - 

h, A - fis, F - d, B - g, Es - c.  

 

Talianske označenie základných 

intervalov, vie zapisovať 

kvintakord a z neho odvodiť 

sextakord a kvartsextakord, značky 

fermata, legato, staccato,  

ligatúra, pp, ff, crescendo, 

decrescendo, prima volta, seconda 

volta. adagio, rallentando, 

ritardando, accelerando.  

 

 

 

 

 

Vie určiť prízvučnú dobu.  

Definovať a vypočítať  

predtaktie v príklade, zahrať 

prebraté rytmické cvičenia.  

Vie taktovať pieseň v párnom, 

nepárnom i zloženom metre.  

 (zvonkohre) určenú melódiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda hudobno -  

teoretické poznatky v 

uvedenom rozsahu.  
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Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 3. ročník, 1. časti, 1. stupňa  

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

       OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Tematické celky:  

vokálne činnosti  

 

 

 

 

rytmus  

 

 

percepčné činnosti  

 

 

 

 

 

 

hudobno-teoretické  

poznatky: 

 

 

 

 

Z - základné:  

Schopnosť kultivovane vyspievať dlhšie 

frázy v jednoduchých piesňach a meló-

diách s charakterom lydickej tóniny, 

rubatový spev.  

R - rozšírené: Intonácia intervalov 

veľkej a malej sekundy, tercie a čistej 

kvarty a kvinty.  

 

Z: Rytmizovať príklady s predtaktím a 

striedavé takty. Rytmus noty s bodkou 

(osminová s bodkou + šestnástinová v 

štvrťových taktoch), trioly a synkopy.  

 

 

Z: Rozoznať v znejúcej hudbe párne 

alebo nepárne metrum.  

R: Na základe vnútornej  

predstavy kvintakordov a ich  

obratov vedieť rozlišovať veľkú a malú 

terciu, čistú kvartu a kvintu, veľkú a 

malú sextu.  

Z: Poznanie hudobných nástrojov 

symfonického, dychového, ľudového a 

džezového orchestra 

 

 

Základné: Utvrdzovanie základnej 

hudobnej gramatiky - zápis a čítanie 

nôt v husľovom a basovom kľúči, dĺžka 

nôt a pomlčky, durové a molové stupnice 

po 4 krížiky a 4 béčka, molová 

prirodzená, harmonická a melodická, 

paralelné a rovnomenné stupnice, 

 

Podľa notového záznamu 

vie  zaspievať prebraté piesne  

  

 

 

 

 

 

 

Žiak rytmicky zahrá príklady na 

striedavé takty, bodkovaný  

rytmus, trioly a synkopy  

 

 

 

 

Rozlíši znenie symfonického, 

dychového, ľudového a 

džezového orchestra, párne a 

nepárne metrum  

 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda hudobno -  

teoretické poznatky v uvedenom 

rozsahu.  
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nástrojové skupiny v symfonickom 

orchestri, komorný orchester, komorné 

telesá, prima volta, seconda volta, 

adagio, ritartando, accelerando, fermata  

 

Rozšírené: lydická stupnica,  

enharmonická zámena,  

informatívne: pentatonická,  

chromatická a celotónová stupnica 

 

R: Vyhľadávanie jednoduchého 

harmonického sprievodu s použitím 

základných funkcií  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 4. ročník, 1. časti, 1. stupňa 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký 

Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

O B S AH KOMPETENCIE VÝSTUPY 

Tematické celky: 

Intonácia 

 

 

 

 

Rytmus 

 

Sprievod ľudových 

piesní 

 

Žiak je schopný intonovať durové 

a molové melódie, dvojhlas, základné 

intervaly, durové a molové kvintakordy 

a ich obraty. Pomocou ľudových piesní je 

schopný intonovať dórske melódie 

s uvedomením si ich charakteru 

a špecifických tónov.  

Žiak dokáže zvládnuť rytmický dvojhlas 

alebo trojhlas (v skupinách) a striedanie 

dvojdobého a trojdobého taktu. 

Používanie hlavných harmonických 

funkcií v sprievode k jednoduchým 

diatonickým melódiám, ktoré si žiaci 

 

Vedieť zaspievať podľa 

notového záznamu alebo 

zahrať na nástroji podľa 

sluchu určenú melódiu. 

 

Pohybom, hrou na telo alebo 

melodicko-rytmickými 

nástrojmi udržať svoj part 

v rytmickom viachlase. 

Vedieť zharmonizovať 

jednoduchú diatonickú meló-

diu hlavnými harmonickými 
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Počúvanie skladieb 

 

 

 

 

 

Sluchová analýza 

 

 

 

 

 

Hudobno-teoretické 

poznatky 

 

 

 

 

 

 

 

Dejiny hudby 

môžu vytvárať aj sami. 

 

Rozlišovanie tradičnej hudby okolitých 

národov, charakterizovanie rôznych štýlov 

jej spracovania pre folklórne súbory a 

v tvorbe skladateľov. Vnímanie premeny 

piesne v historických a funkčných 

súvislostiach. Rozoznávanie rytmických 

figúr najznámejších tancov.  

 

Rozšírenie sluchového vnímania o ďalšie 

tóniny, rozlišovať hlavné harmonické 

funkcie ako striedanie napätia a uvoľnenia 

v hudbe. Analyzovať zväčšenú kvartu. 

Rozšírené: Analyzovať zmenšenú kvintu, 

zväčšený a zmenšený kvintakord, trénovať 

sluchovú predstavu intervalov, akordov, 

stupníc. 

Základné: Všetky durové a molové 

stupnice s krížikmi a  s bé (kvintový a 

kvartový kruh), lýdická stupnica, 

pentatonická, chromatická a celotónová 

stupnica, enharmonická zámena, hlavné 

harmonické funkcie, harmonická kadencia. 

Princíp zväčšeného a zmenšeného 

intervalu, zväčšený a zmenšený 

kvintakord, dórska stupnica, melodické 

ozdoby – trilok, nátril, náraz, príraz, obal, 

skupinka. 

Počiatky hudby, hlavní predtavitelia 

a charakteristika obdobia klasicizmu, 

romantizmu a národných skladateľov a ich 

tvorbu. 

funkciami. 

 

Vie rozpoznať ľudovú hudbu 

a charakterizovať spôsob jej 

spracovania.Vie rozlíšiť podľa 

rytmu európske a latinsko-

americké tance (mazurka, 

menuet, valčík, polka, čardáš, 

samba, tango, cha-cha).Vedieť 

verbalizovať svoj zážitok 

z hudby. 

 

Podľa sluchu určiť základný 

tón tóniny, kvintakordu a jeho 

obratov. Vedieť určiťintervaly 

a obraty kvintakordu. 

Vie určiť podľa sluchu 

základné harmonické funkcie 

(T-S-D) 

Žiak ovláda hudobno-

teoretické poznatky daného 

rozsahu. 

 

 

 

 

 

Žiak vie vymenovať 

jednotlivé obdobia dejín 

hudby, hlavných 

predstaviteľov a ich tvorbu. 
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Vedomosti, zručnosti a postoje absolventa primárneho stupňa 

vzdelávania: 

KOMPETENCIE VÝSTUPY 

 

Interpretačné činnosti 

Žiak je schopný intonovať durové a molové melódie, 

dvojhlas, základné intervaly, durové a molové 

kvintakordy a ich obraty. Pomocou ľudových piesní je 

schopný intonovať dórske melódie s uvedomením si ich 

charakteru a špecifických tónov.  

Žiak dokáže zvládnuť rytmický dvojhlas alebo trojhlas 

(v skupinách) a striedanie dvojdobého a trojdobého 

taktu, trénovať rôzne rytmické kombinácie. 

Používanie hlavných harmonických funkcií v sprievode 

k jednoduchým diatonickým melódiám, ktoré si žiaci 

môžu vytvárať aj sami. 

Percepčné činnosti 

Počúvanie hudby: Rozlišovanie tradičnej hudby 

okolitých národov, charakterizovanie rôznych štýlov jej 

spracovania pre folklórne súbory a v tvorbe skladateľov. 

Vnímanie premeny piesne v historických a funkčných 

súvislostiach. Rozoznávanie rytmických figúr 

najznámejších tancov.  

 

R Analyzovať zmenšenú kvintu, zväčšený a zmenšený 

kvintakord, trénovať sluchovú predstavu intervalov, 

akordov, stupníc. 

 

Hudobno-teoretické poznatky: 

Z Všetky durové a molové stupnice s krížikmi a  s bé 

(kvintový a kvartový kruh), lýdická stupnica, 

pentatonická, chromatická a celotónová stupnica, 

enharmonická zámena, hlavné harmonické funkcie, 

harmonická kadencia. Počiatky hudby, hlavní 

predtavitelia a charakteristika obdobia klasicizmu, 

romantizmu a národných skladateľov a ich tvorbu. 

 

R Princíp zväčšeného a zmenšeného intervalu, zväčšený 

a zmenšený kvintakord, dórska stupnica, melodické 

ozdoby – trilok, nátril, náraz, príraz, obal,  

skupinka 

 

 

Vedieť zaspievať podľa notového 

záznamu alebo zahrať na nástroji podľa 

sluchu určenú melódiu.  

 

Pohybom, hrou na telo alebo melodicko-

rytmickými nástrojmi udržať svoj part 

v rytmickom viachlase. 

Vedieť zharmonizovať jednoduchú 

diatonickú melódiu hlavnými 

harmonickými funkciami. 

Vedieť rozpoznať slovenskú ľudovú 

hudbu a charakterizovať spôsob jej 

spracovania. Vedieť rozlíšiť podľa rytmu 

európske a latinskoamerické tance 

(mazurka, menuet, valčík, polka, čardáš, 

samba, tango, cha-cha). 

 

 

Podľa sluchu určiť základný tón tóniny, 

kvintakordu a jeho obratov. Vedieť určiť 

intervaly a obraty kvintakordu.   

 

Z Všetky durové a molové stupnice 

s krížikmi a  s bé (kvintový a kvartový 

kruh), lýdická stupnica, pentatonická, 

chromatická a celotónová stupnica, 

enharmonická zámena, hlavné 

harmonické funkcie, harmonická 

kadencia. 

 

R Princíp zväčšeného a zmenšeného 

intervalu, zväčšený a zmenšený kvint-

akord, dórska stupnica, melodické 

ozdoby – trilok, nátril, náraz, príraz, obal, 

skupinka. 
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Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký 

Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUPY 

Tématické celky: 

Hlasová výchova 

 

Charakteristika ľudo-

vej a umelej piesne 

Sluchová analýza 

 

Hudobná kultúra 

a naj-známejší 

skladatelia týchto dôb 

 

 

Interpretačné činnosti: 

Žiak vie zaspievať durové a molové 

melódie, dvojhlas, kánon 

Žiak vie zaspievať rôzne druhy piesní- 

ľúbostné, vojenské, trávnice 

Rozšírenie sluchového vnímania o ďalšie 

stupnice- lydická, mixolydická, aiolská 

Charakterizácia hudby najstarších dôb, 

stredovekej hudby,  najzná-mejší 

predstavitelia, špecifické hudobné 

nástroje tejto doby a hudobné formy 

Charakterizácia obdobia hudob-ného 

baroka, najznámejší predsta-vitelia, 

špecifické hudobné nástro-je tejto doby 

a skladby. 

Charakterizácia obdobia hudob-ného 

klasicizmu- najznámejší predstavitelia, 

špecifické hudobné nástroje tejto doby 

resp. vývoj hudobných nástrojov a foriem 

Charakterizácia hudobného roman-tizmu, 

najznámejší predstavitelia, vývoj opery. 

Vedieť zaspievať podľa 

notového materiálu jedno-

duchú pieseň, dvojhlasnú 

pieseň, kánon 

Žiak vie intonovať druhy 

piesní, podľa sluchu zahrať 

jednoduché melódie 

Žiak vie podľa sluchu 

charakterizovať základné 

harmonické funkcie ako 

striedanie napätia a uvoľnenia 

v hudbe 

 

Žiak ovláda teoretické 

vedomosti daného 

tematického celku. 
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Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

                 OBSAH          KOMPETENCIE                 VÝSTUP 

Interpretačné činnosti 

/spevácke, intonačné, 

rytmické a improvizačné/ 

 

 

 

 

Hudobno- teoretické 

poznatky 

 

Dejiny džezu  

 

 

Hudba 20. storočia 

Súčasní skladatelia a tvorba 

pre fim a divadlo (soudtrack 

a scénická hudba) 

Kultivovaný prednes ľudových 

a umelých piesní. Spev melódií 

z listu.  

Schopnosť hrať v malom rytmicko 

– inštrumentálnom zoskupení – 

sprevádzanie piesní alebo 

sólového nástroja. 

Schopnosť zaspievať jednotlivé 

tóny trojzvuku 

Ovládanie rôznych  hudobných 

foriem – malá a veľká piesňová 

forma, rondo, variácie, sonátová 

forma. 

Žiak ovláda vývoj džezu, jeho 

počiatky, charakter a hlavných 

predstaviteľov a ich tvorbu. 

Skladatelia a hudobná tvorba v 20. 

storočí  

Žiak pozná skladateľov súčasného 

filmu a divadla a ich tvorbu 

Žiak dokáže improvizovane 

sprevádzať jednoduchú 

ľudovú pieseň, správne 

intonovať trojzvuk aj 

dominantný septakord 

a základné intervaly. 

Žiak vie učiť spievanie 

a capella, rozoznať zloženie 

hlasov v zbore a z ĺistu vo 

vokálno – inštrumentálnych 

dielach. 

Žiak vie vysvetliť a popísať 

hlavné piesňové formy, 

ovláda skladateľov 

vokálnych a vokálno – 

inštrumentálnych foriem. 

Žiak pozná džezovú hudbu, 

jej hlavné znaky 

a skladateľov i interprétov. 
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Názov predmetu HUDOBNÁ NÁUKA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (kolektívne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Ľubica Horánska 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

                OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Interpretačné činnosti 

/spevácke, intonačné, 

rytmické a improvizačné/ 

 

 

 

Hudobno-teoretické 

zručnosti 

 

 

 

Hudobná kompozícia 

 

Kultivovaný prednes piesní 

v prebraných tóninách 

s uvedomením si ich špecifických 

znakov. Z daného štvorzvuku vedieť 

intonovať jednotlivé tóny. Vedieť 

analyzovať rytmus v počúvanej 

skladbe. 

Porovnávanie typických znakov 

jednotlivých období,  s dôrazom na 

hudbu 20. storočia a súčasnú tvorbu, 

základná orientácia v expre-

sionizme, neoklasicizme 

a neofolklorizme, new age hudba 

Vyvodzujeme ich z percepčných 

a interpre-tačných činností: motív, 

téma, hudobná veta, stupnica 

celotónová, chromatická 

a pentatonická. Modálna, tonálna 

a atonálna hudba. Obraty 

dominantného septakordu, význam 

akordických značiek.  

Žiak dokáže zaspievať 

melódiu ľudovej alebo 

umelej piesne v danej 

tónine. Žiak vie 

analyzovať a intonovať 

tóny štvorzvuku, dokáže 

dokončiť rytmicky 

a melodicky samostatné 

rytmicko- melodické vety.  

Žiak vie identifikovať 

znaky jednotlivých 

hudobných období 

a dokáže sa orientovať 

v štýlovej 

rôznorodosti  hudby 20. 

storočia  

 

Žiak dokáže vysvetliť 

a správne používať 

hudobno- teoretické 

pojmy, ktoré nadobudol za 

celý prvý stupeň štúdia na 

ZUŠ. Vie identifikovať 

všetky hudobné štýlové 

obdobia a rozoznať ich 

hlavné znaky 
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Hudobný materiál (výber):  

1 ročník, prvej časti 

DANIEL, L.: Metodika hudobnej výchovy. Montanex, 2001  

DLHÁŇOVÁ, B.: Spevníček. Hudobná teória v spievankách pre žiakov ZUŠ. Scriptorium  

Musicum. ISBN 80-969198-2-2, 2002  

KLOCHÁŇ, J. - TORZEWSKI, K.: Spevom k šťastiu detí. Červienka. ISBN 3-87989-319-5,  

2000  

LEVICKÁ, J.: Tancuj, tancuj, vykrúcaj. At Publishing, 2000  

LYSÁKOVÁ M. - KOPINOVÁ, Ľ. - PODHORNÁ, A.: Piesne, hry a riekanky detí  

predškolského veku. SPN 1989  

MILES, J. C.: Začíname hrať na klavíri. Svojtka&Co, 2009  

PIMONT, M.-R. - BEAUMONT, E. Obrázky hudby. Mladé letá. ISBN 80-06-01257-1, 2002  

PODSTAVKOVÁ, O.: Hudobná prípravka I, II. H plus, 1997  

SOCRATES-COMENIUS: Naša kniha - spevník. Zakopane, Poľsko, 2001  

VISKUPOVÁ, B.: Hudba a pohyb. Supraphon, 1987  

VOZAR, M. - POSPÍŠILOVÁ, V.: Pojďme si hrát - pracovní sešit pro PHV. Talacko Editions,  

2008  

VOZAR, M.: Pracovný zošit z hudobnej náuky 1, Súbor hudobných príkladov pre hudobnú náuku. 

www.hudobnavychova.sk  

Hudobné rozprávky a príbehy, detské piesne a skladby podľa odporúčania Učebných osnov HN,  

Učebných osnov Projektového vyučovania HN, učebníc, zbierok detských piesní pod. 

 

 
2. ročník, 1. časti: 
  
SLUJKOVÁ V., FISLA R., KORCOVÁ E.: Hudobná náuka pre 1. ročník ZUŠ, SPN Bratislava  

1997, ISBN 80-08-02482-8  

KOPINOVÁ Ľ., Ružičková T., Damboráková V.: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ, SPN  

Bratislava 2003, ISBN 80-10-00032-9  

DANESOVÁ E.: Hudobná teória pre každého. Príroda 1998, ISBN 80-07-00978-7  

KOUTSKÝ J.: Hudba kamarád 1. H&H Jinočany 1992. ISBN 80-85467-86-0, 80-85467-88-7.  

BLÁHA B.: Hudební nauka jinak I. Firma Bláha 1994, ISBN 80-901063-5-8  

Zborníky ľudových piesní  

Inštruktívny materiál používaný v individuálnom vyučovaní jednotlivých predmetov. 

VOZÁR M.: Pracovný zošit z hudobnej náuky 2 

 

3. ročník, 1. časti 

BLÁHA B.: Hudební nauka jinak II. Firma Bláha Praha 1995, ISBN 80-901063-6-6  

DANESOVÁ E.: Hudobná teória pre každého. Príroda 1998, ISBN 80-07-00978-7  

Inštruktívny materiál používaný v individuálnom vyučovaní jednotlivých predmetov.  

KOUTSKÝ J.: Hudba kamarád 2. H&H Jinočany 1992. ISBN 80-85467-87-9, 80-85467-88-7  

SLUJKOVÁ V., FISLA R., KORCOVÁ E.: Hudobná náuka pre 3. ročník ZUŠ. SPN Bratislava,  

2008, ISBN 978-80-10-01577-1  

Zborníky ľudových piesní 

VOZÁR M.: Pracovný zošit z hudobnej náuky 3 

 

4. ročník, 1. časti 

BLÁHA B.: Hudební nauka jinak II. Firma Bláha Praha 1995, ISBN 80-901063-6-6  

DANESOVÁ E.: Hudobná teória pre každého. Príroda 1998, ISBN 80-07-00978-7  
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Inštruktívny materiál používaný v individuálnom vyučovaní jednotlivých predmetov.  

KOUTSKÝ J.: Hudba kamarád 2. H&H Jinočany 1992. ISBN 80-85467-87-9, 80-85467-88-7  

SLUJKOVÁ V., FISLA R., KORCOVÁ E.: Hudobná náuka pre 3. ročník ZUŠ. SPN Bratislava,  

2008, ISBN 978-80-10-01577-1  

Zborníky ľudových piesní 

VOZÁR M.: Pracovný zošit z hudobnej náuky 4 

 

1.ročník, 2. časti 

BURLAS, LADISLAV: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava, SPN 1967; Žilina, Žilinská 

univerzita 2006. 

SUCHOŇ, EUGEN – Filip, Miroslav: Stručná náuka o hudbe. Bratislava, Opus 1987. 

HOCHEL, PETER: Hudobné formy. Ružomberok, 2008, Katolícka univerzita 2008. 

ZENKL, LUDĚK: ABC hudební nauky. Praha, Supraphon 1976. 

ABRAHAM, GERALD: Stručné dejiny hudby. Bratislava, Hudobné centrum 2003. 

ELSCHEK, OSKÁR: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava, Veda 1984. 

HRČKOVÁ, NAĎA: Dejiny hudby I–VI. Bratislava. 

KOUBA, JAN: ABC hudebních slohů. Praha, Supraphon 1982. 

SMOLKA, JAROSLAV A KOL.: Dějiny hudby. Praha, Panton 2003. 

VOZÁR M.: Pracovný zošit pre hudobnú náuku 5 

2. ročník a 3. ročník, 2. časti 

B. TURZA, V. SLUJKOVÁ, R.FIALA: Hudobná náuka pre 6. ročník ZUŠ 

Metodická príručka pre 6. ročník ZUŠ 

Zborníky a spevníky ľudových a umelých piesní 

W.A.MOZART: Malá nočná hudba, Divertimentá 

L.V.BEETHOVEN: Sonáta Gdur op. Č. 2 pre klavír 

R. SCHUMANN: Detské scény 

M.P.MUSORGSKIJ: Obrázky z výstavy 

E. SUCHOŇ: Serenáda pre sláčikový orchester 

F. MENDELSSOHN – BARTHOLDY: Symfónia č.4 Talianska 

VOZÁR M.: Pracovný zošit pre hudobnú náuku  

 

Didaktické postupy a metódy práce:  

Výučba hudobnej náuky je skupinová, preto sa vo všetkých činnostiach snažíme podporovať 
tvorivosť a fantáziu žiakov. Pre udržanie ich koncentrácie počas vyučovacej hodiny striedame činnosti, 
spájame hudbu s rytmizovaním a hrou na telo, na vyvodzovanie teoretických poznatkov využívame 

rôzne pomôcky - magnetickú notovú tabuľku, kartičky na určovanie nôt, rytmické kocky a podobne.  

Pri hodnotení žiakov vychádzame z priebežného sledovania práce žiakov na vyučovaní a 

individuálneho preukázania požadovaných vedomostí. Didaktické postupy a metódy volíme vždy 

primerane veku a individuálnym dispozíciám žiakov. 

Pomocou zvonkohier a nástrojov Orffovho inštrumentára, klavíra pracujeme s hlavnými 

harmonickými funkciami a rytmom pri sprievode ľudových piesní. Riešime príklady na modálne 

stupnice a porovnávame s durovými a molovými stupnicami, príklady ns rozoznávanie štyroch 

základných kvintakordov v percepčnej a v zápisnej forme, tvoríme a vyhľadávame dominantné 

septakordy. Precvičujeme základný notopis v husľovom a basovom kľúči, dĺžku nôt a pomlčky. Na 

percepčné činnosti používame klavír, internet, CD a DVD ukážky. 
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Ciele:  

2. ročník, 1. časti 

Naďalej u žiakov rozvíjať kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a 
krásu. V špecificky odbornom vzdelávaní rozvíjať hudobnú predstavivosť a pamäť, rozširovať a 
upevňovať ďalšie hudobno-teoretické poznatky, rozoznávať zmeny výrazu, jeho závislosti od 
jednotlivých hudobných zložiek a vypestovať schopnosť sledovať vzájomné vzťahy v hudobnej 
štruktúre. Rozširovať piesňový repertoár, upevňovať správne spevácke návyky a citlivo reagovať na 
učiteľovo gesto. Viesť žiakov k uvedomovaniu si hodnoty a krásy ľudovej piesne a položiť základy 

poznávania hudobnej histórie Slovenska.  

3. ročník, 1. časti 

Upevňovať, rozširovať a aktívne využívať melodickú, tonálnu, metrickú, tempovú, rytmickú 
predstavivosť a hudobnú pamäť. Prehlbovať harmonickú predstavivosť. Pokračovať v 
zdokonaľovaní sa žiakov v speve, oboznámiť ich s niektorými hudobnými žánrami a funkciou hudby 
pri rôznych spoločenských príležitostiach. Využívať metaforu a vlastnú vyjadrovaciu schopnosť detí 
na prepojenie hudobného zážitku s vlastnou životnou skúsenosťou. Na preniknutie do obsahu 

hudobného diela využívať rôzne druhy umenia aj z edukačných programov IKT. 

4. ročník, 1. časti 

Poukázať na ľudovú pieseň a tanec ako inšpiračný zdroj v tvorbe skladateľov. Na základe ukážok 

rôznych štýlových období viesť žiakov k pochopeniu malých foriem a rozlišovaniu 

charakteristických zvláštností v hudbe rôznych národov a ukázať žiakom formy zachovávania 

a rozvíjania národných tradícií. Rozvíjať silnejúcu racionálnu zložku myslenia, využívať spôsobilosť 

v oblasti matematického a prírodovedného myslenia na odhaľovanie logických postupov 

a zákonitostí hudobnej štruktúry diela. Tematické zameranie celého ročníka: Pieseň a tanec ako 

základné zdroje hudobného prejavu. 

 

1. ročník, 2. časti 

upevňovanie základných teoretických vedomostí nadobudnutých v predchádzajúcich ročníkoch. 

Zameranie sa na dejiny hudby (obdobie od staroveku po súčasnosť). Znalosť hudobných skladateľov 

rôznych období. Rozširovanie poznatkov hudobných foriem a analýze hudobných diel. 

2. ročník, 2. časti 

V tomto ročníku sa začínajú vyhraňovať záujmy žiakov, preto je treba pokračovať v cieľavedomom 

rozširovaní hudobného obzoru žiakov. Zároveň je potrebné brať do úvahy prudký fyzický 

a psychický vývoj žiaka. Hudobnými činnosťami usmerňovať emocionálny vzťah k životu a rozvíjať 

tiež intelektuálnu stránku osobnosti žiaka. 

3. ročník, 2. časti 

V absolventskom ročníku by mali žiaci nadobudnúť prehľad o jednotlivých hudobných štýloch, 

vedieť ich chronologicky zoradiť a v skladbách rozoznať typické štýlové znaky.  
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KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Peter Kaščák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Poslanie a charakteristika predmetu:  

Vyučovanie klavírnej hry je jedným z prostriedkov, ktorý môže výrazne ovplyvniť formovanie a 
rozvoj estetického myslenia žiakov, utvárať ich vzťah k hudobnému umeniu a vzbudzovať radosť a 
uspokojenie z vlastných hudobných aktivít. Žiaci už od prvých hodín nadobúdajú schopnosť 
vyjadrovať sa pomocou jednoduchých hudobných obrazov a prostredníctvom hry na klavíri tak môžu 

napĺňať svoje prirodzené túžby po hre a improvizácii.  

 

Ciele:  

Cieľom 1. ročníka je rozvíjať u žiaka záujem o klavírnu hru, vybudovať správne inštrumentálne 
návyky a pevné základy pre rozvoj jeho klavírnej techniky. Od začiatku budujeme u žiaka cit pre 
tvorbu kvalitného tónu, rytmus a harmóniu. Zachovávame pritom hravú a primeranú formu 
vyučovania, s využívaním pomocného pohybového či výtvarného stvárnenia podľa individuálnych 

schopností žiaka.  
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                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Interpretačné činnosti 

/spevácke, intonačné, 

rytmické a improvizačné/ 

 

 

Percepčné činnosti 

 

 

 

Hudobno- teoretické 

poznatky 

 

 

 

 

 

 

Kultivovaný prednes piesní 

v prebraných tóninách s uvedo-

mením si ich špecifických znakov. 

Z daného štvorzvuku vedieť 

intonovať jednotlivé tóny. Vedieť 

analyzovať rytmus v počúvanej 

skladbe. 

Porovnávanie typických znakov 

jednotlivých období,  s dôrazom 

na hudbu 20. storočia.  Rozvíjať 

hudobnú predstavivosť a pamäť 

na jednoduchých melódiách 

durovej a molovej tónine 

v rozsahu vety.  

Vyvodzujeme ich z percepčných 

a interpretačných činností: motív, 

téma, hudobná veta, stupnica 

celotónová, chromatická a penta-

tonická. Modálna, tonálna a ato-

nálna hudba. Obraty 

dominantného septakordu, 

význam akordických značiek. 

Časové zadelenie štýlo-vých 

období: renesancia, baroko, 

rokoko, klasicizmus, 

romantizmus, impresionizmus 

a smery hudby 20. storočia.  

Žiak dokáže zaspievať melódiu 

ľudovej alebo umelej piesne 

v danej tónine. Žiak vie 

analyzovať a intonovať tóny 

štvor-zvuku, dokáže dokončiť 

rytmicky a melodicky 

samostatné rytmicko- 

melodické vety.  

Žiak vie identifikovať znaky 

jednotlivých hudobných 

období a dokáže sa orien-tovať 

v štýlovej rôzno-rodosti  hudby 

20. storočia (základná 

orientácia v expresionizme, 

neokla-sicizme 

a neofolklorizme) 

Žiak dokáže vysvetliť 

a správne používať hudobno - 

teoretické pojmy, ktoré 

nadobudol za celý prvý stupeň 

štúdia na ZUŠ. Vie 

identifikovať všetky hudobné 

štýlové obdobia a rozoznať ich 

hlavné znaky. Koncom 

školského roka štúdium ukončí 

absolventskou skúškou.  

 

Didaktické postupy a metódy práce:  

Vo všetkých činnostiach sa snažíme podporovať tvorivosť a fantáziu žiaka. Pre udržanie jeho 
koncentrácie počas vyučovacej hodiny striedame činnosti, spájame hudbu s pohybom a využívame 
hravé formy a rôzne pomôcky - obrázkové knižky, magnetickú tabuľu, kartičky s menami nôt a 

podobne.  

 

Notový materiál (výber):  
ALFRED´S BASIC PIANO: Zošit 1, 2, 3  
ARTBOLEVSKA: Zborník skladieb  

BASTIEN: Piano, zväzok 1, 2, 3, 4  

EMONTS: Európska klavírna škola I.  

JANŽUROVÁ: Nová klavírní škola  
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JANŽUROVÁ-BOROVÁ: Klavírní prvouka 

KLEINOVÁ: Album etud I.  

KURTEVA: Bulharská klavírna škola LAKOS, 

Á.: Maďarská klavírna škola  

LICHNEROVÁ: Eniky-beniky  

MAŠINDA: Slovenská klavírna škola  

NIKOLAJEV: Fortepiannaja igra - Sovietska klavírna škola  

OPLIŠTILOVÁ, I.: Klavihrátky (zábavné pracovné zošity)  

ROWLEY, A.: Von Elfen und Feen 

SAFONOV: Dieťa v hudobnej škole  

SARAUER: Klavírna škola pre začiatočníkov  

SCHWEDHELM, B.: Klavierspielen mit der Maus - Band 2 (Ed. Sikorski)  

 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, ISCED 1B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Peter Kaščák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Poslanie a charakteristika predmetu:  

Vyučovanie klavírnej hry je jedným z prostriedkov, ktorý môže výrazne ovplyvniť formovanie a 
rozvoj estetického myslenia žiakov, utvárať ich vzťah k hudobnému umeniu a vzbudzovať radosť a 
uspokojenie z vlastných hudobných aktivít. Žiaci už od prvých hodín nadobúdajú schopnosť 
vyjadrovať sa pomocou jednoduchých hudobných obrazov a prostredníctvom hry na klavíri tak môžu 

napĺňať svoje prirodzené túžby po hre a improvizácii.  

Ciele:  

Cieľom 1. ročníka je rozvíjať u žiaka záujem o klavírnu hru, vybudovať správne inštrumentálne 
návyky a pevné základy pre rozvoj jeho klavírnej techniky. Od začiatku budujeme u žiaka cit pre 
tvorbu kvalitného tónu, rytmus a harmóniu. Zachovávame pritom hravú a primeranú formu 
vyučovania, s využívaním pomocného pohybového či výtvarného stvárnenia podľa individuálnych 

schopností žiaka.  
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                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Správne návyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra na klavíri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvorručná hra s učiteľom.  

 

Získať správne klaviristické  

návyky (sedenie, postavenie ruky, 

uvoľnený hrací aparát).  

 
Pohotová orientácia na  

klaviatúre, dôkladné zvládnutie 

notového zápisu (husľový a 

basový kľúč). Rozvoj 

pohotovosti čítania nôt aj v 

basovom kľúči, prípadne hra z 

listu.  

Ovládať hru portamento, legato, 

staccato, uvoľňovacie cvičenia 

 
Rozvinúť individuálne hudobné 

schopnosti a zručnosti. Rozvoj 

rytmického cítenia prostredníctvom 

spevu a vytlieskania rytmu danej 

piesne, resp. skladby. Rozlišovanie 

stúpajúcej alebo klesajúcej 

melódie. Vedieť hrať drobné 

motívy z listu, transponovať piesne 

podľa sluchu od rôznych t ónov.  

 

Plynule hrať riekanky, piesne a 

drobné skladbičky a 4 v predpísa- 

nom tempe, s primeraným výrazom 

podľa sluchu aj z nôt. Zaraďovanie 

skladbičiek so striedaním rúk, hra 

oboma rukami súčasne -  

s jednoduchým sprievodom na  

tónike a „gajdošskej" kvinte,  

postupne s hustejšou sadzbou 

 

Hra v základných dynamických 

odtieňoch, správne frázovanie. 

 

Príprava ku hre stupníc,  

stupnice C, a, G, e, D, h, F, d  

jednou rukou cez jednu oktávu, 

do dvoch predznamenaní, v danej 

tónine. Zahrať tónický  

kvintakord spolu aj rozložene 

 

Naučiť sa súhre s učiteľom v 

skladbách pre 4 ruky.  
 

Žiak dokáže plynule,  

v primeranom tempe  

a s adekvátnym výrazom  

intepretovať asi 20  

jednoduchých skladbičiek.  

 

Žiak dokáže zahrať 

jednoduché skladby z nôt, 

hra z listu  

 

 

Žiak dokáže zahrať krátke 

technické cvičenia, resp. 

etudy. 
 

Prvé pódiové skúsenosti,  

verejné vystúpenie minimálne 

jedenkrát za polrok.  
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Didaktické postupy a metódy práce:  

Vo všetkých činnostiach sa snažíme podporovať tvorivosť a fantáziu žiaka. Pre udržanie jeho 
koncentrácie počas vyučovacej hodiny striedame činnosti, spájame hudbu s pohybom a využívame 
hravé formy a rôzne pomôcky - obrázkové knižky, magnetickú tabuľu, kartičky s menami nôt a 

podobne.  

 

Notový materiál (výber):  
ALFRED´S BASIC PIANO: Zošit 1, 2, 3  

ARTBOLEVSKA: Zborník skladieb  

BASTIEN: Piano, zväzok 1, 2, 3, 4  

EMONTS: Európska klavírna škola I.  

JANŽUROVÁ: Nová klavírní škola  

JANŽUROVÁ-BOROVÁ: Klavírní prvouka 

KLEINOVÁ: Album etud I.  

KURTEVA: Bulharská klavírna škola LAKOS, 

Á.: Maďarská klavírna škola  

LICHNEROVÁ: Eniky-beniky  

MAŠINDA: Slovenská klavírna škola  

NIKOLAJEV: Fortepiannaja igra - Sovietska klavírna škola  

OPLIŠTILOVÁ, I.: Klavihrátky (zábavné pracovné zošity)  

ROWLEY, A.: Von Elfen und Feen 

SAFONOV: Dieťa v hudobnej škole  

SARAUER: Klavírna škola pre začiatočníkov  

SCHWEDHELM, B.: Klavierspielen mit der Maus - Band 2 (Ed. Sikorski)  

 

 

Názov predmetu  KLAVÍR 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Peter Kaščák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Ciele: 

Naďalej pestovať u žiaka záujem o klavírnu hru, rozvíjať jeho individuálne dispozície. Upevňovať 
správne inštrumentálne návyky a budovať pevné základy pre rozvoj klavírnej techniky. Pestovať 
zmysel pre tvorbu kvalitného tónu, rytmus a harmóniu. Podporovať osobitý prejav žiaka, chrániť ho 

pred povrchným spôsobom hry.  
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                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Upevňovanie správnych  

inštrumentálnych návykov 

z prvého ročníka.  

 

Rozvoj prstovej techniky a 

kantilény v oboch rukách.  

 

 

 

Metrorytmického cítenia  

 

Dynamika 

 

 

 

Hra na klavíri 

 

 

 

 

 

Osvojiť si správne  

inštrumentálne návyky, dosiahnuť 

uvoľnenosť hracieho aparátu.  

 

Zdokonaliť prstovú techniku,  

nenásilne zväčšiť rozpätie ruky. 

Zvládnuť hru legato, staccato, 

tenuto a odťahy.  

 

Rozvoj metrorytmického cítenia 

 

Vedieť hrať v rôznych 

dynamických odtieňoch, tvoriť 

kvalitný, zvučný a ušľachtilý tón.  

 
Hra stupníc cez dve oktávy a hra 
príslušného tónického kvint-
akordu,  malý rozklad v indivi-
duálne zvládnutom rozsahu, 
minimálne do 2 predznamenaní.  
 

Zvládnuť základy pedalizácie v 

rôznych tempách.  

Vedieť zahrať skladbičky rôzneho 

charakteru, žánru a štýlových 

období  spamäti a s primeraným 

výrazom.  

 

Rozvinúť zmysel pre súhru 

prostredníctvom štvorručnej hry.  

Žiak zahrá vybrané stupnice  

v zvládnutom rozsahu cez 

dve oktávy.  

 

Prednesie 2 krátke skladbičky  

rôzneho charakteru spamäti a 

s adekvátnym výrazom.  

 

Verejné vystúpenie 

minimálne jedenkrát za 

polrok.  

 

 

Didaktické postupy a metódy práce:  

Výber repertoáru a technických cvičení pedagóg prispôsobuje individuálnym dispozíciám každého 
žiaka, aby dosiahol budovanie adekvátnych foriem technických a výrazových prostriedkov. Dbá na 
rôznorodosť hraných skladieb, aby žiak prostredníctvom nich mohol postupne spoznávať rôzne 
žánre a štýlové obdobia. Podporuje osobitý prejav žiaka a chráni ho pred povrchným alebo 

vyumelkovaným spôsobom hry.  

Notový materiál (výber):  
ALFRED´S BASIC PIANO: Zošit 2, 3  

BARTÓK, B.: Deťom I., II., III. BASTIEN: 

Piano, zväzok 2, 3, 4  

BLATNÝ, J.: Instruktivní skladbičky  

COFALIK - TWARDOWSKI: ZOO (Ed. Bärenreiter Praha) 

EMONTS: Európska klavírna škola I., II.  

FREŠO, T.: V detskej izbičke  
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GILLOCK, W.: Accent on Gillock - Volume I. - IV.  

GURLITT, C.: První predněs  

HRADECKÝ, E.: Malé jazzové album  

JANŽUROVÁ: Nová klavírní škola 

KLEINOVÁ: Album etud I.  

KURTEVA: Bulharská klavírna škola LAKOS, 

Á.: Maďarská klavírna škola  

NIKOLAJEV: Fortepiannaja igra - Sovietska klavírna škola  

SAFONOV: Dieťa v hudobnej škole  

SARAUER: Klavírna škola pre začiatočníkov  

SCHWEDHELM, B.: Klavierspielen mit der Maus - Band 2 (Ed. Sikorski)  

SUCHOŇ, E.: Maličká som  

 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Peter Kaščák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Ciele: 

Postupné zdokonaľovanie individuálnych hudobných schopností žiaka, jeho technických zručností a 
prehlbovanie lásky k hudbe. Viesť žiaka k samostatnosti a dôslednosti pri cvičení, k väčšej 

pohotovosti v rámci hry z listu a k aktívnemu počúvaniu vlastnej hry.  
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                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

 

Technická zručnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj rytmického cítenia - 

náročnejšie rytmické útvary.  

 

 

Hra na klavíri, Hra z listu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra spamäti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvorručná hra.  
 

 

Zdokonalenie technických 

zručností  /koordinácia rúk,  

prstová technika, pedalizácia, 

vyrovnané legato v rýchlejšom 

tempe, pružné staccato, rozvíjanie 

kantilény v oboch rukách, drobné  

figurácie, skoky, akordická  

hra, melodické ozdoby - trilok, 

nátril, správna pedalizácia /  

 

Rozvíjanie hudobných schopností -  

melodické a rytmické cítenie,  

hudobná pamäť, schopnosť  

hry z listu, schopnosť aktívneho 

počúvania vlastnej hry, schopnosť 

súhry s partnerom v 4-ručnej hre.  

 

Hra stupníc do 3 predznamenaní, 

obraty kvintakordu 

 
Etudy - popri krátkych  

zaradíme už aj etudy väčšieho 

rozsahu napr. od Lemoina. Viesť 

žiaka k tomu, aby sa snažil hrať aj 

etudy ako charakterové skladbičky.  

 

Nácvik prednesových skladieb  

rôzneho charakteru - zaradiť  

aj jednoduché skladby  

s polyfonickými prvkami,  

dobové tance, malé kánony,  

fugety a pod. Dbať na štýlovú  

intepretáciu, poukázať na  

rozdiely v interpretácii hudby z 

rôznych štýlových období. 

Nácvik štvorručnej hry žiakov. 

Verejné vystúpenie 

minimálne  

 

Žiak vie zahrať spamäti 

viaceré skladby rôzneho 
charakteru, dokáže hrať 

vyrovnane aj v rýchlejšom  

tempe. Zvládne zahrať 

aspoň 1 skladbu väčšej 

formy - sonatínu alebo 

variácie.  
 

1x za polrok /triedny, 

interný alebo verejný 

koncert/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktické postupy a metódy práce:  
Výber repertoáru a technických cvičení pedagóg prispôsobuje individuálnym dispozíciám každého 
žiaka, aby dosiahol budovanie adekvátnych foriem technických a výrazových prostriedkov. Dbá na 
rôznorodosť hraných skladieb, aby žiak prostredníctvom nich mohol postupne spoznávať rôzne 
žánre a štýlové obdobia. Poukazuje na rozdiely v interpretácii hudby rôznych štýlových období. 
Neustále dbá na uvoľnenosť hracieho aparátu a vedie žiaka k aktívnemu počúvaniu vlastnej hry. 
Podporuje osobitý prejav žiaka a chráni ho pred povrchným alebo vyumelkovaným spôsobom hry.  
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Notový materiál (výber):  
ALFRED´S BASIC PIANO: Zošit 2, 3, 4  

BARTÓK, B.: Deťom II., III. BASTIEN: 

Piano, zväzok 3, 4  

BEETHOVEN, L.v.: Sonatína G dur BLATNÝ, 

J.: Instruktivní skladbičky  

COFALIK - TWARDOWSKI: ZOO (Ed. Bärenreiter Praha)  
CZERNY, C.: 125 pasážových cvičení op. 261 

EMONTS: Európska klavírna škola II., III.  

FREŠO, T.: V detskej izbičke  

GILLOCK, W.: Accent on Gillock - Volume II. - IV.  

GURLITT, C.: První přednes  

HRADECKÝ, E: Detský karneval  

HRADECKÝ, E.: Malé jazzové album  

HRADECKÝ, E.: Džezové kúsky /4-ručné skladby/ 

KLEINOVÁ: Album etud II.  

KLEINOVÁ - FIŠEROVÁ - MÜLLEROVÁ: Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů  

LAKOS, Á.: Maďarská klavírna škola  

LEMOINE, H.: Detské etudy op. 37  

SUCHOŇ, E.: Maličká som  

VOJTÍŠEK, M.: Progresivní klavír - baroko I.  

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Tatiana Hrebíková 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2012 

 

CIELE: priviesť žiaka k vlastnému hudobnému názoru, ktorý bude v súlade s hudobnými 

zákonitosťami a naučiť ho rozlišovať medzi dobrou a zlou interpretáciou. Naďalej pracovať  na jeho 

vôľových vlastnostiach, húževnatosti, cieľavedomosti, dôslednosti. Doviesť žiaka k úspešnému 

ukončeniu I. časti ISCED. 

OBSAH:  

Zaoberať sa sluchovou sférou dôležitou pre hudobný prejav žiaka. Dbať na osvojenie si správnych 

hracích návykov.Prehlbovať dynamickú škálu v interpretovaných skladbách.Vedieť v skladbách 

vyjadriť hrou predpísanú náladu, t.j. ovládať niektoré talianske výrazové označenia (dolce, leggiero, 

grazioso, con brio, sostenuto, con fuoco, cantabile, agitato).Viac pracovať s hudobným materiálom 

rozvíjajúcim techniku hry na nástroji.Zdokonaliť vnímanie kantilény v oboch rukách.Vyčistiť hru 

z nôt. Neustále rozvíjať intelekt žiaka častejšou hrou spamäti. Upevňovať harmonické cítenie.Viesť 
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žiaka k používaniu pedála za vlastnej sluchovej kontroly. Melodické ozdoby: trilok,nátril, mordent, 

príraz, odraz, obal. Pridať ďalšie molové stupnice. 

NOTOVÝ MATERIÁL: volí učiteľ podľa individuálnych dispozícií žiaka, svojich pedagogických 

skúseností a dostupnosti študijného materiálu, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch. 

                 KOMPETENCIE                          VÝSTUP 

  

- neustále pracovať na rytmickom cítení, oboznámiť 

žiaka s polyrytmiou a skladbami, v ktorých sa mení 

metrum, 

- zdokonaliť cítenie bodkového rytmu a triol, 

- viac sa zaoberať artikuláciou v interpretácii, 

- stále rozvíjať sluchovú predstavivosť, vnímanie 

intervalov 

- hra stupníc: durové v kombinovanom pohybe 

spolu, kvintakord s obratmi spolu - tenuto,  staccato, 

legato, rozložený dominantný septakord; molové 

harmonické, melodické spolu v rovnom pohybe - do 

4 posuviek, rozložený zmenšený septakord, 

- bezproblémové čítanie nôt v husľovom kľúči aj 

basovom kľúči, 

- zvládnuť skladby po technickej i výrazovej stránke 

na vyššej úrovni ako v predchádzajúcich ročníkoch, 

prirodzene využívať hru s pedálom, 

- hrať spamäti nie len prednesové skladby, 

- podstatne viac času venovať hre skladieb 

s polyfonickým zameraním (výber ostáva na 

učiteľovi), 

- hra z listu, 

- hra v komornom zoskupení alebo 4-ručná hra, 

prípadne sprievod iného nástroja. 

1x verejné vystúpenie polročne (sólová 

hra),   

2 menšie skladbičky alebo 1 skladba 

väčšieho rozsahu, podmienka hra 

naspamäť.  

1x verejné vystúpenie polročne v rámci 

štvorručnej hry alebo v komornom 

zoskupení, príp. sprievod iného nástroja 

( 1 skladba). 

Záverečná skúška – obsah: 

2 menšie skladbičky  alebo 1 skladba 

väčšieho  rozsahu, rôzneho charakteru, 

štýlu, obdobia, (sólová hra),  podmienka 

hra naspamäť.  

 1 skladba v rámci štvorručnej hry alebo 

v komornom zoskupení, príp. sprievod 

iného nástroja. 

 

 

 

 

 

 

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE: 

Pedagóg prirodzene vedie žiaka cestou, ktorá je vlastná jemu samému, no s prihliadnutím na žiakovu 

osobnosť sa snaží hľadať aj iné možné spôsoby osvojovania si umenia klavírnej hry. Vštepuje mu 

zdravé návyky, učí ho štýlovosti hry a prebúdza v ňom jeho vlastný názor. Pedagóg pomáha žiakovi 

zorientovať sa v spleti rôznych pianistických názorov na interpretáciu, žiaden nezavrhne a snaží sa 

žiakovi objasniť všetky prednosti či nevýhody toho ktorého pohľadu. Žiak tak nadobúda väčší 

diapazón svojich vedomostí a na základe tohto poznania sa posúva dopredu. Pedagóg klavírnej hry 
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by mal teda byť tým, ktorý sa postará o technický rast žiaka, ktorý mu ukáže ako sa cez hudbu dá 

„rozprávať“ a tiež ho dokáže usmerniť a vybrať pre neho ten najvýhodnejší spôsob výchovy 

i sebavýchovy. 

 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Mgr. Peter Kaščák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Ciele:  

Výchovný komplex pedagóga by mal tvoriť ucelený a premyslený systém na seba nadväzujúcich 

postupností. Je potrebné vytvoriť dokonalú harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou 

sférou žiaka. 

Obsah:  

Sledovať sluchovú predstavu skladby, zdokonaľovať farebnosť tónu a dynamickú škálu, zvyšocať 

nároky na štýlovosť, charakter a náladu interpretovaných skladieb, prehlbovať rytmické cítenie, 

rozborom skladieb podporiť rozvoj hudobnej pamäti. 

KOMPETENCIE: VÝSTUPY: 

-žiak ovláda zložitejšie polyfónne skladby, je 

orientovaný na vnímanie, pochopenie 

a interpretáciu väčších cyklických foriem, ovláda 

oktávovú techniku, chromatiku, glisandá, 

zložitejšie melodické ozdoby,  

- všetky durové a molové harmonické 

a melodické stupnice, chromatiku, štvorhlasný 

akord s obratmi, malý a veľký rozklad osobitne 

žiak zvládne v rýchlekších tempách 

- žiak vystupuje na koncertoch a verejných 

akciách školy viackrát za rok 

- ovláda prednesové skladby spamäti 

- uplatňuje pasážovú techniku na väčších 

plochách 

- okrem sólovej hry sa zdokonaľuje aj 

v štvorručnej či komornej hre, klavírnych 

sprievodoch a hre z listu 
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Didaktické postupy a ciele:  

Úlohou učiteľa je rozvíjať samostatnosť žiaka a svojou vlastnou aktivitou dbať na pestrosť hodín 

a neformálnosť vyučovacieho procesu, podporovať osobnostný prístup žiaka k umeniu a ku klavírnej 

hre. 

Notový materiál:  

Album etud 4.diel 

B. Bartók: Mikrokozmos 

C. Czerny: op. 261. op. 849, op. 599, op. 821, op. 299 

S. Heller: 40 klavírnych etud 

Polyfónia: 

J.S.Bach: Knižočka skladieb pre A.M.Bachovú 

J.S.Bach: Malé prelúdia a fugetty 

J.S.Bach: Dvojhlasné invencie 

D. Křížková a V. Vlková: 2. knížka polyfónni hry 

 

Sonatíny: 

J. K. Vaňhal: 12 sonatín 

Kuhlau, Clementi, Dusík: Sonatína a rondá 1. a .2.diel 

F. X. Dušek: 6 sonatín 

W.A. Mozart: 6 sonatín 

Majstri sonatín 

 

Prednesové a štvorručné skladby: 

Výber podľa zručnosti a schopností žiaka, podrobne v učebných osnovách schválených 

Ministerstvom Školstva Slovenskej republiky dňa 14.8.1995, strana 30 – 37 

 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 
 

1. Charakteristika predmetu: 

Klavír ako nástroj má dôležité postavenie v oblasti hudby a v dnešnej podobe sa používa od 19. 

storočia.  Deti k nemu inklinujú, pretože má stanovenú výšku tónu, pomerne jednoduchý prstoklad, 

hra je názorná. Vstup do hudby je preto nenútený. A predsa sa problémom klavírnej výučby 
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zaoberajú pedagógovia, interpreti a metodici už od samého začiatku klavírneho umenia. Vznik 

nových klavírnych škôl, skladieb, každá generácia žiakov prináša ďalšie špecifické problémy, ale 

univerzálny postup výučby neexistuje a definitívne riešenie nikdy existovať nebude. Vo vyučovaní 

klavírnej hry sa využíva individuálna forma, pri štvorručnej alebo komornej hre skupinová práca so 

žiakmi. Každá klavírna hodina je ucelená jednotka, ktorá má svoj začiatok  priebeh a ukončenie. 

Pritom je však dôležité, aby všetky hodiny tvorili jednoliaty učebný celok, aby každá hodina 

nadväzovala na hodinu predchádzajúcu. Hodiny majú byť pravidelné obyčajne dvakrát do týždňa 

v časovom trvaní 25 a 45 minút, ale môžu byť aj raz do týždňa v časovom trvaní 70 minút. Je 

dôležité, aby bol žiak počas hodiny  neustále sústredený a práca ho neunavovala. Celý postup 

vyučovania má prebiehať pútavou formou. V rámci  individuálnej a štvorručnej hry je dôležité 

rozvíjať u žiakov radosť z muzicírovania. Na hodinách klavíra pracovať so žiakom podľa vopred 

určeného celoročného plánu a upravovať individuálne pre každého jednotlivca na základe jeho 

špecifických možností. Podľa UO v tomto ročníku je povinná 1  vyučovacia hodina štvorručnej hry.  

Poznámka: V rámci povolenej úpravy UP je možné štvorručnú hru nahradiť vyučovacím predmetom 

HO so skupinovou formou vyučovania a to so speváckym zborom.  

 

 

2. CIELE PREDMETU 

Naďalej osvojovať a rozvíjať základné princípy klavírnej hry, rozvíjať osobitosť prejavov žiaka, 

chrániť ho pred vyumelkovaným alebo povrchovým spôsobom  hry. Pestovať vôľu trpezlivosť, 

disciplínu a nadšenie pre klavírnu hru, záujem o hudbu. Rozvíjať schopnosť k samostatnému štúdiu. 

naďalej podporovať spontánny hudobný prejav, muzicírovanie žiakov, cibriť ich hudobný vkus, 

rozvíjať a zdokonaľovať hudobnú pamäť, myslenie, vnímanie a hudobnú predstavivosť. Podnecovať 

žiakov k tvorivej práci na hodinách, rozvíjať kreatívne myslenie a schopnosti  žiakov.  Naďalej 

rozvíjať hru spamäti. Pri hre z listu použiť klavírnu literatúru z nižších ročníkov.  Zdokonaľovať 

prácu a súhru v štvorručnej , komornej hre. Nadviazať na vedomosti a zručnosti nadobudnuté 

z prvého ročníka druhej časti. Upevňovať a primerane rozvíjať technické zručnosti klavírnej hry 

prijímaním nových výrazových prostriedkov a dbať o to, aby hlavným prvkom hudobného prejavu 

bola sluchová kontrola.  
 

 

 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

 Technické zložky predmetu  
 

 

 

 

Hra  stupníc a akordov  
 

 

 

 

 

Pasážová a oktávová 

technika, melodické ozdoby 

 

 

 

 

Žiaka učiť uvoľnenosti, fixácie, 

sluchovej kontrole, ušľachtilosti 

tónu, vyrovnanosti všetkých prstov. 

 

 

Žiaka učiť hrať  stupnice a akordy 

v rýchlejšom tempe cez 4 oktávy 

v protipohybe, hrať stupnice 

v terciách  v rovnom pohybe, a 

kadencie.   

 

Žiaka učiť pasážovú a oktávovú 

techniku na väčších plochách , 

glisandá, arpegia, melodické 

ozdoby. 

 

 

Žiak vie používať technické 

zložky predmetu (uvoľne-

nosť, fixácia, sluchová 

kontrola, ušľach-tilosť tónu, 

vyrovnanosť všetkých 

prstov) 

 

Žiak vie hrať stupnice, 

akordy a kadencie  

v rýchlejšom tempe.  

 

Žiak vie hrať pasážovou 

a oktávovou technikou na 

väčších plochách, glisandá, 

arpegia, melodické ozdoby. 
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Hra polyfónnych skladieb  
 

 

Reprodukcia väčších 

cyklických foriem 

 

 

 

 

Improvizácia,  hra z listu  
 

 

 

 

Štvorručná hra alebo 

zborový spev. 

 

 

 

 

 

Žiaka učiť vedome viesť hlasy 

v polyfónnych skladbách 

 

Žiaka učiť hre väčších cyklických 

foriem, dynamicky a úderom 

rozlíšiť dôležitý tón pri hre 

dvojhmatov. 

 

 

Učiť žiaka pohotovo čítať z listu, 

dať mu priestor  na samostatné 

nacvičenie skladby a využívať jeho 

kreativitu. 

 

Učiť žiaka  aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre alebo 

v zborovom speve. 

 

 

 

Žiak vie hrať polyfónne 

skladby 

 

Žiak  dokáže interpretovať 

skladby väčších cyklických 

foriem a vie dynamicky 

a úderom rozlíšiť dôležitý 

tón pri hre dvojhmatov. 

 

Žiak vie pohotovo čítať 

z listu a má samostatne 

nacvičenú skladbu. 

 

 

Vie aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre alebo 

v zborovom speve. 

 

V priebehu školského roka 

vystúpi na triednom 

koncerte.V priebehu 

školského roka vie zahrať 6-

8 stupníc, 3-4 skladieb 

rôzneho charakteru , 3 

skladby pri hre z listu, 1 

samostatná skladba, 1  

štvorručná skladba.  

 
 

3. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

VÝBORNÝ (1) –žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne 

a celistvo, s menšími nedostatkami. Jeho prejav je citovo, esteticky a technicky spoľahlivý, spravidla 

bez podstatných nedostatkov. Je aktívny, tvorivý, vytrvalý. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Zúčastňuje sa na 

verejných vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Má aktívny záujem o hudobné umenie.                                               

CHVÁLITEBNÝ (2) - žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími 

nedostatkami. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.  Je aktívny, tvorivý, 

vytrvalý. Pracuje primerane svojmu veku prevažne samostatne. Na vyučovanie sa pripravuje 

systematicky. Je schopný  pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj 

skupinovom prejave. Naštudované skladby dokáže predviesť na menej závažných podujatiach školy. 

Má  záujem o hudobné umenie.                                               

USPOKOJIVÝ (3) – žiak má v poznatkoch,  zručnostiach a návykoch požadovanými učebnými 

osnovami väčšie nedostatky. V jeho prejave chýba muzikalita, estetické cítenie a nedostatočné  je aj 

technické dopracovanie skladieb. Je menej aktívny, samostatný ,tvorivý a pohotový. Potrebuje 

sústavnú pomoc učiteľa. Príprava na vyučovanie je nesystematická.                                                                                                                                                                

Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

NEUSPOKOJIVÝ (4) -  žiak  nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopnosti je 

neuspokojivý. Hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem o štúdium 

v ZUŠ.  
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4. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Motivačné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia – hudobná ukážka, 

ukážka pedagóga, pôsobenie prostredníctvom hudobného materiálu: výber skladbičiek, piesní... 

pochvala, povzbudenie, kritika, triedny seminár, koncert.  

Expozičné: vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor na vyučovacej hodine, pozorovanie interpretačných 

výkonov na triednom seminári,  koncerte. 

Fixačné: metóda opakovania, precvičovania, upevňovania a fixácia návykov – správne postavenie 

ruky, sedenie, uvoľnenosť hracieho aparátu, domáca úloha, rozhovor, triedny seminár,  koncer.t 

Diagnostické: hodnotenie, klasifikácia. 

Formy práce: individuálna, triedny seminár, koncert, IKT, CD, DVD.  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE  

Učiteľ používa klavírnu literatúru, ktorá je v učebných osnovách MŠ SR zo dňa 14.8.1995 pod 

číslom 729 / 95 -15 a priebežne ju doplňa novým notovým materialom. Je prípustné, aby učiteľ do 

repertoáru žiaka zaradil aj tie skladby, ktoré v učebných osnovách nie sú uvedené, ale ponúka ich 

súčasný trh ako nový notový materiál.  

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti. 

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

priečnej flaute.  

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít vo 

svojom okolí 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania 

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Klavír ako nástroj má dôležité postavenie v oblasti hudby a v dnešnej podobe sa používa od 19. 

storočia.  Deti k nemu inklinujú, pretože má stanovenú výšku tónu, pomerne jednoduchý prstoklad, 

hra je názorná. Vstup do hudby je preto nenútený. A predsa sa problémom klavírnej výučby 

zaoberajú pedagógovia, interpreti a metodici už od samého začiatku klavírneho umenia. Vznik 
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nových klavírnych škôl, skladieb, každá generácia žiakov prináša ďalšie špecifické problémy, ale 

univerzálny postup výučby neexistuje a definitívne riešenie nikdy existovať nebude. Vo vyučovaní 

klavírnej hry sa využíva individuálna forma, pri štvorručnej alebo komornej hre skupinová práca so 

žiakmi. Každá klavírna hodina je ucelená jednotka, ktorá má svoj začiatok  priebeh a ukončenie. 

Pritom je však dôležité, aby všetky hodiny tvorili jednoliaty učebný celok, aby každá hodina 

nadväzovala na hodinu predchádzajúcu. Hodiny majú byť pravidelné obyčajne dvakrát do týždňa 

v časovom trvaní 25 a 45 minút, ale môžu byť aj raz do týždňa v časovom trvaní 70 minút. Je 

dôležité, aby bol žiak počas hodiny  neustále sústredený a práca ho neunavovala. Celý postup 

vyučovania má prebiehať pútavou formou. V rámci  individuálnej a štvorručnej hry je dôležité 

rozvíjať u žiakov radosť z muzicírovania. Na hodinách klavíra pracovať so žiakom podľa vopred 

určeného celoročného plánu a upravovať individuálne pre každého jednotlivca na základe jeho 

špecifických možností. Podľa UO v tomto ročníku je povinná 1  vyučovacia hodina štvorručnej hry.  

Poznámka: V rámci povolenej úpravy UP je možné štvorručnú hru nahradiť vyučovacím predmetom 

HO so skupinovou formou vyučovania a to so speváckym zborom.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Naďalej osvojovať a rozvíjať základné princípy klavírnej hry, rozvíjať osobitosť prejavov žiaka, 

chrániť ho pred vyumelkovaným alebo povrchovým spôsobom  hry. Pestovať vôľu trpezlivosť, 

disciplínu a nadšenie pre klavírnu hru, záujem o hudbu. Rozvíjať schopnosť k samostatnému štúdiu. 

naďalej podporovať spontánny hudobný prejav, muzicírovanie žiakov, cibriť ich hudobný vkus, 

rozvíjať a zdokonaľovať hudobnú pamäť, myslenie, vnímanie a hudobnú predstavivosť. Podnecovať 

žiakov k tvorivej práci na hodinách, rozvíjať kreatívne myslenie a schopnosti  žiakov.  Naďalej 

rozvíjať hru spamäti. Pri hre z listu použiť klavírnu literatúru z nižších ročníkov.  Zdokonaľovať 

prácu a súhru v štvorručnej , komornej hre. Nadviazať na vedomosti a zručnosti nadobudnuté 

z druhého ročníka druhej časti. Upevňovať a primerane rozvíjať technické zručnosti klavírnej hry 

prijímaním nových výrazových prostriedkov a dbať o to, aby hlavným prvkom hudobného prejavu 

bola sluchová kontrola.  

 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

 Technické zložky predmetu  
 

 

 

 

Hra durových a molových  

stupníc a akordov  
 

 

 

 

Pasážová a oktávová 

technika, glisandá, arpegia, 

melodické ozdoby.  

 

 

 

Štýl, charakter a nálada 

interpretovaných skladieb. 
 

Žiaka učiť uvoľnenosti fixácie, 

sluchovej kontrole, ušľachtilosti 

tónu, vyrovnanosti všetkých 

prstov. 

 

Žiaka učiť hrať durové a molové 

stupnice a akordy s uvedomením 

štruktúry a aplikáciou v predneso-

vých skladbách. 

 

 

Žiaka naďalej učiť pasážovú 

a oktávovú techniku na väčších 

plochách , glisandá, arpegia, 

melodické ozdoby. 

 

 

Žiaka učiť samotnej práci pri 

interpretovaných skladbách. 

 

Žiak vie uvoľniľ, fixovať, 

používať sluchovú kontrolu, 

ušľachtilosť tónu, vyrovna-

nosť všetkých prstov. 

 

Žiak vie hrať durové 

a molové stupnice a akordy 

s uvedomením štruktúry 

a aplikáciou v prednesových 

skladbách. 

 

Žiak vie hrať pasážovou 

a oktávovou technikou na 

väčších plochách, glisandá, 

arpegia, melodické ozdoby. 

 

 

Žiak vie samotatne pracovať  

interpretovaných skladbách 
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Polyfónne skladby, väčšie 

cyklické formy. 
 

 

 

Improvizácia,  hra z listu  
 

 

 

 

 

Štvorručná hra alebo 

Zborový spev. 
 

 

 

Vystúpenia 

 

Žiaka učiť hre  náročnejších 

polyfónnych skladieb a väčších 

cyklických foriem. 

 

 

Učiť žiaka pohotovo čítať z listu, 

dať mu priestor  na samostatné 

nacvičenie skladby a využívať jeho 

kreativitu.a sebarealizáciu na 

rozvoj žiakovej kreativity. 

 

Učiť žiaka  aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre alebo 

v zborovom speve. 

 

 

 

Žiak  dokáže interpretovať 

náročnejšie polyfónne 

skladby a skladby väčších 

cyklických foriem.   

 

Žiak vie pohotovo čítať 

z listu a má samostatne 

nacvičenú skladbu. 

 

 

 

Vie aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre alebo 

v zborovom speve. 

 

vystúpi na triednom aktíve a 

koncerte. 

 

V priebehu školského roka 

vie zahrať 6-8 stupníc, 3-4 

skladieb rôzneho charakteru , 

3 skladby pri hre z listu, 1 

samostatná skladba, 1  

štvorručná skladba.  

 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

VÝBORNÝ (1) –žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne 

a celistvo, s menšími nedostatkami. Jeho prejav je citovo, esteticky a technicky spoľahlivý, spravidla 

bez podstatných nedostatkov. Je aktívny, tvorivý, vytrvalý. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky. Na vyučovanie sa pripravujes systematicky. Zúčastňuje sa na 

verejných vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Má aktívny záujem o hudobné umenie.                                               

CHVÁLITEBNÝ (2) - žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími 

nedostatkami. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.  Je aktívny, tvorivý, 

vytrvalý. Pracuje primerane svojmu veku prevažne samostatne. Na vyučovanie sa pripravuje 

systematicky. Je schopný  pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj 

skupinovom prejave. Naštudované skladby dokáže predviesť na menej závažných podujatiach školy. 

Má  záujem o hudobné umenie.                                               

USPOKOJIVÝ (3) – žiak má v poznatkoch,  zručnostiach a návykoch požadovanými učebnými 

osnovami väčšie nedostatky. V jeho prejave chýba muzikalita, estetické cítenie a nedostatočné  je aj 

technické dopracovanie skladieb. Je menej aktívny, samostatný ,tvorivý a pohotový. Potrebuje 

sústavnú pomoc učiteľa. Príprava na vyučovanie je nesystematická.                                                                                                                                                                

Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

NEUSPOKOJIVÝ (4) -  žiak  nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopnosti je 

neuspokojivý. Hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem o štúdium 

v ZUŠ.  
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5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Motivačné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia – hudobná ukážka, 

ukážka pedagóga, pôsobenie prostredníctvom hudobného materiálu: výber skladbičiek, piesní... 

pochvala, povzbudenie, kritika, triedny seminár, koncert.  

Expozičné: vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor na vyučovacej hodine, pozorovanie interpretačných 

výkonov na triednom seminári,  koncerte. 

Fixačné: metóda opakovania, precvičovania, upevňovania a fixácia návykov –postavenie ruky, 

sedenie, uvoľnenosť hracieho aparátu, domáca úloha, rozhovor, triedny seminár,  koncert 

Diagnostické: hodnotenie, klasifikácia. 

Formy práce: individuálna, triedny seminár, koncert, IKT, CD, DVD.  

 

6. UČEBNÉ ZDROJE  

Učiteľ používa klavírnu literatúru, ktorá je v učebných osnovách MŠ SR zo dňa 14.8.1995 pod 

číslom 729 / 95 -15 a priebežne ju dopĺňa novým notovým materiálom. Je prípustné, aby učiteľ do 

repertoáru žiaka zaradil aj tie skladby, ktoré v učebných osnovách nie sú uvedené, ale ponúka ich 

súčasný trh ako nový notový materiál.  

 

Názov predmetu KLAVÍR 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

 Technické zložky predmetu  
 

 

 

 

 

 

 

Hra durových a molových  

stupníc a akordov  
 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaka učiť  sluchovej kontrole, 

ušľachtilosti tónu, vyrovnanosti 

všetkých prstov. 

 

V etudách nacvičovať: - Repetícia 

tónu - Rozdelenie melódie do 

oboch rúk - Hra lomených 

dvojhmatov 

 

Hra stupníc : - Durové do 4 

posuviek v kombinovanom pohybe 

spolu, v terciách, decimách a 

sextách v rovnom pohybe, 

rozložený dominantný septakord 

spolu, rozklad štvorzvuku spolu - 

Molové do 4 posuviek harmonické, 

melodické. 

 

Žiak vie uvoľniľ, fixovať, 

používať sluchovú kontrolu, 

ušľachtilosť tónu, vyrovna-

nosť všetkých prstov. 

 

 

 

 

 

Žiak vie hrať durové 

a molové stupnice a akordy 

s uvedomením štruktúry 

a aplikáciou v prednesových 

skladbách. 

 

. 
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Štýl, charakter a nálada 

interpretovaných skladieb. 
 

 

Polyfónne skladby, väčšie 

cyklické formy. 
 

 

 

Improvizácia,  hra z listu  
 

 

 

 

 

Štvorručná hra,  Hra v 

komornom zoskupení alebo 

sprievod iného nástroja 
 

 

 

 

 

 

Vystúpenia 

 

 

Žiaka učiť samotnej práci pri 

interpretovaných skladbách. 

 

Žiaka učiť hre  náročnejších 

polyfónnych skladieb a väčších 

cyklických foriem. 

 

 

Učiť žiaka pohotovo čítať z listu, 

dať mu priestor  na samostatné 

nacvičenie skladby a využívať jeho 

kreativitu.a sebarealizáciu na 

rozvoj žiakovej kreativity. 

 

Učiť žiaka  aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre, komornom 

zoskupení alebo spievode iného 

nástroja 

 

 

 

 

Žiak vystúpi 1x polročne verejne 

 

 

 

 

Žiak vie samotatne pracovať  

interpretovaných skladbách 

 

Žiak  dokáže interpretovať 

náročnejšie polyfónne 

skladby a skladby väčších 

cyklických foriem.   

 

 

Žiak vie pohotovo čítať 

z listu a má samostatne 

nacvičenú skladbu. 

 

 

 

Vie aktívne spolupracovať  

pri štvorručnej hre, 

komornom zoskupení alebo 

sprievode iného hudobného 

nástroja. 

 

 
Záverečná skúška : - 1 väčšia 
skladba - sólová hra spamäti a - 
1 štvorručná skladba – hra z 
nôt, / prípadne hra v 
komornom zoskupení, sprievod 
iného nástroja / 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti. 

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na klavíri.  

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít vo 

svojom okolí 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 
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Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 0,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Poslanie a charakteristika predmetu: 

Keyboard patrí medzi elektronické klávesové hudobné nástroje. Na prelome 20. a 21. storočia sa  

stal veľmi populárny a žiadaný. Tento nástroj ponúka široké možnosti využitia a stále sa rozvíja. 

Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, 

kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu. Žiak sa počas štúdia naučí prakticky ovládať 

nástroj, orientovať sa podľa harmonických značiek, rozlišovať a vkusne používať jednotlivé štýly, 

priraďovať k nim adekvátny zvuk (resp. nástroj) a nakoniec i tvoriť hudbu vo vlastnom štýle.  

Ciele: 

Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a prežívať ju. Vyučovanie viesť hravou formou 

s využívaním zásady názornosti. 

                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Oboznámenie žiaka 

s hudobným nástrojom. 

 

 

 

Vytváranie a upevňovanie 

základných hudobných 

návykov (postavenie ruky, 

sedenie, rozvoj intonačnčj 

predstavivosti). 

 

Využívanie základných  

funkcií  

 

 

 

Orientácia v nástrojoch a ich 

sluchové rozlíšenie  

Schopnosť zahrať na keyboarde 

oboma rukami melódiu s 

harmonickým a rytmickým 

sprievodom.  

 

Správne a uvoľnené sedenie a 

držanie celého tela pri hre.  

 

 

 

 

Používať základné funkcie 

keyboardu - start, stop, display, 

voice, style, mód normal, demo, 

intro 

 

Použiť mod nástrojovej hry – 

klavír, trúbka, strings, clarinet 

Žiak ovláda základnú orientáciu 

a funkcie na keyboarde, orientuje 

sa a sluchovo rozoznáva jednot-

livé nástroje, ktoré keyboard 

poskytuje, dokáže správne 

interpretovať jednoduché 

melodické linky. 
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Rytmické cítenie  

 

atď, perkusie  

 

Schopnosť hrať v 2/4 a 3/4  

rytme jednoduché riekanky 

a melódie osobitne aj spolu 

oboma rukami. 

 
 
 
 
 

 

 

Žiak vie interpretovať 4 jedno-

duché melodické skladby 

jednou rukou a oboma rukami 

s rytmickým sprievodom. 

 

V rámci získavania pódiových  

skúseností žiak vystúpi verejne 

minimálne jedenkrát za rok.  

 

Didaktické postupy a metódy práce: 
Vyučovanie je potrebné viesť hravou formou s prednostným využitím didaktickej zásady 
názornosti. U žiaka rozvíjame predovšetkým hudobný sluch, predstavivosť a rytmické cítenie. Podľa 
jeho individuálnych dispozícií volíme vhodný repertoár a cvičenia za účelom osvojenia si správnych 
interpretačných návykov a zvládnutia technických základov hry na keyboarde. Predpokladom 
úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava učiteľa, ktorý sa vzhľadom na 
rýchly rozvoj keyboardov musí neustále prispôsobovať novým trendom a technickým možnostiam 
nástroja.  

 
Notový materiál (výber): 

 

Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer: Klavírna škola pre začiatočníkov 
V. Patejdl: Klávesová škola Casio. (Casio Kezboard School) – Volume 1, Slovenský hudobný 
fond, Bratislava 1992 
E. Soácil: Hrajeme s Yamahou 
A. Benthien: nová škola hry na keyboarde 
M. Kurteva: 1. a 2. diel 
Hudobný zošitok – (pre PŠ) - riekanky a ľudové piesne 
 

Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Poslanie a charakteristika predmetu:  

Keyboard patrí medzi elektronické klávesové hudobné nástroje. Na prelome 20. a 21. storočia sa stal 
veľmi populárny a žiadaný. Tento nástroj ponúka široké možnosti využitia a stále sa rozvíja. Výučba 
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hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, 
aranžovanie skladieb a improvizáciu. Žiak sa počas štúdia naučí prakticky ovládať nástroj, 
orientovať sa podľa harmonických značiek, rozlišovať a vkusne používať jednotlivé štýly, 

priraďovať k nim adekvátny zvuk (resp. nástroj) a nakoniec i tvoriť hudbu vo vlastnom štýle.  

Ciele:  

Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a prežívať ju. Naučiť žiaka rozlišovať jednotlivé 

hudobné nástroje podľa ich zvukového zafarbenia a upevňovať základné hudobné návyky. 

                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Budovanie správnych hracích  

návykov u žiaka (postavenie 

ruky, sedenie).  

 

Využívanie základných  

funkcií (start, stop, intro, 

ending, styl, voice).  

 

Orientácia v nástrojoch a ich 

sluchové rozlíšenie (trúbka, 

strings, clarinet).  

 

Rytmické cítenie  

 

 

Nácvik rôznych druhov  

artikulácie (legato, tenuto, 

staccato), hra s 

dynamikou.  

 

Nácvik ľudových piesní  

Správne a uvoľnené sedenie a 

držanie celého tela pri hre, 

postavenie rúk.  

 Používať základné 

funkcie -  start, stop, 

intro, ending, styl, voice, 

Hudobné nástroje  

 

 

Schopnosť hrať v 2/4 a 3/4, 

polka, valčík, pochod.  

 

 

 

 

Vedieť hrať v rytme ľudové 

piesne so sprievodom.  

 

Žiak ovláda základné funkcie  

na keyboarde, orientuje sa v 

jednotlivých nástrojoch,  

 

 

 

Žiak dokáže správne 

interpretovať jednoduché 

ľudové piesne s využitím 

sprievodu T-S-D, zahrať 

oboma rukami melódiu 

s harmonickým a rytmickým 

sprievodom.  

 

 

 

 

V rámci získavania 

pódiových skúseností žiak 

vystúpi verejne minimálne 

jedenkrát za rok.  

Didaktické postupy a metódy práce:  

Vyučovanie je potrebné viesť hravou formou s prednostným využitím didaktickej zásady 
názornosti. U žiaka rozvíjame predovšetkým hudobný sluch, predstavivosť a rytmické cítenie. Podľa 
jeho individuálnych dispozícií volíme vhodný repertoár a cvičenia za účelom osvojenia si správnych 
interpretačných návykov a zvládnutia technických základov hry na keyboarde. Predpokladom 
úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava učiteľa, ktorý sa vzhľadom na 
rýchly rozvoj keyboardov musí neustále prispôsobovať novým trendom a technickým možnostiam 

nástroja.  

Notový materiál (výber):  
BENTHIEN, A.: Nová škola hry na keyboarde  

BÖHMOVÁ, Z. - GRÜNFELDOVÁ A. - SARAUER A.: Klavírna škola pre začiatočníkov  

SPÁČIL, A.: Hrajeme s Yamahou  

YAMAHA: Song Book  
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Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Ciele: 

Rozvíjať základy keyboardovej hry, prehlbovať technické a výrazové schopnosti u žiaka. 
Orientovať sa v tabuľke akordov. Využívať zvukovú, rytmickú a pamäťovú paletu nástroja, 
pestovať hru z listu a schopnosť samostatného štúdia. Podľa možností zapájať žiakov do 

komornej hry.  

 

                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Technická zručnosť  

oboch rúk 

 

 

 

Funkcie nástroja  

 

 

 

 

 

 

Rytmické cítenie  

 

 

  

 

Stupnice do 4 

predznamenaní  

 

 

Harmonický sprievod 

 

 

Zlepšenie technických zručností 

oboch rúk, rozvoj rytmického 

cítenia., zväčšovať rozpätie 

oboch rúk. (sexty, skoky)  

 

Schopnosť ovládať rôzne  

funkcie nástroja - mód Normal, 

Single Finger, Sustain, Split a 

pod.) a zvuky (o.i. čembalo a 

organ),  v individuálne 

zvládnutom rozsahu, resp. počte.  

 

Alla breve, 6/8, 3/8 takt.  

Štúdium rytmov Pops, March, 

Polka, Waltz, Country a pod 

 

 

Schopnosť hry stupníc cez 2 

oktávy + tónický kvintakord a 

jeho obraty.  

  

V ľavej ruke vedieť zahrať 

T- S-D7-T v C dur a G dur. 

 

  

Žiak dokáže zlepšovať 

technickú zručnosť oboch rúk. 

 

 

 

Žiak ovláda základné 

funkcie nástroja 

 

 

 

 

 

Žiak vie používať 

rutmický sprievod. 

 

 

 

Žiak ovláda hru stupníc 

v predpísanom rozsahu. 

 

Žiak dokáže zahrať  T 

– S- D7 – T  v Cdur 

a G dur 
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Akordické značky a 

schopnosť ich zápisu  

 

 

Nácvik jednoduchých  

skladieb rôznych žánrov a 

štýlových období.  

 

 

 

 

 

 

 

Hra z listu 

 

 

Hra spamäti.  

 

C , G, D, A  

C7, G7, F7, D7, A7  
Ami, Emi, Dmi 

 

Obmedzovať akordické skoky v 

ľavej ruke - pri hre skladieb  

s akordickými značkami v  

ľavej ruke viesť žiaka k používaniu 

obratov.  

Schopnosť zahrať jednoduché  

piesne a skladbičky rôznych  

žánrov a štýlových období  

(ľudové, populárne, jazzové,  
 
Hudobný materiál z nižších  

ročníkov používať na hru z list u.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Štýlová interpretácia 2  

jednoduchých skladieb 

rôzneho žánru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejné vystúpenie minimálne 

jedenkrát za rok.  

 

Didaktické postupy a metódy práce:  
Nadväzujeme na znalosti žiaka nadobudnuté v 1. ročníku. Vyberáme skladby obsahujúce  

náročnejšie melódie s využitím rôznych funkcií nástroja (Dual, Harmony). Výber notového 

materiálu prispôsobujeme individuálnym schopnostiam každého žiaka.  

 

Notový materiál (výber):  
BENTHIEN, A.: Nová škola hry na keyboarde II.  

BÖHMOVÁ, Z. - GRÜNFELDOVÁ A. - SARAUER A.: Klavírna škola pre začiatočníkov 

DŘEVIKOVSKÝ, F.: Každý se může stát kouzelníkem II.  

DUVERNOY, J.B.: Etudy  

SPÁČIL, A.: Hrajeme s Yamahou I., II.  

 

Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 
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Ciele: 

Nadviazať na vedomosti a zručnosti nadobudnuté v 2. ročníku. Rozvíjať správne inštrumentálne 
návyky, prehlbovať technické a výrazové schopnosti žiaka. Orientovať sa v tabuľke akordov. 
Využívať zvukovú, rytmickú a pamäťovú paletu nástroja, rozšíriť spektrum využívaných funkcií 
podľa individuálnych schopností žiaka. Pestovať hru z listu a schopnosť samostatného štúdia. 

Podľa možností zapájať žiakov do komornej hry.  

 

                 OBSAH          KOMPETENCIE              VÝSTUP 

Technickú zručnosť 

 

 

 

 

 

Hra z listu 

 

Hra spamäti  

 

 

 

Zvukové, rytmické a 

pamäťové funkcie  

nástroja  

 

 

 

 

Rozvoj rytmického  

cítenia.  

 

 

 

Hra stupníc do 4 

predznamenaní  

  

 

 
Sprievodná hra  

 

Nácvik skladieb rôznych 

žánrov a štýlových období.  

 

Zlepšiť technické zručnosti  

oboch rúk, kantilénu v oboch 

rukách, nepodceňovať rozvoj 

ľavej ruky. Zväčšovať 

rozpätie rúk (sexty, skoky).  

 

Rozvinúť rytmické cítenie, 

schopnosť hry z listu, 

používať hudobný materiál 

z nižších ročníkov a hry 

spamäti.  

 

Ovládať rôzne zvukové,  

rytmické a pamäťové funkcie  

nástroja, Využívať zvuk organu, 

čembala  /v individuálne  

zvládnutom rozsahu/ a vedieť ich 

vhodne použiť.  

 

Využívať rôzne rytmy,  

zvuky a funkcie nástroja v  

individuálne zvládnutom 

rozsahu.  

 
Hrať stupnice cez 2 oktávy 

súbežne i v protipohybe + tónický 

kvintakord a jeho obraty. 

Dominantný septakord 

 
Zlepšovať orientáciu v akordic-
kých značkách a schopnosť ich 
zápisu.  

 
 
 
 
 

Žiak ovláda technické 

zručnosti oboch rúk, kantilénu 

v oboch rukách, vie väčšiť 

rozpätie rúk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda rôzne zvukové,  

rytmické a pamäťové funkcie  

nástroja  

 

 

Štýlová interpretácia dvoch  

skladieb rôzneho žánru.  

 

 

Žiak dokáže zahrať oboma  

rukami ľudové, klasické alebo  

populárne skladby  

s harmonickým a rytmickým 

sprievodom.  

 

Verejné vystúpenie minimálne 

jedenkrát za rok.  
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Didaktické postupy a metódy práce:  
Nadväzujeme na znalosti žiaka nadobudnuté v 2. ročníku a naďalej rozširujeme spektrum 
využívaných funkcií nástroja. Vyberáme skladby obsahujúce náročnejšie melódie a zložitejšie 
rytmy. Výber notového materiálu prispôsobujeme individuálnym schopnostiam každého žiaka.  

 
Notový materiál (výber):  
BACH, J.S: Knižočka pre A.M. Bachovú  

BENTHIEN, A.: Nová škola hry na keyboarde III.  

NIKOLAJEV, A.: Škola hry na klavíri  

SPÁČIL, A.: Hrajeme s Yamahou II., III.  

YAMAHA PORTATONE SongBook 

 

Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan, ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

CIELE: obohatiť žiakov zmysel pre rozmanité hudobné žánre o skladby z latinsko-americkej 

oblasti, príp. alternatívnu populárnu hudbu (rock, art-rock) podľa jeho záujmu. Orientovať sa 

v tabuľke ťažších akordov ako sú septakordy s veľkou septimou (maj-akordy). Budovať 

schopnosť improvizácie na vytváraní rôznych foriem hudobnej myšlienky.  

OBSAH: 

-      práca s keyboardom (rozlišovanie charakteru rôznych druhov predvolených sprievodov), 

- znalosť funkcií septakordov  s veľkou septimou - napr.  F maj, e maj 

- stupnice g mol, c mol 

 

OBSAH KOMPETENCIE: VÝSTUP: 

tempo, dynamika 

 

 

Hra z listu 

 

Prehĺbiť žiakovo chápanie 

tempa, dynamiky a 

charakteru predvolených 

sprievodov,  

Notový materiál využiť na 

hru z listu. 

2- 3 náročnejšie skladby (ľudovú 

alebo populárnu) prípadne aj 

s jej úpravou, s využitím rôznych 

funkcií nástroja.  

Verejné vystúpenie najmenej 1x 

polročne (sólová hra). V rámci 

štvorručnej hry, sprievodu alebo 
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ŠTVORRUČNÁ HRA 

KOMORNÁ HRA 

SPRIEVOD 

Žiaka zapojiť  podľa 

schopnosti do štvorručnej 

hry,  sprievodu iného nástroja 

alebo komornej hry. 

 

 

                                                     

v komornom zoskupení 

vystúpenie polročne (1 skladba). 

Záverečná skúška – obsah: 

2 menšie skladby  alebo 1 

skladba väčšieho  rozsahu, 

rôzneho charakteru, štýlu, 

obdobia (spamäti) 

V rámci KH – 1 skladba 

 

 

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE: nadväzujeme na prácu a znalosti z  3. ročníka. 

Žiak vie samostatne vybrať charakterovo vhodný sprievod pre danú melódiu. V improvizácii využíva 

nové znalosti z oblasti harmónie a formy. 

 

NOTOVÝ MATERIÁL: 

C. Czerny: Etudy, op. 261 

Z. Prušová – Z. Janžurová: S pesničkou  u klavíra 

Kleinová: Album etud II. 

Ľudové, Folkové, Rockové piesne – výber 

 

 

Názov predmetu KEYBOARD 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B  

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Spracoval Julius Selčan, ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Platné od: 1.9.2015 

 

Ciele:  

Sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiaka v odbornej umeleckej úrovni, nadväzovať na 

nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho ročníka. Dbať na zaujímavosť vyučovania pre žiaka 

a na zážitkovú sféru rozvíjať kreatívne myslenie, budovať v žiakovi hodnotový systém, 

usmerňovať k vyšším duchovným hodnotám a tým usmerňovať jeho vkusovú orientáciu, 

zohľadňovať nové trendy vo vývoji v umení, vedieť následne aplikovať v praxi, rozvíjať kľúčové 

spôsobilostí primerane veku žiaka. 
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Obsah:  

Venovať dostatočný priestor na upevňovanie vedomostí z predošlých ročníkov. Zamerať sa na 

súčasné moderné hudobné štýly a súčasnú hudobnú tvorbu. Umožniť žiakovi verejne predviesť 

nadobudnuté schopnosti prostredníctvom interných ako aj verejných koncertov. 

OBSAH: KOMPETENCIE: VÝSTUP: 

Sprievod ľudových piesní 

 

 

 

Vystúpenie 

Žiak má schopnosť samostatne 

vytvoriť úpravu ľudovej alebo 

populárnej piesne s využitím 

základných harmonických funkcií i 

septakordov v danej tónine. 

3 náročnejšie skladby v aspoň 

dvoch rôznych štýloch 

 

 

 Verejné vystúpenie najmenej 

1x polročne (sólová hra), 

výhodou je hra spamäti – nie 

podmienka.  

V rámci štvorručnej hry, 

sprievodu alebo v komornom 

zoskupení aspoň jedno 

vystúpenie polročne. 

 

 

Didaktické postupy a ciele:  

snaha viesť žiaka k vlastným hudobným predstavám, k vyberanému vlastnému hudobnému štýlu. 

Motivovať ho k pravidelnému a efektívnemu každodennému cvičeniu. 

 

Notový materiál:  

Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer: Klavírna škola pre začiatočníkov 

A. Nikolajev: Škola hry na klavíri 

V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku 

V. Patejdl: Casio Keyboard School 

P. Malý: Škola hry na klavír a keyboard 

E. Spáčil: Hrajeme s yamahou 

Zdroj: internet 
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Názov predmetu                                KEYBOARD 

Ročník 2. ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny, 2. časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Platné od: 1..9..2015 

 

Ciele: 

Prehlbovať technickú zručnosť, obohacovať interpretačnú pohotovosť. Viesť žiakov k štúdiu 
rozmanitých hudobných žánrov (skladby barokovej, klasickej, romantickej., taktiež skladieb 
tanečnej, populárnej a jazzovej hudby). Rozvíjať hru z listu a dobre sa orientovať v tabuľke 
akordov. Podporovať osobný prístup žiaka k umeniu, k nástrojovej hre. Používať T, S, D 

a zložitejšie ostinato. Učiť žiaka základom improvizácie a transpozície (začínať ľudovými piesňami).  

Obsah: 

Naďalej venovať dostatočný priestor na upevňovanie vedomostí z predošlých ročníkov. Zamerať 
sa na vytváranie sluchovej predstavy skladby u žiaka. Hra všetkých durových a molových 
stupníc, postupne včleňovanie stupnice chromatickej. Začlenenie skokov, trilku, tremola, 
portamenta a arpeggia do výberu hudobnej literatúry a ich praktické využívanie. Hra 
štvorhlasných akordov s obratmi, malého a veľkého rozkladu osobitne, dominantného 

septakordu a zmenšeného septakordu s rozkladmi.  

                     KOMPETENCIE                               VÝSTUP 

 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť úpravu 

ľudovej alebo populárnej piesne s využitím 

základných harmonických funkcií i septakordov v 

danej tónine v zložitejšej forme oproti minulému 

roku. 

 

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch rôznych 
štýloch. Verejné vystúpenie najmenej 1x polročne 
(sólová hra), výhodou je hra spamäti – nie 
podmienka. 
 V rámci štvorručnej hry, sprievodu alebo v 
komornom zoskupení aspoň jedno vystúpenie 
polročne 

Notový materiál: 

 

E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou - Edy's Score 1992 (II., III. diel) 
K. Baker: Let's play keyboard – Wise publications 
- sledovať a dopĺňať dostupný hudobný materiál vhodný pre hru na keyboarde (syntetizátore) 
a podľa vlastného uváženia ho zaradiť do výučby žiakov 5. – 7. ročníka. 
Výber skladieb: Jak hrát pop & rock album 1. – 5. 
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Výber z klavírnej literatúry: 

 

J. S. Bach: Knižocka skladieb pre A. M .Bachovú 
J. S. Bach: Malé prelúdium a fugetty 
C. Czerny: op. 261, op. 849 (výber) 
Album etud III., Iv. 
D. Krížková: 2. knížka polyfónní hry 
V. Lichnerová: Zahraj mi pesnicku (improvizované sprevádzanie melódií) 5. – 7. rocník 
M. Dvorák: Jazzové klavírne etudy I. diel 
B. Bartók: Mikrokozmos 4, EMB 5. – 6. r. (5-II/, 6/ - II) 
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Názov predmetu                                KEYBOARD 

Ročník 3. ročník 2.časti I. stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny, 2. časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Platné od: 1.9. .2015 

 

Ciele: 
Prehlbovať technickú zručnosť, obohacovať interpretačnú pohotovosť. Viesť žiakov k štúdiu 
rozmanitých hudobných žánrov (skladby barokovej, klasickej, romantickej., taktiež skladieb 
tanečnej, populárnej a jazzovej hudby). Rozvíjať hru z listu a dobre sa orientovať v tabuľke 
akordov. Podporovať osobný prístup žiaka k umeniu, k nástrojovej hre. Používať T, S, D 
a zložitejšie ostinato. Učiť žiaka základom improvizácie a transpozície (začínať ľudovými 
piesňami).  

Obsah: 

Zdokonaľovať sa v doposiaľ nadobudnutom učive. Hra všetkých durových a molových stupníc, 

postupné včlenenie hry stupníc v terciách. Prebrať základy programovania (práca so sequencerom, 

využívanie pamäte nástroja). Využívanie zvukových efektov. 

 

KOMPETENCIE VÝSTUP 

 
-schopnosť využívania nových zvukových 

efektov, ktoré ponúka hudobný nástroj 

- zahrať durové a molové stupnice 

(harmonické a melodické), tonický 

kvintakord a obraty, septakordy a zm.7, 

malého a veľkého rozkladu v celom rozhahu 

nástroja, hra stupníc v terciách 

- schopnosť samostatného transponovania 

jednoduchšej skladby 

- klásť väčší dôraz na hru spamäti 

 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť 

úpravu ľudovej alebo populárnej piesne s 

využitím základných harmonických funkcií a 

septakordov s použitím oboch rúk (pravá 

ruka akord, ľavá ruka bas), v zložitejšej 

forme oproti minulému roku. aplikujú pri hre 

spájanie akordických sledov formou 

zadržiavania spoločného tónu (príbuznosť 

akordov). 

 

 

- -  zdokonaľovať nadobudnuté učivo a prehlbovať     

technickú zručnosť 

- -  žiak je schopný samostatne využívať melodické 

ozdoby a zvukové efekty 

- -  žiak ovláda hru spamäti a to aj zložitejšej skladby 

-  je schopný využívať (svoje) osvedčené 

stratégie učenia sa, prostredníctvom sólovej 

hry na verejných ako aj interných školských 

koncertoch 

-  pričom si uvedomuje svoje silné a slabé 

stránky 

 

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch rôznych 

štýloch. Verejné vystúpenie najmenej 1x 

polročne (sólová hra), výhodou je hra 

spamäti – nie podmienka. V rámci 

štvorručnej hry, sprievodu alebo v 

komornom zoskupení aspoň jedno 

vystúpenie polročne. 
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Didaktické postupy a metódy práce: 

Snaha viesť žiaka k vlastným hudobným predstavám, k vyberanému vlastnému hudobnému 

štýlu. Motivovať ho k pravidelnému a efektívnemu každodennému cvičeniu. 

 
Notový materiál (výber): 
 
Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer: Klavírna škola pre začiatočníkov 

V. Patejdl: Klávesová škola Casio. (Casio Kezboard School) – Volume 1, Slovenský hudobný 

fond, Bratislava 1992 

E. Soácil: Hrajeme s Yamahou 

A. Benthien: nová škola hry na keyboarde 

 

  

Názov predmetu                                KEYBOARD 

Ročník 4. ročník 2.časti I. stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny, 2. časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Platné od: 1.9. .2015 

 

Ciele: 
Prehlbovať technickú zručnosť, obohacovať interpretačnú pohotovosť. Viesť žiakov k štúdiu 
rozmanitých hudobných žánrov (skladby barokovej, klasickej, romantickej., taktiež skladieb 
tanečnej, populárnej a jazzovej hudby). Rozvíjať hru z listu a dobre sa orientovať v tabuľke 
akordov. Podporovať osobný prístup žiaka k umeniu, k nástrojovej hre. Používať T, S, D 
a zložitejšie ostinato. Učiť žiaka základom improvizácie a transpozície (začínať ľudovými 
piesňami).  
 

Obsah: 

Zdokonaľovať sa v doposiaľ nadobudnutom učive. Hra všetkých durových a molových stupníc, 

postupné včlenenie hry stupníc v terciách. Prebrať základy programovania (práca so sequencerom, 

využívanie pamäte nástroja). Využívanie zvukových efektov. 
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KOMPETENCIE VÝSTUP 

Žiak má schopnosť samostatne vytvoriť úpravu 
ľudovej alebo populárnej piesne s využitím 
základných harmonických funkcií a septakordov 
s použitím oboch rúk (pravá ruka akord, ľavá 
ruka bas),  
V zložitejšej forme oproti minulému roku. 
aplikujú pri hre spájanie akordických sledov 
formou zadržiavania spoločného tónu 
(príbuznosť akordov). 
 
  

3 náročnejšie skladby v aspoň dvoch rôznych 

štýloch. Verejné vystúpenie najmenej 1x 

polročne (sólová hra), výhodou je hra spamäti – 

nie podmienka. 

 

V rámci štvorručnej hry, sprievodu alebo v 

komornom zoskupení aspoň jedno vystúpenie 

polročne. 

 

Záverečná skúška: 1 sólová náročnejšia 

skladbička a1 skladbička v rámci komornej hry 

(odlišný charakter/obdobie s využitím možností 

nástroja 

 

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE: nadväzujeme na prácu a znalosti z 3. ročníka, 2. časti, I. st.. 

Žiak je vedený k hlbšej analýze harmonickej stránky a formových postupov pri úprave originálu 

skladby a k využitiu vlastných postupov podľa požadovaného charakteru úpravy. Zvyšujeme 

náročnosť. 
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Názov predmetu                                AKORDEÓN 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 0,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť - ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1. 9.. 2015 

 

 

Poslanie a charakteristika predmetu: 

Akordeón zaujíma výrazné miesto v hudobnom interpretačnom živote. Napriek tomu, že 

prešiel dlhodobým konštrukčným vývojom, zaznamenávame jeho technické zdokonaľovanie 

aj v súčasnosti.  

Basová tastatúra nástrojov so štandardnými basmi bola rozšírená o melodické basy, ktorých 

diapazón vytvoril pre akordeonistu priestor autentickejšej interpretácie i takých skladieb, 

ktoré boli pôvodne napísané pre iný nástroj. 

Akordeón má široké uplatnenie ako nástroj koncertný, sólový i sprievodný, v klasickej 

i zábavnej hudbe.  

Vyučovanie hry na akordeóne je koncipované na nových progresívnych princípoch, ktoré 

umožňujú žiakom získať také odborné vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v záujmovo-

umeleckej, ale aj v profesionálnej činnosti. 

 

Ciele: 

V začiatkoch štúdia venovať pozornosť psychologickým faktorom – prirodzenej túžbe dieťaťa 

po tvorivosti, objavovaní, hre a muzicírovaní. Najprv vzbudiť u žiaka hudobnú vnímavosť 

a predstavivosť, neskôr rozvíjať záujem o hru na nástroji ako prostriedok hudobného 

vyjadrovania. Naučiť dieťa hudbu pochopiť, milovať a objaviť jej bohatý svet. Postupovať od 

živého pozorovania k abstraktnému, od hry podľa sluchu k teoretickým vedomostiam. 

Komplexným prístupom rozvíjať hudobné a intelektuálne schopnosti a predispozície dieťaťa.  
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Didaktické postupy a metódy práce: 

Na začiatku vyučovania treba klásť dôraz na všetky základné vyučovacie prvky. Učivo nesmie 

byť vnucované, ale zaujímavé (využívame hravú formu výučby). Každý žiak má iné danosti, 

preto musíme zvoliť individuálny prístup. Rozvíjame u neho lásku k hudbe, jeho zručnosti, 

schopnosti, pamäť a talent. Veľmi dôležitá je spolupráca a vzájomné porozumenie učiteľa a 

žiaka.  

 

Notový materiál (výber): 

Hricová, O.: Abeceda akordeonistu 

Havlíček, Machalíčková, Ondruš: Škola hry na akordeón 

Vašica, J.: Škola hry na akordeón 

Jednoduché ľudové a umelé piesne (podľa sluchu) 

prípadne iná vhodná literatúra 

 

Obsah Kompetencie Výstupy 

Rozvíjať záujem a hudobné 

predispozície žiaka 

prostredníctvom riekaniek, 

ľud. piesní . 

Oboznámenie sa s nástrojom. 

Vytvárať základné hudobné 

návyky. 

 

Hmatová orientácia pravej ruky 

bez zrakovej kontroly. 

Naučiť základné basy. 

Rozvíjať cit pre metrum. 

Naučiť ovládať notové písmo 

Vedieť hrať jednoduché ľud. 

piesne, riekanky v 5prstovej 

polohe. 

 

 

Osvojiť si správne sedenie, 

držanie nástroja, vedenie 

mechu. 

Vedieť sa orientovať na 

nástroji. 

Rozlišovať 2 a 3-dobý takt. 

Ovládať základné noty v G a F 

kľúči. 

Zahrať pieseň podľa notového 

zápisu v 2 alebo 3-dobom 

takte. 

 

Postupová skúška: 

 

Zahrať 2 jednoduché piesne 

s použitím základných basov. 
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Predmet AKORDEÓN 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Akordeón zaujíma významné miesto v hudobnom interpretačnom živote. Má široké 

uplatnenie ako nástroj koncertný, sólový, ale aj ako sprievodný v klasickej, ľudovej 

a zábavnej hudbe. Zámerom štúdia hry na akordeóne je poskytnúť žiakom prostredníctvom 

nových progresívnych princípov výučby také základné odborné vzdelanie, ktoré im umožní 

uplatniť sa v záujmovo-umeleckej, ale aj profesionálnej oblasti. 

Súčasťou predmetu Hra na akordeóne je tiež hra z listu a základy improvizácie. 

Učivo vyučovacieho predmetu Hra na akordeóne je rozdelené do viacerých častí, ktoré 

smerujú k dosiahnutiu zručností v hre na akordeóne, ale aj hudobných vedomostí, schopností 

a k celkovému rozvoju osobnosti žiaka. Je zamerané na:   

- získavanie, fixáciu a zdokonaľovanie technickej úrovne v rámci prstovej artikulácie 

prostredníctvom stupníc, etúd a iných rôznorodých skladieb 

- upevňovanie tvorby tónu a správnej mechovej artikulácie prostredníctvom vhodných 

cvičení a skladieb  

 - aplikáciu dynamiky, frázovania a rozvoj hudobnej predstavivosti v skladbách rôzneho štýlu 

a charakteru  

 - interpretáciu ľudovej (ale aj populárnej) piesne hrou melódie podľa sluchu,  harmonizáciu, 

a na získavanie základov improvizácie 

 - rozvoj schopností samostatne naštudovať skladbu z nôt, posudzovať vlastný a cudzí výkon 

a účinkovať na verejnosti. 

Výučba sa realizuje v učebniach vybavených akordeónmi rôznych veľkostí, ktoré sa 

používajú v závislosti od fyzických dispozícií žiakov. 

Vo vyučovaní sa využívajú teoretické poznatky, ktoré žiaci získavajú na hodinách hudobnej 

náuky, alebo praktické skúsenosti získané na hodinách komornej alebo súborovej, či 

orchestrálnej hry. 

Profilové tematické časti pre jednotlivé stupne vzdelávania: 

 - V prípravnom štúdiu ide hravou a veku primeranou formou o rozvoj hudobného sluchu, 

rytmického cítenia, intonačných schopností a základných motorických návykov, ktoré sú 

predpokladom ďalšieho štúdia. 

 - Primárne štúdium má postupným rozvojom hudobných schopností a technických možností 

priviesť žiaka k zvládnutiu základných techník akordeónovej hry. 

 - Nižšie sekundárne vzdelávanie sa zameriava na interpretáciu diel rôznych štýlových období 

(obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu, hudby 20. storočia a súčasnej hudby), alebo 

rôzneho charakteru. Najlepším žiakom umožňuje pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. 
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 - Možnosť ďalej rozvíjať svoje schopnosti majú mladí adepti akordeónového umenia vo 

vyššom sekundárnom vzdelávaní, ktoré ich pripravuje aj pre vysoké školy s pedagogickým 

zameraním. 

 - Dospelí žiaci v Štúdiu pre dospelých budujú na základoch získaných v predchádzajúcich 

stupňoch štúdia, možný je aj začiatok štúdia od základov. 

Štúdium hry na akordeóne je časovo dotované 1,5 hod. týždenne. K povinným predmetom 

štúdia hry na akordeóne patrí predmet Hudobná náuka v časovej dotácii 1 hod. týždenne a od 

4. ročníka buď Komorná hra s časovou dotáciou 1 hod. týždenne, alebo Hra v súbore, alebo 

Hra v orchestri s časovou dotáciou 2 hod. týždenne. V rámci  povolenej úpravy UP je možné 

komornú, súborovú alebo orchestrálnu hru nahradiť vyučovacím predmetom HO so 

skupinovou formou vyučovania - speváckym zborom. Štúdium hry na akordeóne je 

organizované formou individuálneho vyučovania, v predmete Hudobná náuka a Hra v súbore, 

alebo Hra v orchestri formou skupinového vyučovania. Žiaci na začiatku štúdia Hry na 

akordeóne predložia písomné vyjadrenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa súvisiacom s 

vhodnosťou navštevovať tento predmet. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele primárneho umeleckého vzdelania 

Cieľom predmetu je hrou na akordeóne prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov akordeónovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na akordeóne, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na akordeóne pre prvý ročník prvej časti 

prvého stupňa základného štúdia 

Vzdelávanie v danom predmete smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- poznať noty v husľovom kľúči v rozsahu c1 – g2 

 - poznať noty v basovom kľúči v rozsahu G – g 

 - vedieť, čo je dvojhmat 

 - vedieť, čo je legato, tenuto, staccato 

 - vedieť, čo je dynamika a poznať základné druhy tempa 

 - vedieť, čo je takt 

 - poznať celé, polové, štvrťové, osminové noty, v polové a štvrťové noty s bodkou 

s príslušnými pomlčkami 

 - vedieť, čo je stupnica a akord. 

- upevňovať základné poznatky z prípravného ročníka (správne sedenie, držanie nástroja, 

základy mechovej artikulácie) 

 - viesť žiaka k správnym pracovným návykom:  k základom mechovej a prstovej artikulácie, 

k sluchovej kontrole, k uvoľneniu hracieho aparátu, ku hre bez zrakovej kontroly 

 - rozvíjať intonačné schopnosti, rytmické cítenie, zmysel pre súhru oboch rúk 

 - rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie 

 - precvičovať ostré a rovné nasadenia a ukončenia tónu 
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 - rozšírovať päťprstovú polohu v pravej ruke 

 - orientovať sa v základných a terciových basoch s príslušnými akordmi 

 - nacvičovať dvojhmaty v pravej ruke 

 - hrať legato, tenuto, staccato 

 - hrať v celých, polových, štvrťových, osminových notách, v polových a štvrťových notách 

s bodkou s príslušnými pomlčkami 

 - tvoriť jednoduchý harmonický sprievod k ľudovým piesňam 

 - hrať stupnice: C, G, D, A a F dur v rozsahu jednej oktávy pravou a ľavou rukou zvlášť 

 - hrať základný kvintakord k príslušným stupniciam pravou rukou harmonicky a melodicky. 

- slovne vyjadriť charakter skladby - vedieť formulovať ako skladba pôsobí na žiaka 

(upokojujúca, nepokojná, veselá, smutná, ...) 

 - vnímať krásno hudby   

 - mať zážitok a radosť z hry na akordeóne. 

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Hra žiaka so správnymi 

pracovnými návykmi 

(mechová a prstová 

artikulácia, sluchová 

kontrola, uvoľnený hrací 

aparát, hra bez zrakovej 

kontroly). 

 

Rozvíjanie intonačných 

schopností, rytmického 

cítenia, zmyslu pre súhru 

oboch rúk. 

 

Rozvíjanie hry spamäti. 

 

Rozvíjanie tvorivých 

schopností. 

 

Spôsoby hry legato, tenuto, 

staccato. 

 

Rozšírenie päťprstovej 

polohy pravej ruky. 

 

Nácvik dvojhmatov v pravej 

ruke. 

 

Použitie terciového basu 

v akordickom sprievode. 

 

Hra s uvedomením si 

dynamiky a základných 

Osvojiť si hru legato, tenuto, 

staccato. 

 

Hrať v celých, polových, 

štvrťových, osminových 

notách, v polových 

a štvrťových notách s bodkou 

s príslušnými pomlčkami. 

 

Hrať v rozšírenej päťprstovej 

polohe pravej ruky, ovládať 

podkladanie palca pravej ruky. 

 

Hrať dvojhmaty pravou rukou. 

 

Orientovať sa v základných 

a terciových basoch 

s príslušnými akordami. 

 

Oboznámiť sa  so základmi 

dynamiky a základnými 

druhmi tempa. 

 

Zahrať jednoduché detské 

a ľudové piesne podľa sluchu 

a vytvoriť k nim jednoduchý 

harmonický sprievod. 

 

Tvoriť jednoduchý harmonický 

sprievod k piesňam. 

 

Hrať stupnice: C, G, D, A a F 

Žiak vie zahrať legato, 

tenuto, staccato. 

 

Vie hrať v celých, 

polových, štvrťových, 

osminových notách, 

v polových a štvrťových 

notách s bodkou 

s príslušnými pomlčkami. 

 

Vie hrať v rozšírenej 

päťprstovej polohe pravej 

ruky, ovláda podkladanie 

palca pravej ruky. 

 

Vie hrať dvojhmaty pravou 

rukou. 

 

Vie sa orientovať v 

základných a terciových 

basoch s príslušnými 

akordami. 

 

Vie hrať s použitím 

dynamiky, v základných 

druhoch tempa. 

 

Vie zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne 

podľa sluchu a vytvoriť 

k nim jednoduchý 

harmonický sprievod. 
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druhov tempa. 

 

 

 

 

dur v rozsahu jednej oktávy 

pravou a ľavou rukou zvlášť 

(spolu). 

 

Hrať základný kvintakord 

(obraty) k príslušným 

stupniciam pravou (a ľavou) 

rukou harmonicky a melodicky 

zvlášť (spolu). 

 

 

 

 

 

 

 

Vie zahrať stupnice: C, G, 

D, A a F dur v rozsahu 

jednej oktávy pravou 

a ľavou rukou zvlášť 

(spolu). 

 

Vie zahrať základný 

kvintakord (s obratmi) 

k príslušným stupniciam 

pravou (a ľavou) rukou 

harmonicky a melodicky 

zvlášť (spolu). 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 2 – 5 stupníc, 16 – 

30 cvičení    a skladieb. 

 

Prednesové skladby 

nacvičiť spamäti 

a minimálne 2-krát 

v priebehu školského roka 

vystúpiť na triednom 

seminári, alebo na koncerte. 

 

 

 

   4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

   5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Učiteľ v spolupráci so žiakmi na hodinách využíva:  

 - metódy (motivačné – rozprávanie, rozhovor, pochvala, povzbudenie; expozičné – výklad; 

demonštračné – ukážka hry učiteľa, percepcia skladby z audio – video nahrávok; fixačné – 

nácvik pohybových zručností, opakovanie, precvičovanie, zdokonaľovanie zručností; metódy 

samostatnej práce, napodobňovanie, imitácia; klasifikačné – slovné, číselné)   
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 - formy práce (sluchová analýza, hra podľa sluchu, hra z listu, individuálna hra, skupinová 

hra, seminár, koncert, vystúpenie, súťaž, spoločná hra učiteľa so žiakom, pozorovanie 

interpretačných výkonov na koncerte). 

 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

  - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

O. Hricová: Abeceda akordeonistu 

J. Vašica: Praktická škola pre akordeón 

Machalíčková  – Havlíček – Ondruš: Škola hry na akordeón 

J. Demjan a i.: Škola hry na akordeóne 

Chrestomatija akordeonistu 

P. Londonov: Škola hry na akordeón 

B. Lučnikov: Škola na akordeón (pre melodické basy) 

S. Čapkij: Škola hry (pre melodické basy) 

H. Reichard: Akordeónová škola „Toccata“ 

T. Lundqist – L. Holm: Akordeon Schule 

J. Kotík: 50 ľudových piesní 

J. Demjan: Ľudové piesne Slovenska 

J. Bílek: Prednesové skladby pre akordeón 

L. Castiglione: Prednesové skladby pre harmoniku 

M. Novotný: Rhythm Feeling I. 

N. Čajkin: Detský album I. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní melodického basu odporúčame 

využiť klavírnu literatúru. 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9..2015 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Usmerňovať správne pracovné návyky z 1. ročníka. 

Podporovať rozvoj muzikality úmerne s technickým napredovaním. 

Viesť žiaka k hre bez zrakovej kontroly. 

Rozvíjať základy prstovej a mechovej artikulácie. 

Rozvíjať tvorivý prístup k harmonizácii jednoduchých piesní. 

 



81 
 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Spôsoby hry legato, 

tenuto, staccato s využitím 

prstovej a mechovej 

artikulácie. 

 

Rozšírenie päťprstovej 

polohy pravej ruky. 

 

Hra v rôznych durových 

tóninách, začiatky hry 

v molovej tónine. 

 

Použitie tercioveho 

a kvintového basu 

v akordickom sprievode. 

 

Hra s použitím dynamiky, 

základných druhov tempa. 

 

Nácvik jednoduchých 

melodických ozdôb. 

 

Nácvik bodkovaného 

rytmu, synkopy a trioly. 

 

Hra spamäti (dodržiavanie 

správnych zásad pri 

nácviku). 

 

Tvorenie harmonického 

sprievodu k piesňam 

s jednoduchými obmenami 

a transpozíciami do iných 

tónin. 

 

Oboznámenie žiaka so 

základmi registrácie: 8´, 

16´,  8 – 8´ registra. 

 

Osvojiť si hru legato, tenuto, 

staccato. 

 

Hrať v rozšírenej päťprstovej 

polohe pravej ruky. 

 

Hrať v rôznych durových a v 

jednoduchých molových 

tóninách. 

 

Používať terciový a kvintový 

bas v akordickom sprievode. 

 

Hrať s použitím dynamiky, 

v rôznych základných druhoch 

tempa. 

 

Hrať jednoduché melodické 

ozdoby. 

 

Hrať bodkovaný rytmus, 

synkopy, trioly. 

 

Dodržiavať správne zásady pri 

hre spamäti. 

 

Hrať durové stupnice 

s príslušnými obratmi akordov 

oboma rukami spolu, molové 

zvlášť (spolu). 

 

Tvoriť harmonický sprievod 

k piesňam s jednoduchými 

obmenami a transpozíciami do 

iných tónin. 

 

Ovládať základné registre: 8´, 

16´,  8 – 8´.   

 

 

 

 

 

 

Žiak vie zahrať legato, tenuto, 

staccato. 

 

Vie hrať v rozšírenej 

päťprstovej polohe pravej ruky. 

 

Vie hrať v rôznych durových 

a v jednoduchých mólových 

tóninách. 

 

Vie používať terciový 

a kvintový bas v akordickom 

sprievode. 

 

Vie hrať s použitím dynamiky, 

v rôznych základných druhoch 

tempa. 

 

Vie hrať jednoduché melodické 

ozdoby. 

 

Vie hrať bodkovaný rytmus, 

synkopy, trioly. 

 

Dodržiava správne zásady pri 

hre spamäti. 

 

Vie hrať durové stupnice 

s príslušnými obratmi akordov 

oboma rukami spolu, molové 

zvlášť (spolu). 

 

Vie tvoriť harmonický 

sprievod k piesňam 

s jednoduchými obmenami 

a transpozíciami do iných 

tónin.. 

 

Ovláda základné registre: 8´, 

16´,  8 – 8´.   

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 4 – 6 stupníc, 8 - 16 

cvičení a skladieb.  
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   UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

O. Hricová: Abeceda akordeonistu 

J. Vašica: Praktická škola pre akordeón 

Machalíčková  – Havlíček – Ondruš: Škola hry na akordeón 

J. Demjan a i.: Škola hry na akordeóne 

Chrestomatija akordeonistu 

P. Londonov: Škola hry na akordeón 

B. Lučnikov: Škola na akordeón (pre melodické basy) 

S. Čapkij: Škola hry (pre melodické basy) 

H. Reichard: Akordeónová škola „Toccata“ 

T. Lundqist – L. Holm: Akordeon Schule 

C. Czerny: Výber etud op. 599 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Baroková hudba majstrov MHR 8 

Š. Eperješi: Zborník viachlasných skladieb 

J. Kotík: 50 ľudových piesní 

J. Demjan: Ľudové piesne Slovenska 

J. Letňan: Slov. ľudové piesne 

S. Stračina: Svet a deti 

S. Pitoňák: Vykuklo slniečko 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní melodického basu odporúčame 

využiť klavírnu literatúru. 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Anna Jašková DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, dynamiku a  výraz. 

Viesť žiaka k pochopeniu a k správnej interpretácii skladieb rôzneho charakteru. 

Rozvíjať prstovú a mechovú techniku rozšírením o ďalšie technické prvky. 

Podporovať tvorivý prístup žiaka pri úprave piesní. 
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OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Pestovanie zmyslu pre 

kultúru tónu, dynamiku a  

výraz. 

 

Vedenie žiaka 

k pochopeniu a k správnej 

interpretácii skladieb 

rôzneho charakteru. 

 

Rozvoj prstovej 

a mechovej techniky 

rozšírením o ďalšie 

technické prvky. 

 

Rozvoj tvorivého prístupu 

žiaka pri úprave piesní. 

 

 

Zdokonaliť hru legato, staccato, 

tenuto, nacvičiť portato, 

(v rôznych kombináciách pri 

súhre oboch rúk), pasážové 

behy v tempe. 

 

Osvojiť si zásady správneho 

nácviku skladieb. 

 

Rozšíriť škály melodických 

ozdôb o ďalšie druhy 

jednoduchých ozdôb. 

 

Nacvičiť prednesové skladby 

rôzneho charakteru s aspektom 

na kontrast, výraz, tempo, 

dynamiku. 

 

Zdokonaliť hru dvojhmatov, 

cieľavedome využívať 

jednoduchý dvojhlas pri hre 

v pravej ruke. 

 

Hrať durové a molové stupnice 

v rozsahu jednej oktávy 

s príslušnými obratmi akordov 

oboma rukami spolu. 

 

Rozvíjať schopnosť transpozície 

melódie, tvoriť k nim sprievod, 

obmeny sprievodu v durových 

a molových tóninách. 

 

 

 

 

 

Žiak vie využívať hru legato, 

staccato, tenuto, portato 

v rôznych kombináciách pri 

súhre oboch rúk, pasážové 

behy v tempe. 

 

Disponuje  zásadami 

správneho nácviku skladieb.  

 

Využíva škálu melodických 

ozdôb rozšírenú o ďalšie druhy 

jednoduchých ozdôb. 

 

Pri nácviku skladieb 

prednesovej literatúry dbá na 

kontrast, výraz, tempo, 

dynamiku. 

 

Dbá na dokonalejšiu hru 

dvojhmatov, cieľavedomé 

využívanie jednoduchého 

dvojhlasu pri hre v pravej ruke. 

 

Vie hrať durové a molové 

stupnice v rozsahu jednej 

oktávy s príslušnými obratmi 

akordov oboma rukami spolu. 

 

Pri hre piesní 

využíva schopnosť transpozície 

melódie, tvorby sprievodu, 

obmien sprievodu v durových 

a molových tóninách. 

 

Vie zahrať stupnice a akordy 

určenými spôsobmi. 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 4 – 10 stupníc, 6 - 16 

cvičení a skladieb. 2 

prednesové skladby. 

 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 
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Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

O. Hricová: Abeceda akordeonistu 

J. Vašica: Praktická škola pre akordeón 

Machalíčková  – Havlíček – Ondruš: Škola hry na akordeón 

J. Demjan a i.: Škola hry na akordeóne 

Dikanová – Ondruš: Akordeónové etudy I. 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Baroková hudba majstrov MHR 8 

Š. Eperješi: Zborník viachlasných skladieb II. 

J. Demjan: Ľudové piesne Slovenska 

J. Letňan: Slov. ľudové piesne 

J. Vídeňský: Pohádkové sny 

I. Valenta: Variácie na starú pieseň 

J. Bílek: Prednesové skladby pre akordeón 

L. Castiglione: Prednesové skladby pre harmoniku 

J. Bažant: Akordeón – automat I., II. 

N. Čajkin: Detský album I.  

M. Košnár: Výber skladieb 
 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9.2015 
 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Zvyšovať nároky na výrazovú stránku hry. 

Zvyšovať nároky na technickú vyspelosť hry. 

Upevňovať správne návyky pri hre na akordeóne na vyučovacej hodine a domácej príprave. 

Rozvíjať tvorivé schopnosti v súčinnosti s harmonickým cítením a hudobnou 

predstavivosťou. 

Rozvíjať hru z listu. 

Rozvíjať zmysel pre súhru v súborovej (orchestrálnej) hre. 
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   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zvyšovanie nárokov na 

výrazovú stránku hry. 

 

Zvyšovanie nárokov na 

technickú vyspelosť hry. 

 

Upevňovanie správnych 

návykov pri hre na 

akordeóne na vyučovacej 

hodine a domácej príprave. 

 

Rozvíjanie tvorivých 

schopností v súčinnosti 

s harmonickým cítením 

a hudobnou 

predstavivosťou. 

 

Rozvíjanie hry z listu. 

 

Rozvíjanie zmyslu pre 

súhru v komornej alebo 

v súborovej (orchestrálnej) 

hre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyšovať nároky na  pasážovú 

techniku v zmysle tempa 

(osminových a šestnástinových 

hodnôt). 

 

Upevňovať rytmické cítenie, 

rozšíriť hru o hru zložitejších 

rytmických útvarov. 

 

Rozšíriť náročnosť hry 

o ďalšie melodické ozdoby. 

 

Zdokonaľovať hru 

dvojhmatov, viachlasu 

(začiatky polyfónnej hry). 

 

Hrať durové a molové stupnice 

v rozsahu dvoch oktáv 

s príslušnými obratmi akordov 

(štvorzvuky) oboma rukami 

spolu (v závislosti od 

fyzických dispozícií a veľkosti 

nástroja). 

 

Zdokonaľovať mechovú 

techniku a kombinácie 

prstovej a mechovej 

artikulácie. 

 

Využívať registráciu najmä pri 

interpretácii prednesových 

skladieb. 

 

Rozšíriť škálu pri výbere 

prednesovej literatúry 

o skladby rôznych žánrov 

a štýlových období. 

 

Rozvíjať hru spamäti. 

 

Rozvíjať tvorivé schopnosti 

prostredníctvom práce 

s piesňou (úpravy piesní 

v durových a molových 

tóninách, improvizačné 

obohatenie melódie a jej 

sprievodu, transpozície 

melódie). 

Žiak využíva hru pasážových 

úsekov osminových 

a šestnástinových nôt 

v rýchlejšom tempe. 

 

Zdokonaľuje rytmické cítenie 

prostredníctvom hry zložitejších 

rytmických útvarov.  

 

Využíva škálu melodických 

ozdôb rozšírenú o ďalšie druhy. 

 

Dbá na dokonalejšiu hru 

dvojhmatov, viachlasu,  

ovláda princípy polyfónnej hry. 

 

Vie hrať durové a molové 

stupnice v rozsahu dvoch oktáv 

s príslušnými obratmi akordov 

(štvorzvuky) oboma rukami 

spolu (v závislosti od fyzických 

dispozícií a veľkosti nástroja). 

 

Dbá na zdokonaľovanie 

mechovej techniky a kombinácie 

prstovej a mechovej artikulácie. 

 

Využíva registráciu najmä pri 

interpretácii prednesových 

skladieb. 

 

Pri nácviku skladieb prednesovej 

literatúry dbá na kontrast, výraz, 

tempo, dynamiku. 

 

Vie zahrať skladby rôznych 

žánrov a štýlových období 

v rámci prednesovej literatúry. 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť minimálne 4 stupnice, 8 

- 16 cvičení a skladieb. včetne 

prednesovej skladby  

 

V rámci komornej alebo 

súborovej hry nacvičiť 1 – 2 

skladby (v závislosti od stupňa 

obtiažnosti a rozsahu skladby).  
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Poznámka: V rámci povolenej úpravy UP je možné komornú, súborovú alebo orchestrálnu 

hru nahradiť vyučovacím predmetom HO so skupinovou formou vyučovania - speváckym 

zborom. 

 

   4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Na záverečnej skúške žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby spamäti. 

Hodnotiace kritéria záverečnej skúšky: 

 - výborný (1): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby spamäti, bez väčších pamäťových, 

rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností. 

 - chválitebný (2): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby spamäti, s pamäťovými, rytmickými, 

melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami. 

 - uspokojivý (3): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby z nôt s rytmickými, melodickými, 

harmonickými a výrazovými nepresnosťami. 

 - neuspokojivý: (4): žiak nie je schopný zahrať 3 cvičenia alebo skladby z nôt. 

 

   5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Učiteľ v spolupráci so žiakmi na hodinách využíva:  

 - metódy (motivačné – rozprávanie, rozhovor, pochvala, povzbudenie; expozičné – výklad; 

demonštračné – ukážka hry učiteľa, percepcia skladby z audio – video nahrávok; fixačné – 

nácvik pohybových zručností, opakovanie, precvičovanie, zdokonaľovanie zručností; metódy 

samostatnej práce, napodobňovanie, imitácia; klasifikačné – slovné, číselné)   

- formy práce (sluchová analýza, hra podľa sluchu, hra z listu, individuálna hra, skupinová 

hra, seminár, koncert, vystúpenie, súťaž, spoločná hra učiteľa so žiakom, pozorovanie 

interpretačných výkonov na koncerte). 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

O. Hricová: Abeceda akordeonistu 

J. Vašica: Praktická škola pre akordeón 

Machalíčková  – Havlíček – Ondruš: Škola hry na akordeón 
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J. Demjan a i.: Škola hry na akordeóne 

Chrestomatija akordeonistu 

P. Londonov: Škola hry na akordeón 

B. Lučnikov: Škola na akordeón (pre melodické basy) 

S. Čapkij: Škola hry (pre melodické basy) 

H. Reichard: Akordeónová škola „Toccata“ 

T. Lundqist – L. Holm: Akordeon Schule 

C. Czerny: Výber etud op. 599 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Baroková hudba majstrov MHR 8 

Š. Eperješi: Zborník viachlasných skladieb 

J. Kotík: 50 ľudových piesní 

J. Demjan: Ľudové piesne Slovenska 

J. Letňan: Slov. ľudové piesne 

S. Stračina: Svet a deti 

S. Pitoňák: Vykuklo slniečko 

J. Holička: V Zuzankinej izbičke 

J. Vídeňský: Pohádkové sny 

I. Valenta: Variácie na starú pieseň 

A. Kříž: Variácie na ľudové piesne 

J. Bílek: Prednesové skladby pre akordeón 

L. Castiglione: Prednesové skladby pre harmoniku 

M. Novotný: Rhythm Feeling I., II. 

J. Bažant: Akordeón – automat I., II. 

N. Čajkin: Detský album I. 

M. Košnár: Výber skladieb 

Odporúčaná hudobná literatúra pre komornú a súborovú (orchestrálnu) hru: 

Hrajeme ve dvou MHR 4 

J. Rada: Písničky 

Skladby pre 2 harmoniky MHR 7 

Tance národov MHR 14 

M. Košnár: Skladby pre komorné akordeónové zoskupenia 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní obligátneho nástroja možnosť 

využiť notový materiál vhodný pre 2. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Pri 

vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

 

Poznámka: 

Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme v súlade s učebnými potrebami žiaka, 

rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny prístup. 

 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania: 

- Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti.  

 - Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

 - Používa základnú odbornú hudobnú terminológiu. 

 - Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

 - Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

akordeóne.  

- Prostredníctvom svojho nástroja dokáže vystúpiť aj na verejnosti a tým sa zapájať  do 

kultúrno-spoločenských aktivít vo svojom okolí. 
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 - Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

ISCED 2B – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELANIE  

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

 - Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti.  

 - Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

 - Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

 - Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

 - Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

akordeóne.  

 - Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

 - Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít vo 

svojom okolí. 

 - Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Bc. Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

   1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Akordeón zaujíma významné miesto v hudobnom interpretačnom živote. Má široké 

uplatnenie ako nástroj koncertný, sólový, ale aj ako sprievodný v klasickej, ľudovej 

a zábavnej hudbe. Zámerom štúdia hry na akordeóne je poskytnúť žiakom prostredníctvom 

nových progresívnych princípov výučby také základné odborné vzdelanie, ktoré im umožní 

uplatniť sa v záujmovo-umeleckej, ale aj profesionálnej oblasti. 

Súčasťou predmetu Hra na akordeóne je tiež hra z listu a improvizácia. 

Učivo vyučovacieho predmetu Hra na akordeóne v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania  

je rozdelené do viacerých častí, ktoré smerujú k dosiahnutiu zručností v hre na akordeóne, ale 

aj hudobných vedomostí, schopností a k celkovému rozvoju osobnosti žiaka. Je zamerané na:   

- zdokonaľovanie technickej úrovne v rámci prstovej artikulácie prostredníctvom stupníc, 

etúd a iných rôznorodých skladieb 

- upevňovanie tvorby tónu a správnej mechovej artikulácie prostredníctvom vhodných 

cvičení a skladieb  

 - aplikáciu dynamiky, frázovania a rozvoj hudobnej predstavivosti v skladbách rôzneho štýlu 

a charakteru  
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 - interpretáciu ľudovej (ale aj populárnej) piesne hrou melódie podľa sluchu,  harmonizáciu, 

a na získavanie základov improvizácie 

 - rozvoj schopností samostatne naštudovať skladbu z nôt, posudzovať vlastný a cudzí výkon 

a účinkovať na verejnosti. 

Výučba sa realizuje v učebniach vybavených akordeónmi rôznych veľkostí, ktoré sa 

používajú v závislosti od fyzických dispozícií žiakov. 

Vo vyučovaní sa využívajú teoretické poznatky, ktoré žiaci získavajú na hodinách hudobnej 

náuky, alebo praktické skúsenosti získané na hodinách komornej alebo súborovej, či 

orchestrálnej hry. 

Nižšie sekundárne vzdelávanie nadväzuje na techniky akordeónovej hry získané v primárnom 

umeleckom vzdelávaní a zameriava sa na interpretáciu diel rôznych štýlových období 

(obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu, hudby 20. storočia a súčasnej hudby), alebo 

rôzneho charakteru. Najlepším žiakom umožňuje pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. 

Štúdium hry na akordeóne je časovo dotované 1,5 hod. týždenne. K povinným predmetom 

štúdia hry na akordeóne patrí predmet Hudobná náuka v časovej dotácii 1,5 hod. týždenne a 

Komorná hra s časovou dotáciou v 1. ročníku 1 hod. týždenne, v 2., 3. a 4. ročníku 1,5 hod. 

týždenne alebo buď Hra v súbore, alebo Hra v orchestri s časovou dotáciou 2 hod. týždenne. 

V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú, súborovú alebo orchestrálnu hru nahradiť 

vyučovacím predmetom HO so skupinovou formou vyučovania - speváckym zborom. 

Štúdium hry na akordeóne je organizované formou individuálneho vyučovania, v predmete 

Hudobná náuka a Hra v súbore, alebo Hra v orchestri formou skupinového vyučovania. Žiaci 

na začiatku štúdia Hry na akordeóne predložia písomné vyjadrenie rodiča o zdravotnom stave 

dieťaťa súvisiacom s vhodnosťou navštevovať tento predmet. 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na akordeóne prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov akordeónovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na akordeóne, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala interpretovať 

skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, zvyšovala sa jeho 

schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby dokázal interpretovať 

skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na akordeóne pre prvý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 
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Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Zvyšovať nároky a rozvíjať zmysel pre harmonizáciu ľudových piesní (obohatením melódie 

a sprievodu a využitím tanečných rytmov). 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Interpretácia skladieb 

rôznych žánrov 

a štýlových období, 

osvojovanie si zásad 

správnej štýlovej 

interpretácie. 

 

Oblasť hudobného 

rozvoja, technickej, 

prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

 

 

 

. 

 

Pestovanie zmyslu pre 

kultúru tónu, prednesovú 

výstavbu a využívanie 

registrácie pri interpretácii 

skladieb. 

 

Zvyšovanie nárokov pri 

harmonizácii ľudových 

piesní (obohatením 

melódie a sprievodu 

a využitím tanečných 

rytmov). 

 

Rozvíjanie citu pre 

kolektívne muzicírovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretovať skladby rôzneho 

charakteru alebo štýlových 

období. 

 

Zdokonaliť manuálnu zručnosť, 

rozšíriť interpretačnú náročnosť 

o zložitejšie rytmické útvary a 

ich kombinácie pri súhre oboch 

rúk.  

 

Zvyšovať náročnosť na získanie 

techniky oboch rúk (pasážová 

prstová technika, dvojhmaty, 

oktávy pravou rukou, skoky, 

náročnejšie melodické ozdoby, 

rýchlejšie tempo). 

 

Zdokonaliť hru polyfónnych a 

viachlasných skladieb. 

 

Pochopiť analýzu skladby 

a formový rozbor. 

 

Hrať durové a molové stupnice 

v rozsahu dvoch oktáv 

s príslušnými obratmi akordov 

(štvorzvuky) s možnosťou 

pridávať ďalšie spôsoby hry 

stupníc (protipohyb, hra 

v terciách, sextách). 

 

Využívať obohatenie melódie 

a sprievodu pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Rozvíjať cit pre kolektívne 

muzicírovanie. 

 

 

Žiak vie interpretovať skladby 

rôzneho charakteru alebo 

štýlových období. 

 

Pri interpretácii dosiahol 

vyššiu manuálnu zručnosť. 

 

Využíva náročnejšiu techniku 

oboch rúk (pasážová prstová 

technika, dvojhmaty, oktávy 

pravou rukou, skoky, 

náročnejšie melodické ozdoby, 

rýchlejšie tempo). 

 

Zdokonalil hru polyfónnych a 

viachlasných skladieb. 

 

Rozumie formovej stránke 

skladby. 

 

Vie hrať durové a molové 

stupnice v rozsahu dvoch oktáv 

s príslušnými obratmi akordov 

(štvorzvuky) s možnosťou 

pridávania ďalších spôsobov 

hry stupníc (protipohyb, hra 

v terciách, sextách). 

 

Vie obohatiť základnú melódiu 

a sprievod pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Oboznámil sa s kolektívnym 

muzicírovaním (hrou 

s učiteľom alebo so 

spolužiakmi). 

 

Ovláda základy hry z listu. 
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Hra z listu.   

 

 

 

 

Vedieť hrať z listu jednoduché 

cvičenia alebo skladby. 

 

 

 

 

 

 

Vie zahrať stupnice a akordy 

určenými spôsobmi. 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 4 – 10 stupníc, 4 - 10 

cvičení a skladieb, 1 

polyfónnu skladbu alebo 

skladbu z obdobia klasicizmu 

(časť sonatíny), 

(1/2 – 1) prednesovú skladbu 

Skladby nacvičiť spamäti 

a minimálne 2 - krát v priebehu 

školského roka vystúpiť na 

triednom seminári, alebo na 

koncerte. 

 

Na skúške zahrať 2 skladby 

spamäti. 

 

V rámci komornej alebo 

súborovej hry nacvičiť 1 – 2 

skladby (v závislosti od stupňa 

obtiažnosti a rozsahu skladby).  

   

 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

C. Czerny: Výber etud op. 599 

Dikanová – Ondruš: Akordeónové etudy III. 

Menuety a iné staré tance HR 60 

J. S. Bach: HR 68 

J. S. Bach: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Klasické sonatíny a rondá HR 81 

Album klasikov HR 43 

J. Letňan: Slov. ľudové piesne 

S. Stračina: Svet a deti 

A. Kříž: Variácie na ľudové piesne 

M. Novotný: Rhythm Feeling II. 

J. Bažant: Akordeón – automat II. 

M. Košnár: Výber skladieb 

I. Dibák: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

Odporúčaná hudobná literatúra pre komornú a súborovú (orchestrálnu) hru: 

J. Rada: Detské úsmevy 

M. Košnár: Skladby pre komorné akordeónové zoskupenia 

H. Szőkeová: Hrajte harmoniky 



92 
 

J. Letňan: Hrajte harmoniky 

J. Pospíšil: Karičky 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní obligátneho nástroja možnosť 

využiť notový materiál vhodný pre 3. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Pri 

vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Bc. Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Zdokonaľovať a prehlbovať získané zručnosti a vedomosti. 

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období (aj 

o skladby rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie, napr. variácie, suita, sonatína) a osvojovať si 

zásady správnej štýlovej a žánrovej interpretácie. 

Pestovať zmysel pre udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické 

zmeny. 

Osvojiť si rôzne spôsoby nácviku na dosiahnutie pozitívneho výsledku naštudovania skladby. 

Usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti populárnej hudby. 

Zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie rozvíjať na hodinách komornej alebo súborovej 

(orchestrálnej) hry. 

Zvyšovať nároky a rozvíjať zmysel pre harmonizáciu ľudových piesní (obohatením melódie 

a sprievodu a využitím tanečných rytmov). 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovanie 

a prehlbovanie získaných 

zručnosti a vedomosti. 

 

Rozširovanie hudobného 

repertoáru o skladby 

rôznych žánrov 

Zdokonaliť manuálnu zručnosť, 

rozšíriť interpretačnú náročnosť 

o zložitejšie rytmické útvary a 

ich kombinácie pri súhre oboch 

rúk.  

 

Interpretovať skladby rôznych 

Pri interpretácii dosiahol 

vyššiu manuálnu zručnosť. 

 

Žiak vie interpretovať skladby 

rôznych žánrov alebo 

štýlových období (aj skladby 

rozsiahlejšie a obsahovo 
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a štýlových období (aj 

o skladby rozsiahlejšie 

a obsahovo náročnejšie, 

napr. variácie, suita, 

sonatína), osvojovanie si 

zásad správnej štýlovej 

interpretácie. 

 

Pestovanie zmyslu pre 

udržanie tempa, 

vyrovnanosť rytmu, 

gradáciu, agogické 

a dynamické zmeny. 

 

Osvojovanie si rôznych 

spôsobov nácviku na 

dosiahnutie pozitívneho 

výsledku naštudovania 

skladby. 

 

Usmerňovanie záujmu 

a vkus žiaka v oblasti 

populárnej hudby. 

 

Zvyšovanie nárokov pri 

harmonizácii ľudových 

piesní (obohatením 

melódie a sprievodu 

a využitím tanečných 

rytmov). 

 

Rozvíjanie citu pre 

kolektívne muzicírovanie. 

 

Hra z listu.   

 

 

 

 

žánrov alebo štýlových období 

(aj skladby rozsiahlejšie 

a obsahovo náročnejšie, napr. 

variácie, suitu, sonatínu). 

 

Pestovať zmysel pre udržanie 

tempa, vyrovnanosť rytmu, 

gradáciu, agogické a dynamické 

zmeny. 

 

Osvojovať si rôzne spôsoby 

nácviku na dosiahnutie 

pozitívneho výsledku 

naštudovania skladby. 

 

Využívať obohatenie melódie 

a sprievodu pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Rozvíjať cit pre kolektívne 

muzicírovanie. 

 

Vedieť hrať z listu na úrovni 

skladieb o dva ročníky nižšie. 

 

 

 

 

 

náročnejšie, napr. variácie, 

suitu, sonatínu). 

 

Žiak má vypestovaný zmysel 

pre udržanie tempa, 

vyrovnanosť rytmu, gradáciu, 

agogické a dynamické zmeny. 

 

Žiak si osvojil rôzne spôsoby 

nácviku na dosiahnutie 

pozitívneho výsledku 

naštudovania skladby. 

 

Vie obohatiť základnú melódiu 

a sprievod pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Oboznámil sa s kolektívnym 

muzicírovaním (hrou 

s učiteľom alebo so 

spolužiakmi). 

 

Ovláda základy hry z listu. 

 

Vie zahrať stupnice a akordy 

určenými spôsobmi. 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 4 – 10 stupníc, 4 - 10 

cvičení a skladieb. 1 

polyfónnu skladbu alebo 

skladbu z obdobia klasicizmu 

(časť sonatíny), 

(1/2 – 1) prednesovú skladbu 

 

Skladby nacvičiť spamäti 

a minimálne 2 - krát v priebehu 

školského roka vystúpiť na 

triednom seminári, alebo na 

koncerte. 

 

V rámci komornej alebo 

súborovej hry nacvičiť 1 – 2 

skladby  

 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 
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Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Ondruš: Harmonika pre pokročilých                   

Duvernoy op. 176, 120 – výber etud         

H. Lemoine: Výber detských etud  

J. S. Bach: HR 68 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Barokové skladby majstrov MHR 9 

G. F. Händel: HR 65 

Klasické sonatíny a rondá HR 81 

K. Bartók – I. Bogár: Sonatíny 

Orzechowski: Vybrané sonatíny pre akordeón I. 

J. Hurt: Capriccia 

D. Harvan: Na ľudovú nôtu 

J. Bažant: Akordeón – automat II. 

J. Podprocký: Suita choreica 

M. Košnár: Výber skladieb 

I. Dibák: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

Odporúčaná hudobná literatúra pre komornú a súborovú (orchestrálnu) hru: 

M. Košnár: Skladby pre komorné akordeónové zoskupenia 

H. Szőkeová: Hrajte harmoniky 

J. Letňan: Hrajte harmoniky 

J. Pospíšil: Karičky 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní obligátneho nástroja možnosť 

využiť notový materiál vhodný pre 4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Pri 

vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Bc. Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Pestovať schopnosť samoštúdia a sebakontroly pri hre. 

Zdokonaľovať a prehlbovať doposiaľ získané zručnosti a vedomosti. 

Rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období (aj o skladby 

rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie, napr. variácie, suita, sonatína) a osvojovať si zásady 

správnej štýlovej a žánrovej interpretácie. 



95 
 

Pestovať zmysel pre udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické 

zmeny. 

Pestovať schopnosť rozlíšiť charakter a náladu skladby a schopnosť interpretačne ju vyjadriť. 

Usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti populárnej hudby. 

Rozvíjať zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie na hodinách komornej alebo súborovej 

(orchestrálnej) hry. 

Zvyšovať nároky a rozvíjať zmysel pre harmonizáciu ľudových piesní (obohatením melódie 

a sprievodu a využitím tanečných rytmov). 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Pestovanie schopnosti 

samoštúdia a sebakontroly 

pri hre. 

 

Zdokonaľovanie 

a prehlbovanie získaných 

zručnosti a vedomosti. 

 

Rozširovanie hudobného 

repertoáru o skladby 

rôznych žánrov 

a štýlových období (aj 

o skladby rozsiahlejšie 

a obsahovo náročnejšie, 

napr. variácie, suita, 

sonatína), osvojovanie si 

zásad správnej štýlovej 

interpretácie. 

 

Pestovanie zmyslu pre 

udržanie tempa, 

vyrovnanosť rytmu, 

gradáciu, agogické 

a dynamické zmeny. 

 

Pestovanie schopnosti 

rozlíšiť charakter a náladu 

skladby a schopnosti 

interpretačne ju vyjadriť. 

 

Usmerňovanie záujmu 

a vkus žiaka v oblasti 

populárnej hudby. 

 

Zvyšovanie nárokov pri 

harmonizácii ľudových 

Pestovať schopnosť samoštúdia 

a sebakontroly pri hre. 

 

Zdokonaliť manuálnu zručnosť, 

rozšíriť interpretačnú náročnosť 

o zložitejšie rytmické útvary a 

ich kombinácie pri súhre oboch 

rúk.  

 

Interpretovať skladby rôznych 

žánrov alebo štýlových období 

(aj skladby rozsiahlejšie 

a obsahovo náročnejšie, napr. 

variácie, suitu, sonatínu). 

 

Pestovať zmysel pre udržanie 

tempa, vyrovnanosť rytmu, 

gradáciu, agogické a dynamické 

zmeny. 

 

Pestovať schopnosť rozlíšiť 

charakter a náladu skladby 

a schopnosť interpretačne ju 

vyjadriť. 

 

Využívať obohatenie melódie 

a sprievodu pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Rozvíjať cit pre kolektívne 

muzicírovanie. 

 

Vedieť hrať z listu na úrovni 

skladieb o dva ročníky nižšie. 

 

 

Žiak ovláda základné prvky 

samoštúdia a sebakontroly pri 

hre. 

 

Pri interpretácii dosiahol 

vyššiu manuálnu zručnosť. 

 

Žiak vie interpretovať skladby 

rôznych žánrov alebo 

štýlových období (aj skladby 

rozsiahlejšie a obsahovo 

náročnejšie, napr. variácie, 

suitu, sonatínu). 

 

Žiak má vypestovaný zmysel 

pre udržanie tempa, 

vyrovnanosť rytmu, gradáciu, 

agogické a dynamické zmeny. 

 

Žiak dokáže rozlíšiť charakter 

a náladu skladby a dokáže ju 

interpretačne vyjadriť. 

 

Žiak si osvojil rôzne spôsoby 

nácviku na dosiahnutie 

pozitívneho výsledku 

naštudovania skladby. 

 

Vie obohatiť základnú melódiu 

a sprievod pri harmonizácii 

ľudových (tanečných) piesní. 

 

Oboznámil sa s kolektívnym 

muzicírovaním (hrou 

s učiteľom alebo so 

spolužiakmi). 
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piesní (obohatením 

melódie a sprievodu 

a využitím tanečných 

rytmov). 

 

Rozvíjanie citu pre 

kolektívne muzicírovanie. 

 

Hra z listu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovláda základy hry z listu. 

 

Vie zahrať stupnice a akordy 

určenými spôsobmi. 

 

V priebehu školského roka 

nacvičiť 4 – 10 stupníc, 4 - 10 

cvičení a skladieb. 1 

polyfónnu skladbu alebo 

skladbu z obdobia klasicizmu 

(časť sonatíny), 

(1/2 – 1) prednesovú skladbu 

 

Skladby nacvičiť spamäti 

a minimálne 2 - krát v priebehu 

školského roka vystúpiť na 

triednom seminári, alebo na 

koncerte. 

 

V rámci komornej alebo 

súborovej hry nacvičiť 1 – 2 

skladby (v závislosti od stupňa 

obtiažnosti a rozsahu skladby).  

 

   6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

 - didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Ondruš: Harmonika pre pokročilých                   

Duvernoy op. 176, 120 – výber etud         

H. Lemoine: Výber detských etud  

J. S. Bach: HR 68 

Barokové skladby (úprava -  I. Havlíček) 

Barokové skladby majstrov MHR 9 

G. F. Händel: HR 65 

Klasické sonatíny a rondá HR 81 

K. Bartók – I. Bogár: Sonatíny 

Orzechowski: Vybrané sonatíny pre akordeón I. 

J. Hurt: Capriccia 

D. Harvan: Na ľudovú nôtu 

J. Bažant: Akordeón – automat II. 

J. Podprocký: Suita choreica 

M. Košnár: Výber skladieb 

I. Dibák: Metodická príručka improvizácie (pre klavír) 

Odporúčaná hudobná literatúra pre komornú a súborovú (orchestrálnu) hru: 

M. Košnár: Skladby pre komorné akordeónové zoskupenia 

H. Szőkeová: Hrajte harmoniky 
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J. Letňan: Hrajte harmoniky 

J. Pospíšil: Karičky 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. Pri vyučovaní obligátneho nástroja možnosť 

využiť notový materiál vhodný pre 4. ročník prvej časti – 1. ročník druhej časti prvého stupňa 

základného štúdia. Pri vyučovaní melodického basu odporúčame využiť klavírnu literatúru. 

 

Predmet AKORDEÓN 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Bc. Kamil Keselica 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

   2. CIELE PREDMETU 

Pestovať schopnosť samoštúdia a sebakontroly pri hre. 

Zdokonaľovať a prehlbovať doposiaľ získané zručnosti a vedomosti. 

Rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období (aj o skladby 

rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie, napr. variácie, suita, sonatína) a osvojovať si zásady 

správnej štýlovej a žánrovej interpretácie. 

Pestovať zmysel pre udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické 

zmeny. 

Pestovať schopnosť rozlíšiť charakter a náladu skladby a schopnosť interpretačne ju vyjadriť. 

Usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti populárnej hudby. 

Rozvíjať zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie na hodinách komornej alebo súborovej 

(orchestrálnej) hry. 

Zvyšovať nároky a rozvíjať zmysel pre harmonizáciu ľudových piesní (obohatením melódie 

a sprievodu a využitím tanečných rytmov). 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

   3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Forma, prednesová výstavba 
a obsahové pochopenie 
skladby.  
 
Prstová technika a mechová 
artikulácia 
 
 

I naďalej rozvoj zmyslu pre formu, 
prednesovú výstavbu a obsahové 
pochopenie skladby.  
 
Skvalitňovanie mechovej, prstovej 
techniky a mechovej artikulácie 
artikuláciu.  
 

3- 4 piesne so sprievodom a 3 
skladby rôzneho charakteru, aj 
rozsahu 
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Hra z listu a sprievod 

 
Rozvíjať schopnosť samostatnej 
štýlovej interpretácie na základe 
analýzy (práce s témou a motívom) 
a pochopenia diela.  
 
Zvyšovať nároky na interpretáciu 
náročnejších melodických ozdôb, 
rytmických kombinácií a viachlasu.  
 
Náročnejšie úpravy ľudových 
piesní, pop skladieb s obohatením 
melódie a sprievodu a schopnosť 
transpozície melódií.  
 
Naďalej podporovať kreativitu, 
harmonizáciu a transpozíciu pre 
hre ľudových piesní a populárnej 
hudby. 
 
 pohotové sprevádzanie 
nenáročných piesní a melódií. - 
Prehlbovanie technickej zručnosti 
pri hre stupníc a akordov žiakov so 
štandardnými i melodickými basmi 

 
 
Verejné vystúpenie najmenej 1x v 
polroku, hra naspamäť 
podmienkou, v II. polroku aj v 
komornom (súborovom) 
zoskupení. 
 
 Skúška ISCED 2B 
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DYCHOVÉ NÁSTROJE 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 0,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť - ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

Ciele: 

    Cieľom a zároveň metódou vyučovania hry na zobcovej flaute je dychová technika. 

Pestovať schopnosť rozlišovať bránicové, hrudníkové dýchanie. Nemenej dôležité je trénovať 

prácu rúk, pozíciu hlavy, ktoré umožňujú slobodnejšie dýchanie. Akcent treba klásť na prácu 

prstov, správne zakrývanie dierok, na prácu jazyka a na posadenie zobca medzi pery bez toho, 

aby sa dotýkal zubov. Technicko-výrazová stránka výučby hry na zobcovej flaute tkvie 

v rozvíjaní zmyslu pre sebadisciplínu, rytmus, intonáciu, frázovanie, artikuláciu, súhru 

v duete, triu. Ensemblové hranie vedia žiaka k schopnosti myslieť a predvídať hudobné 

situácie. 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme 

hudobnovzdelávacej elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na 

tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. 

Okrem toho hra na zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových 

nástrojoch – drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi 

vyhranený zdravotný rozmer. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk v súčinnosti s dychom 

– to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto 

náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, 

prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca. 

Nezanedbateľná je aj ekonomická stránka. Zobcová flauta je cenovo jedným z 

najdostupnejších hudobných nástrojov, čo je možné využiť pri vytváraní zdrojov motivácie. 

 

 

 

 

 

                  Obsah Kompetencie Výstupy 
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- dbať na kultiváciu základných 

fyziologických návykov 

a úkonov 

- postoj, držanie nástroja, 

nasadenie, bránicové dýchanie, 

tvorba tónu. 

- rozvíjať v žiakovi hudobnú 

predstavivosť a zmysel pre 

disciplínu v oblasti rytmického 

cítenia a frázovania. 

- rytmika – zautomatizovať 

základné metro rytmické prvky 

(nota, pomlčka- celá, polová, 

štvrťová, metrické predpisy 4/4, 

2/4, 3/4.) 

-hmatovo obsiahnuť tóny 

v rozpätí oktávy d1-d2. Začať 

tónom h1. 

 

- poskytnúť žiakovi vhodnú 

motiváciu pri vytváraní jeho 

vzťahu k hudbe 

- zvládnuť základné návyky 

- rozvíjať melodické a metro 

rytmické cítenie. 

- samostatne a plynule zahrať 

jednoduché skladbičky 

- výber skladieb prispôsobiť 

individuálnym dispozíciam 

žiaka. 

 

- žiak dbá na kultiváciu 

základných fyziologických 

návykov a úkonov. 

- je schopný plynule zahrať 

v danom tónovom ambite (d1-

d2),  niekoľko drobných 

skladieb a technických cvičení. 

- žiak verejne vystúpi 1x do 

roka, predvedie jednoduchú 

skladbičku s doprovodom 

klavíra alebo sólovo. 

 

 

Notový materiál: 

L. Daniel: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu I. diel 

Klement, M.: Prednesová časť Školy hry na sopránovú zobcovú flautu 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme 

hudobnovzdelávacej elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na 

tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. 

Okrem toho hra na zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových 

nástrojoch – drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi 

vyhranený zdravotná rozmer. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk v súčinnosti s dychom 
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– to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto 

náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, 

prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca. 

Nezanedbateľná je aj ekonomická stránka. Zobcová flauta je cenovo jedným z 

najdostupnejších hudobných nástrojov, čo je možné využiť pri vytváraní zdrojov motivácie. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Motivovať žiaka verejným vystúpením a tým mu poskytnúť  priestor  pre  sebarealizáciu,  

odblokovať podľa možností pocit trémy, poukázať na zmysel hudobnej interpretácie a 

hudobného zážitku. 

Pracovať na rozvíjaní schopností v oblasti dynamiky a agogiky ako na výrazotvorných 

prostriedkoch. 

Všeobecné ciele primárneho umeleckého vzdelania 

Vyučovanie viesť hravou formou s využívaním zásady názornosti. Cieľom predmetu 

je vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a prežívať ju. Vyučovanie viesť hravou 

formou s využívaním zásady názornosti. Najdôležitejším momentom pri formovaní kladného 

vzťahu žiaka k hudbe a hudobnému nástroju sú jeho prvé kontakty s hudbou prostredníctvom 

pedagóga. Preto je potrebné už od začiatku štúdia venovať pozornosť predpokladom žiaka 

(fyzickým, psychickým) pre hru na nástroji a citlivým prístupom tieto predpoklady rozvíjať. 

Výučba hry na zobcovej flaute v prvom ročníku sa opiera najmä o hru melódií ľudových 

i umelých piesní. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na zobcovej flaute pre prvý ročník prvej 

časti prvého stupňa základného štúdia: 

Vzdelávanie v danom predmete smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- poznať noty v husľovom kľúči v rozsahu c1 – d3 

 - vedieť, čo je legato, tenuto, staccato 

 - vedieť, čo je takt 

 - poznať celé, polové, štvrťové, osminové noty, polové a štvrťové noty s bodkou 

s príslušnými pomlčkami 

 - vedieť, čo je stupnica a akord. 

 - upevňovať základné poznatky z prípravného ročníka (správny postoj pri hre, reberno-

branicové dýchanie, správne držanie nastroja pri hre. 

 - viesť žiaka k správnym pracovným návykom: prstovej artikulácie, k sluchovej kontrole,  

k uvoľneniu hracieho aparátu, ku hre bez zrakovej kontroly 

 - rozvíjať intonačné schopnosti, rytmické cítenie, zmysel pre súhru oboch rúk 

 - rozvíjať muzikálne a harmonické cítenie 

- hrať legato, tenuto 

 - hrať v celých, polových, štvrťových, osminových notách, v polových a štvrťových notách   

s bodkou s príslušnými pomlčkami 

 - slovne vyjadriť charakter skladby - vedieť formulovať ako skladba pôsobí na žiaka 

(upokojujúca, nepokojná, veselá, smutná, ...) 

 - vnímať krásno hudby   

 - mať zážitok a radosť z hry na zobcovej flaute. 

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA 

Rozvíjať hudobné dispozície žiaka a prehĺbiť jeho záujem o hru na zobcovej flaute. 

Prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť a budovať a upevňovať správne návyky pri 

hre. Veľký  dôraz klásť na rozvoj rytmického cítenia. 
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OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovať základné 

princípy reberno – 

bránicového dýchania, postoj 

pri hre. 

Rozvíjať reberno – bránicové 

dýchanie, správne držanie 

nástroja pri hre. 

Žiak disponuje správnymi 

návykmi pri hre na zobcovej 

flaute / správne držanie 

nástroja a postoj, reberno – 

bránicové dýchanie./ 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu c1 - d2 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak ovláda hmaty tónov v 

rozsahu c1 - d2 

 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte s použitím pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte. 

Vedieť zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne, 

prednes so sprievodom  

iného nástroja – z nôt  

Žiak hrá riekanky a 

jednoduché ľudové piesne so 

sprievodným nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu alebo iného 

sprievodného nástroja. 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení, 

Polročne zvládnuť: 

Cvičenia: 8 - 15 

 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet, cvičení a piesni bez väčších 

rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností a minimálne 2-krát 

v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s rytmickými, 

melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a minimálne raz v priebehu 

školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s väčšími 

rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a ani raz v priebehu 

školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a piesni ani s 

väčšími rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Záverečné skúšky : 

1 ľudovú pieseň, alebo skladbu prednesového charakteru a 1-2 cvičenia podľa 

obtiažnosti cvičení. 

 

 

 STRATÉGIE VYUČOVANIA 
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Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - akordeón, klavír, keyboard, alebo iný sprievodný nastroj, 

notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber):  

L. Daniel – Školy hry na zobcovej flaute I. diel 

L. Daniel – Zborník skladbičiek starých nástrojov 

J. a E. Kvapilovy: Flautoškola I. diel 

V. Cehra – Štúdie pre sopránovú zobcovú flautu I. a II. diel 

R. Grúber – Rozfúkaj sa píšťalôčka 

J. Kapr – Pískanky 

R. Grúber – 30 snadných duet 

R. Grúber – 50 ľudových piesní 

Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná v týchto učebných osnovách slúži k základnej 

orientácii učiteľa a je možné variovať študijný materiál podľa pedagogických skúsenosti 

učiteľa a podľa individuálnych dispozícií žiaka.  

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CIELE PREDMETU 

 Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať 

inštrumentálne návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán 

rôznymi formami práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými 

vedomosťami, obohacovať estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. 

Dbáme na to, aby táto činnosť prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia 

a sebarealizácie. 
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 2. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovať základné 

princípy reberno – 

bránicového dýchania, postoj 

pri hre. 

Rozvíjať reberno – bránicové 

dýchanie, správne držanie 

nástroja pri hre. 

Disponovať správnymi 

návykmi pri hre na zobcovej 

flaute / správne držanie 

nástroja a postoj, reberno – 

bránicové dýchanie./ 

Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne c1 – g 2 .  

 

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od c1- g2  

Žiak ovláda hmaty tónov od 

c1-g2 a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. /  

po g2 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu c1 - d3 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tonom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte s použitím pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte. 

Vedieť zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne, 

prednes so sprievodom  

iného nástroja – z nôt  

Žiak hrá riekanky a 

jednoduché ľudové piesne so 

sprievodným nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu, akordeónu alebo 

iného sprievodného nástroja. 

Stupnice: C dur, G dur, F dur Hrať C dur, G dur, F dur  Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice. 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 2 - 3 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Polročne zvládnuť: 

Stupnice: 1-2 

Cvičenia: 8 - 15 

Prednesy: 1 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

 

 

 

 

 

Záverečné skúšky : 

1  ľudovú pieseň alebo skladbu prednesového charakteru a 1-2 cvičenia podľa obtiažnosti 

cvičení. 

 

 4. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 
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Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre druhý ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 5. UČEBNÉ ZDROJE 

L.Daniel – Školy hry na zobcovej flaute I. a II. diel 

L.Daniel – Základy techniky I. diel 

L. Daniel – Zborník skladbičiek starých majstrov 

J. a E. Kvapilovy: Flautoškola I. a II. diel 

V.Cerha - Štúdia 

J. Kapr – Pískanky 

R. Grúber – 30 snadných duet 

R. Grúber – 50 ľudových piesní 

Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná v týchto učebných osnovách slúži k základnej 

orientácii učiteľa a je možné variovať študijný materiál podľa pedagogických skúsenosti 

učiteľa a podľa individuálnych dispozícií žiaka.  

 

 

 

 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CIELE PREDMETU 

Motivovať žiaka verejným vystúpením a tým mu poskytnúť  priestor  pre  sebarealizáciu,  

odblokovať podľa možností pocit trémy, poukázať na zmysel hudobnej interpretácie a 

hudobného zážitku. 

Pracovať na rozvíjaní schopností v oblasti dynamiky a agogiky ako na výrazotvorných 

prostriedkoch. 

Cieleným výberom  zapojiť žiaka do komornej hry. 
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 2. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovať základné 

princípy reberno – 

bránicového dýchania, 

kultúru tónu.  

Nácvik ornamentiky v 

hraných skladbách 

Rozvíjať reberno – bránicové 

dýchanie, správne držanie 

nástroja pri hre.  

Naučiť žiaka hru 

ornamentiky – príraz, odraz,  

obal, trilok, nátryl,  

Disponovať správnymi 

návykmi pri hre na zobcovej 

flaute / správne držanie 

nástroja a postoj, reberno – 

bránicové dýchanie./ 

Žiak vie hrať melodické 

ozdoby obal, trilok, nátryl 

Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne c1 – a2 .  

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od c1- a2  

Žiak ovláda hmaty tónov od 

c1-a2 a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. 

 /  po a2 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu c1 - d3 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tónom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 4/4, 2/4 a 3/4, 2/8,  

3/8, 6/8  takte s použitím 

pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 4/4, 2/4 a 3/4, 

2/8,  3/8, 6/8  takte. 

Vedieť zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne, 

prednes so sprievodom  

iného nástroja – z nôt  

Žiak hrá riekanky a 

jednoduché ľudové piesne so 

sprievodným nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu, akordeónu alebo 

iného sprievodného nástroja. 

Stupnice: C dur, F dur, G 

dur, D dur, a mol, d mol, e 

mol harmonické a melodické, 

a obraty T5 

Hrať C dur, F dur, G dur, D 

dur, a mol, d mol, e mol 

harmonické a melodické, a 

obraty T5 

Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice a 

obraty T5 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 5 - 7 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Polročne zvládnuť: 

Stupnice - 2-3 

Cvičenia: 8 - 15 

Prednesy: 1 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 

 

 



107 
 

 3. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet, cvičení a piesni bez väčších 

rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností a minimálne 2-krát 

v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s rytmickými, 

melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a minimálne raz v priebehu 

školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s väčšími 

rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a ani raz v priebehu 

školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a piesni ani s 

väčšími rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

 4. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre tretí ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 5. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Daniel: Škola II. a III. diel 

Ján a Eva Kvapilovi: Flautoškola II. diel 

L. Daniel: Základy techniky – výber 

V. Cerha: Štúdie 

R. Grúber: Rozfúkaj sa píšťalôčka  

J. Kapr: Pískanky, - prednesové skladby podľa výberu a schopností žiaka 

Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná v týchto učebných osnovách slúži k základnej 

orientácii učiteľa a je možné variovať študijný materiál podľa pedagogických skúsenosti 

učiteľa a podľa individuálnych dispozícií žiaka.  

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9.2015 

 



108 
 

 

1. CIELE PREDMETU 

Zdokonaľovať kultúru tónu a čistotu hudobného prejavu. 

Zdokonaľovať technickú zručnosť hry, aplikovať v hre prednesových skladieb. 

Pestovať zmysel pre hudobný štýl. 

Pracovať na rozvíjaní schopností v oblasti dynamiky a agogiky ako na výrazotvorných 

prostriedkoch. 

Zapájať žiaka do hry v rôznych komorných zoskupeniach. 

 

 2. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať metro-rytmické 

cítenie a rytmickú 

predstavivosť u žiaka na 

podklade všetkých 

základných rytmických 

hodnôt / celá nota – 

šestnástinová nota, bodka pri 

note, pomlčky … /. 

Rozvíjať reberno – bránicové 

dýchanie, správne držanie 

nástroja pri hre. 

Žiak plynule hra v správnym 

zadelením rytmických 

hodnôt 

Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne c1 – d 3  

 

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od c1- d3  

Žiak ovláda hmaty tónov od 

c1-d3 a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. /  

po d3 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu c1 - d3 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tónom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte s použitím 

pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte. 

Vedieť zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne, 

prednes so sprievodom  

iného nástroja – z nôt  

Žiak hrá riekanky a 

jednoduché ľudové piesne so 

sprievodným nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu, akordeónu alebo 

iného sprievodného nástroja 

ľudové piesne 

Stupnice do 2-3 

predznamenaní dur aj mol 

(harmonický aj melodický  

variant). T5 + obraty. 

Hrať stupníce do 2-3 

predznamenaní dur aj mol 

(harmonický aj melodický  

variant). T5 + obraty. 

Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice. 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 5 - 7 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 
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Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 3. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet, cvičení a piesni bez väčších 

rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností a minimálne 2-krát 

v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s rytmickými, 

melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a minimálne raz v priebehu 

školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a piesni s väčšími 

rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami a ani raz v priebehu 

školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a piesni ani s 

väčšími rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

Na záverečnej skúške žiak zahrá 2 cvičenia alebo skladby. 

 

Hodnotiace kritéria záverečnej skúšky: 

 - výborný (1): žiak zahrá 2 cvičenia alebo skladby bez väčších, rytmických, melodických, 

harmonických a výrazových nepresností. 

 - chválitebný (2): žiak zahrá 2 cvičenia alebo skladby s menšími  rytmickými, melodickými, 

harmonickými a výrazovými nepresnosťami. 

 - uspokojivý (3): žiak nevie zahrať 2 cvičenia alebo skladby z nôt s rytmickými, 

melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami. 

 - neuspokojivý: (4): žiak nie je schopný zahrať 2 cvičenia alebo skladby z nôt. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre štvrtý ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

L.Daniel – Školy hry na sopránovej zobcovej flaute III. diel 

L.Daniel – Základy techniky  

L. Daniel – Zborník skladbičiek starých majstrov 

V.Cerha - Štúdia 

G. Ph. Thelemenn – Triosonate F dur, C dur 

F.Francoens – Sonate d mol 

Ph. De Lavigne – 3 Sonaten 

J. Z. Bartoš – Desať skladbičiek 

J. B Loallet – 3 Sonaten 

J. M. Leclair – Sonata F dur 
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Poznámka: 

Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme v súlade s učebnými potrebami žiaka, 

rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny prístup. 

 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania: 

- Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti.  

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa základnú odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

zobcovej flaute.  

- Prostredníctvom svojho nástroja dokáže vystúpiť aj na verejnosti a tým sa zapájať  do 

kultúrno-spoločenských aktivít vo svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

 

ISCED 2B – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELANIE  

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti. 

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

zobcovej flaute. 

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít vo 

svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 
 

 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť -ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9.2015 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme 

hudobnovzdelávacej elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Okrem toho hra na 

zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových nástrojoch – 

drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi vyhranený 

zdravotný rozmer. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk v súčasnosti s dychom – to 

všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto náhoda, 

že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, prípadne 

môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca. Nezanedbateľná je 

aj ekonomická stránka. Zobcová flauta je cenovo jedným z najdostupnejších hudobných 

nástrojov, čo je možné využiť pri vytváraní zdrojov motivácie. 

   

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na zobcovej flaute prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje 

sa ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov hry na zobcovej flaute, 

rozvíjame osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným 

spôsobom hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na zobcovej flaute, 

záujem o hudbu, rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu 

slovenských skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala interpretovať 

skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, zvyšovala sa jeho 

schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby dokázal interpretovať 

skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na zobcovej flaute pre prvý ročník druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia  

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu pri interpretácii skladieb. Rozvíjať cit 

pre kolektívne muzicírovanie.Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. Rozvíjať interpretačné schopnosti žiaka pomocou primeraných skladieb 

rozmanitých štýlových období, najmä renesancie, baroka a súčasnosti. Študovať skladby so 

sprievodom rozličných nástrojov alebo v komornom obsadení, aby sa stali trvalým 

repertoárom žiaka. Orientovať žiaka na základný, altový nástroj ladenia in F. Žiaci, ktorí pre 

malé rozpätie prstov a zvládnutie dychovej techniky nemôžu hrať na altovom nástroji, môžu 

hrať na nástroji sopraníno in F alebo sopránovej flaute.  
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 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovať základné 

princípy reberno – 

bránicového dýchania a 

prehlbovať dych na 

maximum. 

Rozvíjať reberno – bránicové 

dýchanie, správne držanie 

nástroja pri hre. 

Disponovať správnymi 

návykmi pri hre na zobcovej 

flaute / správne držanie 

nástroja a postoj, reberno – 

bránicové dýchanie./ 

Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne f1 – g 2 .  

 

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od f1- g2  

Žiak ovláda hmaty tónov od 

f1-g2 a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. /  

po g2 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu f1 - g2 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tonom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte s použitím pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 4/4, 2/4 a 3/4  

takte. 

Vedieť zahrať jednoduché 

detské a ľudové piesne, 

prednes so sprievodom  

iného nástroja – z nôt  

Žiak hrá riekanky a 

jednoduché ľudové piesne so 

sprievodným nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu, akordeónu alebo 

iného sprievodného nástroja. 

Stupnice: C dur, F dur, G 

dur, a mol, d mol, e mol 

Hrať stupníce C dur, F dur, G 

dur, a mol, d mol, e mol 

Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice. 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 4 - 5 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Polročne zvládnuť: 

Stupnice:  2-3 

Cvičenia: 8 - 15 

Prednesy: 1 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Daniel – Škola hry na altovú zobcovú flautu I. diel 

L. Daniel – Základy techniky pre altovú zobcovú flautu 

M. Klement – Škola hry na altovú zobcovú flautu 

Linde Hoffer von Winterfield – 12 etud 

Pôvodné skladby – tance, časti sonát, celé sonáty, triové sonáty 

G. Ph. Thelemann – 6 sonaten in kanon 

J. J. Quantz – Sonata F dur 
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G. Ph. Thelemann –  Triosonate c mol, 2 sonaten, Sonata C dur, 4 sonaty 

F. M. Veraccini – 12 sonaten 

G.F.Händel – 4 sonaty pre Alt a BC 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9...2015 

 

1. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je hrou na zobcovej flaute prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje 

sa ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov hry na zobcovej flaute, 

rozvíjame osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným 

spôsobom hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na zobcovej flaute, 

záujem o hudbu, rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu 

slovenských skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala interpretovať 

skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, zvyšovala sa jeho 

schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby dokázal interpretovať 

skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

 

 2. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Ďalšie zdokonaľovanie 

dychovej techniky, 

upevňovať princípy 

umiestnenia nádychu 

v skladbe, vibráta, artikulácie 

nonlegáto , staccato  

 

Zdokonaľovať žiaka na 

základný, altový nástroj 

ladenia in F s postupným 

rozvíjaním prstovej a 

dychovej techniky, 

zdokonaľovanie hmatovej 

kombinácie ladenia in F. 

Disponovať  zásadami 

správneho nácviku skladieb. 

Pri interpetácii skladieb 

prednesovej literatúry dbať 

na kontrast, výraz, tempo, 

dynamiku. 
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Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne f1 – g3 . 

chromaticky, nácvik bežných 

tónových spojov ako pri 

sopránovej zobcovej flaute.  

  

 

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od f1 – g3 . 

Zdokonaľovať žiaka na 

základný, altový nástroj 

ladenia in F s postupným 

rozvíjaním prstovej a 

dychovej techniky, 

zdokonaľovanie hmatovej 

kombinácie ladenia in F. 

Žiak ovláda hmaty tónov od 

f1 – g3 . a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. /  

po g3 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu f1 – g3 . 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tónom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte s použitím 

pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte s použitím 

pomlčiek. 

Vedieť zahrať detské 

a ľudové piesne, prednes so 

sprievodom  iného nástroja – 

z nôt  

Žiak hrá jednoduché ľudové 

piesne so sprievodným 

nástrojom. 

Žiak dokáže hrať so 

sprievodom klavíra, 

keyboardu, akordeónu alebo 

iného sprievodného nástroja. 

Stupnice: C dur, G dur, D 

dur, F dur, B dur, a mol, 

e,mol, h,mol, d mol, g mol a 

obraty T5 a D7 

Hrať stupníce: C dur, G dur, 

D dur, F dur, B dur, a mol, 

e,mol, h,mol, d mol, g mol a 

obraty T5 a D7 

Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice s T5 

a D7 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 6-10 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Polročne zvládnuť: 

Stupnice  3-4 

Cvičenia: 8 - 15 

Prednesy: 1 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

  

 5. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Daniel – Škola hry na altovú zobcovú flautu I. diel 

L. Daniel – Základy techniky pre altovú zobcovú flautu 

M. Klement – Škola hry na altovú zobcovú flautu 

Linde Hoffer von Winterfield – 12 etud 
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Pôvodné skladby – tance, časti sonát, celé sonáty, triové sonáty 

G. Ph. Thelemann – 6 sonaten in kanon 

J. J. Quantz – Sonata F dur 

G. Ph. Thelemann –  Triosonate c mol 

   2 sonaten 

   Sonata C dur 

   4 sonaty 

F. M. Veraccini – 12 sonaten 

G.F.Händel – 4 sonaty pre Al 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je hrou na zobcovej flaute prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje 

sa ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov hry na zobcovej flaute, 

rozvíjame osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným 

spôsobom hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na zobcovej flaute, 

záujem o hudbu, rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu 

slovenských skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala interpretovať 

skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, zvyšovala sa jeho 

schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby dokázal interpretovať 

skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

 

 2. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Ďalšie zdokonaľovanie 

dychovej techniky, 

upevňovať princípy 

umiestnenia nádychu 

v skladbe, vibráta, artikulácie 

Zdokonaľovať žiaka na 

základný, altový nástroj 

ladenia in F s postupným 

rozvíjaním prstovej a 

dychovej techniky, 

Disponovať  zásadami 

správneho nácviku skladieb. 

Pri interpetácii skladieb 

prednesovej literatúry dbať 

na kontrast, výraz, tempo, 
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nonlegáto , staccato  

 

zdokonaľovanie hmatovej 

kombinácie ladenia in F. 

dynamiku. 

 

Rozširovať tónový ambitus 

do úrovne f1 – g3 . 

chromaticky, nácvik bežných 

tónových spojov ako pri 

sopránovej zobcovej flaute.  

  

 

Žiak sa naučí postupne 

hmaty od f1 – g3 . 

Zdokonaľovať žiaka na 

základný, altový nástroj 

ladenia in F s postupným 

rozvíjaním prstovej a 

dychovej techniky, 

zdokonaľovanie hmatovej 

kombinácie ladenia in F. 

Žiak ovláda hmaty tónov od 

f1 – g3 . a rovnocenne sa  

pohybuje v jednočiarkovanej 

a dvojčiarkovanej oktáve. /  

po g3 / 

Dbať na krásu a čistotu tónu 

v rozsahu f1 – g3 . 

Snažiť sa o čo najlepšie 

nasadenie a krásu tónu 

v predpísanom rozsahu. 

Žiak čisto intonuje jednotlivé 

tony so správnym nasadením 

a pekným spevným tónom 

Pokračovať v pestovaní 

citlivosti voči základným 

metrickým predpisom 

(takty).  

Žiak hrá v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte s použitím 

pomlčiek. 

Žiak ovláda rytmické 

zadelenie piesni, nôt, 

pomlčiek v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 

6/8 takte s použitím 

pomlčiek. 

   

Stupnice: C dur, G dur, D 

dur, A dur, F dur, B dur, a 

mol, e,mol, h,mol, d mol, g 

mol, c mol a obraty T5 a D7 

Hrať stupníce: C dur, G dur, 

D dur, A dur,  F dur, B dur, a 

mol, e,mol, h,mol, d mol, g 

mol, c mol a obraty T5 a D7 

Žiak plynule a v primeranom 

tempe hra dané stupnice s T5 

a D7 

Ovládať hru tenuto, staccato 

a aplikovať hru portamento. 

Viesť k zdokonaleniu hry 

staccata, tenuta a portamenta.  

Žiak ovláda hru tenuta, 

staccata a portamenta.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 

  V priebehu školského roka  

žiak má zvládnuť:  
Stupnice: 6-10 

20 – 30 jednoduchých 

ľudových piesní alebo 

cvičení a 2 prednesy 

Polročne zvládnuť: 

Stupnice  3-4 

Cvičenia: 8 - 15 

Prednesy: 1 

Minimálne 2-krát v priebehu 

šk. roka vystúpiť na triednom 

seminári, alebo koncerte. 
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Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

  

 

 5. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Daniel – Škola hry na altovú zobcovú flautu I. diel 

L. Daniel – Základy techniky pre altovú zobcovú flautu 

M. Klement – Škola hry na altovú zobcovú flautu 

Linde Hoffer von Winterfield – 12 etud 

Pôvodné skladby – tance, časti sonát, celé sonáty, triové sonáty 

G. Ph. Thelemann – 6 sonaten in kanon 

J. J. Quantz – Sonata F dur 

G. Ph. Thelemann –  Triosonate c mol 

   2 sonaten 

   Sonata C dur 

   4 sonaty 

F. M. Veraccini – 12 sonaten 

G.F.Händel – 4 sonaty pre Al 

 

Názov predmetu ZOBCOVÁ FLAUTA 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Ďalšie zdokonaľovanie 

dychovej techniky, 

upevňovať princípy 

umiestnenia nádychu 

v skladbe, vibráta, artikulácie 

nonlegáto , staccato  

 

 

 

 

Zdokonaľovať žiaka na 

základný, altový nástroj 

ladenia in F s postupným 

rozvíjaním prstovej a 

dychovej techniky, 

zdokonaľovanie hmatovej 

kombinácie ladenia in F. 

 

Schopnosť samostatne 

odohrať niekoľko cvičení z 

preberanej látky, prednesové 

skladby v súlade s výstupom 

v spolupráci s klavírnym 

sprievodom, fixovať správne 

nasadenie tónu, artikuláciu, 

Disponovať  zásadami 

správneho nácviku skladieb. 

Pri interpetácii skladieb 

prednesovej literatúry dbať 

na kontrast, výraz, tempo, 

dynamiku. 

 

 
2 skladby s klavírnym 
sprievodom. Verejne 
vystupovať najmenej 1x v 
polroku (aj KH).  
 
Záverečná skúška- obsah: 2 
skladby rôzneho charakteru 
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dynamickú škálu, správny 

postoj pri hraní, pracovať s 

väčšími hudobnými frázami. 

(štýlového i tempového) V 
rámci KH – jedna skladba 

 

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE: Práca je postavená na vzťahu učiteľ – žiak. Zamerať sa na čo 
najprecíznejšiu interpretáciu v rámci zásad štýlových období. Neustále zvyšovať technické nároky, 
vštepovať žiakovi hudobné pojmy od notácie až po dynamiku, pestovať rytmické aj agogické cítenie. 
Vystupovať verejne. Hudobná literatúra uvedená vyššie slúži k základnej orientácii učiteľa. Hra na 

primeranej mentálnej úrovni žiaka. Materiál je potrebné vyberať na základe individuálneho vývoja. 
Pokračujeme v motivácii žiaka k verejným vystúpeniam a návštevám koncertov. 

 

Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja 

rôznymi fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ flauty Böhmovho klapkového 

systému C ladenia. Záujem o štúdium na flaute je v súčasnosti veľký, nakoľko je to nástroj so 

širokou možnosťou uplatnenia sa v súboroch vážnej i v súboroch populárnej hudby. 

      Obvykle sa na štúdium  hry na flaute prijímajú žiaci vo veku 10-12 rokov podľa 

telesnej vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie a taktiež 

záujem o hru na tomto nástroji.Vhodná je príprava na zobcovej flaute. 

      V prípade, že sa o štúdium hry na flaute zaujímajú vekovo starší adepti, môžu byť 

prijatí za predpokladu, že preukážu požadované schopnosti. 

      V priebehu štúdia odporúčame pravidelnú lekársku kontrolu (dýchacie orgány, srdce, 

štítna žľaza, chrup). Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru 

rôznych hudobných žánroch.  

      Predložené učebné osnovy nepredstavujú nemennú dogmu, ale treba ich chápať ako 

východiskovú bázu, ktorú je žiaduce jednak aktualizovať a jednak dotvárať, predovšetkým s 

ohľadom na rešpektovanie individuálneho vývoja žiakov. V právomoci učiteľa je preto napr. 

možné – v prípade mimoriadne nadaných žiakov – používať literatúru vyššieho ročníka, resp. 

ďalej ju dopĺňať. Zoznam literatúry má charakter odporúčania, nie normy, pričom kritériom 

zaradenia tej-ktorej skladby je nielen jej dostupnosť, ale predovšetkým individuálne 

predpoklady žiakov, rozvoj techniky hry, muzikality, tvorivosti, atď. 
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OBSAH: oboznámiť žiaka s nástrojom, so základmi dychovej techniky (nácvik intenzity nádychu a 

plynulosti výdychu), s funkciou bránice. Nácvik držania nástroja a postoja pri hre. Upevňovať nátisk 

prostredníctvom dlhých tónov v preberanom rozsahu, kontrolovať správnu intonačnú čistotu pri hraní, 

zvládnuť zvukový rozsah po e³ – chromaticky. V prípade šikovnejších aj po a³.  


NOTOVÝ MATERIÁL:  
M. Moyse: Začínajúci flautista  

D. Popp: Škola pre začiatočníkov  

W. Popp: Škola pre začiatočníkov  

N. Platonov: Škola hry na flautu  

Z. Jeney: Škola hry na flautu  

E. Towarnicky: Škola hry na flautu  

G. Gariboladi: Cvičenia pre začiatočníkov  

Bántai – Kovács: Výber etud I. diel  

M. Moyse: 24 melodických cvičení (výber)  

Prednesové skladby:  

Vhodné sú drobné skladbičky v zvládnutom rozsahu, prípadne aj so sprievodom klavíra.  

Bánatai – Kovács: Výber skladbičiek, Album skladieb pre flautu  

R. Gruber: Rozfúkaj sa píšťalôčka  

Album začínajúceho flautistu I. diel  

J. Haydn: Menuet 168  

  

 

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY - 

KOMPETENCIE:  

 

 

VÝSTUPY:  

 

Zoznámiť žiaka s nástrojom, jeho históriou, 

vývojom a uplatnením. Opis častí, zloženie, 

základná údržba nástroja.  

 

Postoj pri hraní, funkcia pravej a ľavej ruky,  

bránicové dýchanie, tvorba tónu a stabilný 

nátisk, správna artikulácia  

 

Oboznámiť žiaka so základnými technikami hry, 

podľa navrhnutého notového materiálu  

Stupnice C, G, D, F, B (1 -2 oktávy)  

Škola:. 1 –40 (podľa výberu učiteľa)  

zvládnuť zvukový rozsah po e³ – chromaticky,  

v prípade šikovnejších aj po a³,  

2 – 3 slovenské ľudové piesne,  

1 – 2 skladbičky podľa výberu sólových 

skladieb s klavírnym sprievodom.  

 

Rozvíjať rytmicko– melodickú predstavivosť, 

delenie fráz v rámci skladby, intonačnú čistotu 

 a sluchovú orientáciu.  

Hra z listu.  

Schopnosť samostatne odohrať niekoľko cvičení 

z preberanej látky, v spolupráci s klavírnym 

sprievodom odohrať jednoduchšie skladbičky.  

 

 

 

 

Naučiť žiaka k správnemu postoju pri hraní, 

osvojiť si funkcie pravej a ľavej ruky, viesť 

žiaka k správnemu bránicovému dýchaniu, 

tvorby tónu a stabilnému nátisku, správnej 

artikulácii.  

Žiak vie zahrať stupnice podľa uvedeného 

rozsahu, 2-3 slovenské ľudové piesne, 1 – 2 

piesne alebo malé skladbičky (sólo alebo so 

sprievodom).  

 

 

 

 

 

 

Verejné vystúpenie 1x v polroku.  
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Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

 

CIELE: neustále upevňovať a zdokonaľovať nátiskové schopností žiaka, kultúru tónu a zvuku, 

upevňovať hru tenuto, portamento, staccato a legato, aj intonačnú stabilitu. Rozvíjať hru v oblasti 

dynamiky a agogiky. Pokračovať v rozvíjaní hudobných schopnosti – sluch, rytmus, hudobná pamäť, 

motorika. Zdokonaľovať rozsah – intenzita a farba tónu, zautomatizovanie hmatov až . Technika 

prstov apo c jazyka – synchrón. Hra z listu. Rozvíjať muzikalitu, vedomosti z oblasti jednotlivých 

štýlových období.  

 

OBSAH: tónové cvičenia - dlhé tóny, stupnice (riešenie oktáv). V rámci stupníc T5, D7, zm7 aj ich 

rozklady a obraty; rôzne rytmické figúry. Dodržiavať frázy niekoľkých taktov na nádych. Nácvik 

ornamentiky. Zdokonaľovať dychovú techniku a artikuláciu. Zvládnuť celý rozsah nástroja. Technika 

hry jednotlivých artikulačných možností. Nácvik vibrata, pri šikovnejších aj dvojitého jazyka.  



NOTOVÝ MATERIÁL:  
E. Kohler: Škola hry na flautu  

E. Towarnicki: Škola hry...II. diel  

G. Gariboldi: Progresívne etudy  

M. Moyse: 24 melodických cvičení  

Bántai – Kovács: Výber etud pre flautu II. diel  

Prednesové skladby:  

Jednoduchšie diela renesančných a barokových majstrov.  

W. A. Mozart: 2 sonatíny  

Bántai – Kovács: Album skladieb pre flautu  

J. Hässler: 2 sonatíny  

Chrestomatia: Výber prednesových skladieb  

E. Towarnicki: Škola prednesov (výber)  

 

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY - 

KOMPETENCIE:  

 

 

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - VÝSTUPY:  

Schopnosť zahrať niekoľko cvičení z 

preberanej látky sólovo alebo v spolupráci s 

klavírnym sprievodom.  

Odohrať jednoduchšie skladbičky v súlade s 

výstupom, nasadenie, artikulácia, správny 

postoj pri hraní.  

Škola: od 40 (pokračovať, podľa výberu 

učiteľa).  

Hra z listu.  

2 skladbičky rôzneho charakteru (sólo alebo so 

sprievodom).  

Verejné vystúpenie 1x v polroku.  

Záverečná skúška – obsah:  
2 cvičenia (od č. 40, rôzneho charakteru, podľa 

výberu),  

1 skladbička (sólo alebo so sprievodom).  
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Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja 

rôznymi fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ flauty Böhmovho klapkového 

systému C ladenia. 

Záujem o štúdium na flaute je v súčasnosti veľký, nakoľko je to nástroj so širokou 

možnosťou uplatnenia sa v súboroch vážnej i v súboroch populárnej hudby. 

      Obvykle sa na štúdium  hry na flaute prijímajú žiaci vo veku 10-12 rokov podľa 

telesnej vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie a taktiež 

záujem o hru na tomto nástroji. 

      Vhodná je príprava na zobcovej flaute. 

      V prípade, že sa o štúdium hry na flaute zaujímajú vekovo starší adepti, môžu byť 

prijatí za predpokladu, že preukážu požadované schopnosti. 

      V priebehu štúdia odporúčame pravidelnú lekársku kontrolu (dýchacie orgány, srdce, 

štítna žľaza, chrup). 

      Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru rôznych 

hudobných žánroch.  

      Predložené učebné osnovy nepredstavujú nemennú dogmu, ale treba ich chápať ako 

východiskovú bázu, ktorú je žiaduce jednak aktualizovať a jednak dotvárať, predovšetkým s 

ohľadom na rešpektovanie individuálneho vývoja žiakov. V právomoci učiteľa je preto napr. 

možné – v prípade mimoriadne nadaných žiakov – používať literatúru vyššieho ročníka, resp. 

ďalej ju dopĺňať. Zoznam literatúry má charakter odporúčania, nie normy, pričom kritériom 

zaradenia tej-ktorej skladby je nielen jej dostupnosť, ale predovšetkým individuálne 

predpoklady žiakov, rozvoj techniky hry, muzikality, tvorivosti, atď. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na priečnej flaute prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje 

sa ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov hry na priečnej flaute, 
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rozvíjame osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným 

spôsobom hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na priečnej flaute, 

záujem o hudbu, rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu 

slovenských skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 

zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na priečnej flaute pre prvý ročník druhej 

časti prvého stupňa základného štúdia  

Vzbudiť u žiakov záujem o hudbu, predovšetkým o hru na priečnej flaute. Častým 

predhrávaním utvárať u žiaka zvukovú predstavu čistého a zvučného flautového  tónu 

a možností flauty. Rozvíjať melodické a rytmické cítenie, rozvíjať a formovať cit pre hudobnú 

frázu. Oboznámiť žiaka s históriou a vývojom flauty, funkciou mechaniky, ošetrením 

nástroja. 

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zoznámenie so základmi 

dychovej techniky, funkciou 

bránice, nácvik intenzity 

nádychu, plynulosti a dĺžky 

výdychu.  

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo 

výdychu. 

Žiak zvláda používanie 

bránice pri hre, dodržiava 

dychovú techniku. 

Nácvik postoja hry na flaute, 

nácvik držania nástroja. 

Úloha pier /nátisku/ a jazyka 

pri hre na flaute. 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

saxofóne. Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Zvládnuť rozsah nástroja od 

c1-g2. Tónove cvičenia: dlhé 

Hrou dlhých tónov priebežne 

zvládať rozsah nástroja. 

Žiak ovláda predpísaný 

rozsah nástroja ako aj hru 



123 
 

tóny v zvládnutom priebežne 

preberanom rozsahu. 

Prefukovanie oktáv. Nácvik 

tenuta a legata.  

Viesť k správnemu 

prefukovaniu oktáv, 

precvičovať hru v legate 

a tenute. 

v legate a tenute 

s prefukovaním oktáv 

Naučiť žiaka správne tvoriť 

tón, upevňovať nátisk 

cvičením dlhých tónov, 

venovať pozornosť 

správnemu dýchaniu, 

neustále kontrolovať 

intonačnú čistotu. 

Hra dlhých tónov 

v stupniciach vedúcich 

k upevneniu nátisku so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. 

Žiak zvláda hru dlhých tónov 

a buduje pevné základy 

bránicového dýchania, farby 

tónu, správneho nasadenia, 

čistoty intonácie a pevnosti 

nátisku. 

  Počas školského roka 

zvládnuť 5 – 20 ľahších 

cvičení piesňového 

charakteru, minimálne  1 

prednesovú skladbičku. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 1-2  

Škola hry: 4-6 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Pre hodnotenie Chválitebný minimálne 1 stupnicu, 3 cvičenia a minimálne 1x vystúpiť  na 

triednom seminári, alebo koncerte. Pre hodnotenie Uspokojivý zvládnuť minimálne 1 

stupnicu a 2 cvičenia. Pre hodnotenie Neuspokojivý 1 cvičenie. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 
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Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky – priečna flauta, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 
Ľ.KANTOR - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

J. BOK, R. ČERNY - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

E. TOWARNICKI - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

GARIBOLDI - Škola hry na priečnu flautu I.diel  

R. GRUBER - 50 etud pre priečnu flautu 

Podľa úvahy vyučujúceho pedagóga sa môže použiť materiál aj z iných klarinetových škôl 

a taktiež iné prednesové skladby. 

 

 

Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja 

rôznymi fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ flauty Böhmovho klapkového 

systému C ladenia. 

Záujem o štúdium na flaute je v súčasnosti veľký, nakoľko je to nástroj so širokou 

možnosťou uplatnenia sa v súboroch vážnej i v súboroch populárnej hudby. 

      Obvykle sa na štúdium  hry na flaute prijímajú žiaci vo veku 10-12 rokov podľa 

telesnej vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie a taktiež 

záujem o hru na tomto nástroji. 

      Vhodná je príprava na zobcovej flaute. 
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      V prípade, že sa o štúdium hry na flaute zaujímajú vekovo starší adepti, môžu byť 

prijatí za predpokladu, že preukážu požadované schopnosti. 

      V priebehu štúdia odporúčame pravidelnú lekársku kontrolu (dýchacie orgány, srdce, 

štítna žľaza, chrup). 

      Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru rôznych 

hudobných žánroch.  

      Predložené učebné osnovy nepredstavujú nemennú dogmu, ale treba ich chápať ako 

východiskovú bázu, ktorú je žiaduce jednak aktualizovať a jednak dotvárať, predovšetkým s 

ohľadom na rešpektovanie individuálneho vývoja žiakov. V právomoci učiteľa je preto napr. 

možné – v prípade mimoriadne nadaných žiakov – používať literatúru vyššieho ročníka, resp. 

ďalej ju dopĺňať. Zoznam literatúry má charakter odporúčania, nie normy, pričom kritériom 

zaradenia tej-ktorej skladby je nielen jej dostupnosť, ale predovšetkým individuálne 

predpoklady žiakov, rozvoj techniky hry, muzikality, tvorivosti, atď. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Vydržiavanie dlhých tónov a tým naďalej zdokonaľovať reberno-bránicové dýchanie   

a zväčšovanie dynamickej škály v hre na nástroj. Cvičenie zamerané na rozvoj dýchania  

a zdokonaľovanie dýchania. Jedným z najdôležitejších prvkov hry na flaute je intonácia, dbať 

na nasadzovanie a ukončovanie fráz. Rozvíjať techniku hry na flaute, oboznamovať žiaka 

s jednotlivými hudobnými žánrami a štýlovými obdobiami v hudbe. 

 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Sústavne pracovať na 

predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

Žiak správne dodržiava 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Nácvik postoja hry na flaute, 

nácvik držania nástroja. 

Úloha pier /nátisku/ a jazyka 

pri hre na flaute. 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

priečnej flaute. Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Vyrovnávanie polôh, 

zväčšovanie dynamickej 

škály, hladké legato, 

ušľachtilé nasadzovanie 

a zakončenie tónov. Rozsah 

nástroja zvládnuť : c1- d3. 

Viesť k vyrovnanej hre 

v polohách, rozširovať 

dynamickú škálu 

interpretácie, zdokonaľovať 

nasadenie a zakončenie 

tónov v predpísanom 

rozsahu. 

Žiak hrá vyrovnane ako aj 

v rôznych dynamických 

odtieňoch v predpísanom 

rozsahu nástroja. Ovláda 

ušľachtilé nasadenie 

a zakončenie tónu 

Hra stupníc: durové do 2 

krížikov a 2 b a molové 

harmonické i melodické do 1 

krížika a 1 b v zvládnutom 

rozsahu. T5 s obratmi 

a veľký rozklad. Stupnice 

Hrou v stupniciach viesť 

k upevneniu nátisku, 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. 

Žiak vie hrať stupnice durové 

do 2 krížikov a 2 b a molové 

harmonické i melodické do 1 

krížika a 1 b v zvládnutom 

rozsahu. T5 s obratmi 

a veľký rozklad. Stupnice 
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hrať v tenute a legate. tiež hraje  v tenute a legate. 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

20 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-10 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

  

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - priečna flauta, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 
Ľ.KANTOR - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

J. BOK, R. ČERNY - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

E. TOWARNICKI - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

GARIBOLDI - Škola hry na priečnu flautu I.diel  

R. GRUBER - 50 etud pre priečnu flautu 

Podľa úvahy vyučujúceho pedagóga sa môže použiť materiál aj z iných klarinetových škôl 

a taktiež iné prednesové skladby. 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti. 

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

saxofóne. 

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít 

vo svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 
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Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9. 2015 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja 

rôznymi fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ flauty Böhmovho klapkového 

systému C ladenia. 

Záujem o štúdium na flaute je v súčasnosti veľký, nakoľko je to nástroj so širokou 

možnosťou uplatnenia sa v súboroch vážnej i v súboroch populárnej hudby. 

      Obvykle sa na štúdium  hry na flaute prijímajú žiaci vo veku 10-12 rokov podľa 

telesnej vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie a taktiež 

záujem o hru na tomto nástroji. 

      Vhodná je príprava na zobcovej flaute. 

      V prípade, že sa o štúdium hry na flaute zaujímajú vekovo starší adepti, môžu byť 

prijatí za predpokladu, že preukážu požadované schopnosti. 

      V priebehu štúdia odporúčame pravidelnú lekársku kontrolu (dýchacie orgány, srdce, 

štítna žľaza, chrup). 

      Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru rôznych 

hudobných žánroch.  

      Predložené učebné osnovy nepredstavujú nemennú dogmu, ale treba ich chápať ako 

východiskovú bázu, ktorú je žiaduce jednak aktualizovať a jednak dotvárať, predovšetkým s 

ohľadom na rešpektovanie individuálneho vývoja žiakov. V právomoci učiteľa je preto napr. 

možné – v prípade mimoriadne nadaných žiakov – používať literatúru vyššieho ročníka, resp. 

ďalej ju dopĺňať. Zoznam literatúry má charakter odporúčania, nie normy, pričom kritériom 

zaradenia tej-ktorej skladby je nielen jej dostupnosť, ale predovšetkým individuálne 

predpoklady žiakov, rozvoj techniky hry, muzikality, tvorivosti, atď. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Vydržiavanie dlhých tónov a tým naďalej zdokonaľovať reberno-bránicové dýchanie   

a zväčšovanie dynamickej škály v hre na nástroj. Cvičenie zamerané na rozvoj dýchania  

a zdokonaľovanie dýchania. Jedným z najdôležitejších prvkov hry na flaute je intonácia, dbať 

na nasadzovanie a ukončovanie fráz. Rozvíjať techniku hry na flaute, oboznamovať žiaka 

s jednotlivými hudobnými žánrami a štýlovými obdobiami v hudbe. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Sústavne pracovať na 

rozširovaní dynamickej škály 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky a 

Žiak správne ovláda 

dynamickú škálu vo všetkých 
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vo všetkých registroch 

nástroja.  

rozširovaní dynamickej škály 

vo všetkých registroch 

nástroja. 

registroch nástroja.  

Sústavne pracovať na 

predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

Žiak správne dodržiava 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Ovládať hru tenuto, staccato 

a aplikovať hru portamento. 

Viesť k zdokonaleniu hry 

staccata, tenuta a portamenta.  

Žiak ovláda hru tenuta, 

staccata a portamenta.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

20 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-10 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

  

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - priečna flauta, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 
Ľ.KANTOR - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

J. BOK, R. ČERNY - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

E. TOWARNICKI - Škola hry na priečnu flautu I.diel 

GARIBOLDI - Škola hry na priečnu flautu I.diel  

R. GRUBER - 50 etud pre priečnu flautu 

Podľa úvahy vyučujúceho pedagóga sa môže použiť materiál aj z iných klarinetových škôl 

a taktiež iné prednesové skladby. 
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Názov predmetu PRIEČNA FLAUTA 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Petra Marcinová Miškufová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 2.9. 2015 

 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti. 

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

saxofóne. 

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít 

vo svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Technická zručnosť 

 

 

 

Prednesová skladba 

 

 

Schopnosť samostatne odohrať 
niekoľko cvičení z preberanej 
látky,  
prednesové skladby v súlade s 
výstupom v spolupráci s 
klavírnym sprievodom,  
fixovať správne nasadenie 
tónu, artikuláciu, dynamickú 
škálu, správny postoj pri hraní, 
pracovať s väčšími hudobnými 
frázam 

Žiak správne ovláda 

dynamickú škálu vo všetkých 

registroch nástroja.  

 
2 skladby s klavírnym 
sprievodom. Verejne 
vystupovať najmenej 1x v 
polroku (aj KH).  
 
Záverečná skúška- obsah: 2 
skladby rôzneho charakteru 
(štýlového i tempového) V 
rámci KH – jedna skladba 

 
DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE: Práca je postavená na vzťahu učiteľ – žiak. Zamerať sa na čo 
najprecíznejšiu interpretáciu v rámci zásad štýlových období. Neustále zvyšovať technické nároky, 
vštepovať žiakovi hudobné pojmy od notácie až po dynamiku, pestovať rytmické aj agogické cítenie. 
Vystupovať verejne. Hudobná literatúra uvedená vyššie slúži k základnej orientácii učiteľa. Hra na 
primeranej mentálnej úrovni žiaka. Materiál je potrebné vyberať na základe individuálneho vývoja. 
Pokračujeme v motivácii žiaka k verejným vystúpeniam a návštevám koncertov. 
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Názov predmetu SAXOFÓN 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26 Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie  hry  na  tomto  nástroji  pripravuje  žiakov  orientovaných  ako  v  

tanečnej, populárnej, džezovej a dychovej hudbe a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka 

do ZUŠ je záujem  o  tento  nástroj, hudobné  nadanie,  sluch,  rytmus  a  celkový  dobrý 

zdravotný stav.   Cieľom vyučovania hry na saxofóne je vychovať aktívneho hráča- amatéra  a 

v prípade mimoriadneho nadania pripraviť hráča na vyššiu formu hudobného štúdia. V rámci 

tohto predmetu sa študuje predpísaná literatúra (vybraná pedagógom), ďalej hra z listu a 

komorná hra. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na saxofóne prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov saxofónovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na saxofóne, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 

zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na saxofóne prvý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Formou predhrávania živej a reprodukovanej hudby získať záujem žiaka o štúdium hry 

na saxofóne, zoznámiť žiaka s nástrojom, jeho historickým vývojom a uplatnením, ako aj s 
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jeho zložením, základnou údržbou a plátkami. Naučiť žiaka správnemu postoju a držaniu 

nástroja pri hre, osvojiť funkcie pravej a ľavej ruky, viesť žiaka k návykom správneho 

reberno - bránicového dýchania, správneho nasadenia hubičky, tvorby tónu a vytvoriť základy 

nátisku. Rozvíjať rytmicko-melodickú predstavivosť, zmysel pre správne delenie 

melodických fráz, intonačnú čistotu a sluchovú orientáciu na nástroji, predpísaný rytmus a 

dynamiku. 

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zoznámenie so základmi 

dychovej techniky, funkciou 

bránice, nácvik intenzity 

nádychu, plynulosti a dĺžky 

výdychu.  

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo 

výdychu. 

Žiak zvláda používanie 

bránice pri hre, dodržiava 

dychovú techniku. 

Nácvik postoja hry na 

saxofóne, nácvik držania 

nástroja. Úloha pier /nátisku/ 

a jazyka pri hre na saxofóne. 

 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

saxofóne. Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Oboznámiť žiaka s rôznymi 

typmi saxofónov a vybrať 

nástroj podľa fyzických 

dispozícií a telesnej 

vyspelosti žiaka. 

Podľa fyzických 

predispozícií žiaka vyberáme 

vhodný druh saxofónu  

Tento výber je doležitý 

z hľadiska fyzického, žiak 

nesmie trpieť veľkosťou 

saxofónu – postupne 

prechádzať z rozmerovo 

ľahších na ťažšie. 

Naučiť žiaka správne tvoriť 

tón, upevňovať nátisk 

cvičením dlhých tónov, 

venovať pozornosť 

správnemu dýchaniu, 

neustále kontrolovať 

intonačnú čistotu a dokonale 

zvládnuť zvukový rozsah 

nástroja základnými hmatmi. 

Hra dlhých tónov 

v stupniciach vedúcich 

k upevneniu nátisku so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Osvojenie si 

novej hmatovej štruktúry 

nástroja, jeho rozsahu  

a možností – prechod do 

vyššej oktávy. 

Žiak zvláda hru dlhých tónov 

a budeje pevné základy 

bránicového dýchania, farby 

tónu, správneho nasadenia, 

čistoty intonácie a pevnosti 

nátisku. Osvojil si hmatovú 

štruktúru nástroja, jeho 

rozsah a možnosti 

v interpretácii. 

  Počas školského roka 

zvládnuť 5 – 20 ľahších 

cvičení piesňového 
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charakteru, minimálne  1 

prednesovú skladbičku. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 1-2  

Škola hry: 5-15 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Pre hodnotenie Chválitebný minimálne 1 stupnicu, 3 cvičenia a minimálne 1x vystúpiť  na 

triednom seminári, alebo koncerte. Pre hodnotenie Uspokojivý zvládnuť minimálne 1 

stupnicu a 2 cvičenia. Pre hodnotenie Neuspokojivý 1 cvičenie. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - saxofón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

L. Daniel – Škola hry na sopránovej zobcovej flaute I.diel 

S. Krtička – Škola hry na saxofón 
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R. Grúber – Saxofónové etudy 

J. Šolc – Improvizačné cvičenia 

T. Hejda: Škola hry na saxofón /výber/ 

M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy - Starý zámok 

J. S. Bach: Dva menuety z Knižočky skladieb pre A.M.B. 

C. Debussy: Malý černoško /úprava pre alt-saxofón/  

/zoznam má charakter odporúčania, študijný materiál je možné variovať podľa individuálnych 

schopností žiakov/ 

 

Názov predmetu SAXOFÓN 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie  hry  na  tomto  nástroji  pripravuje  žiakov  orientovaných  ako  v  

tanečnej, populárnej, džezovej a dychovej hudbe a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka 

do ZUŠ je záujem  o  tento  nástroj, hudobné  nadanie,  sluch,  rytmus  a  celkový  dobrý 

zdravotný stav.   Cieľom vyučovania hry na saxofóne je vychovať aktívneho hráča- amatéra  a 

v prípade mimoriadneho nadania pripraviť hráča na vyššiu formu hudobného štúdia. V rámci 

tohto predmetu sa študuje predpísaná literatúra (vybraná pedagógom), ďalej hra z listu a 

komorná hra. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na saxofóne prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov saxofónovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na saxofóne, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 
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zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na saxofóne pre prvý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Formou predhrávania živej a reprodukovanej hudby získať záujem žiaka o štúdium hry 

na saxofóne, zoznámiť žiaka s nástrojom, jeho historickým vývojom a uplatnením, ako aj s 

jeho zložením, základnou údržbou a plátkami. Naučiť žiaka správnemu postoju a držaniu 

nástroja pri hre, osvojiť funkcie pravej a ľavej ruky, viesť žiaka k návykom správneho 

reberno - bránicového dýchania, správneho nasadenia hubičky, tvorby tónu a vytvoriť základy 

nátisku. Rozvíjať rytmicko-melodickú predstavivosť, zmysel pre správne delenie 

melodických fráz, intonačnú čistotu a sluchovú orientáciu na nástroji, predpísaný rytmus a 

dynamiku. 

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Sústavne pracovať na 

predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

Žiak správne dodržiava 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Zdokonaľovať správny 

postoj pri hre na saxofóne, 

držania nástroja, úlohu pier 

nátisku/ a jazyka pri hre na 

saxofóne. 

 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

saxofóne . Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 

Nácvik ťažších spojov 

s použitím maličkových 

Hmatová technika 

zdokonaľovaná o používanie 

Žiak ovláda hru 

chromatických postupov 
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a iných klapiek, 

chromatických postupov. 

maličkových postupov pri 

hre chromatiky. 

s použitím malíčkov 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

25 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-12 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Pre hodnotenie Chválitebný minimálne 1 stupnicu, 3 cvičenia a minimálne 1x vystúpiť  na 

triednom seminári, alebo koncerte. Pre hodnotenie Uspokojivý zvládnuť minimálne 1 

stupnicu a 2 cvičenia. Pre hodnotenie Neuspokojivý 1 cvičenie. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - saxofón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 
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- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

L. Daniel – Škola hry na sopránovej zobcovej flaute I.diel 

S. Krtička – Škola hry na saxofón 

R. Grúber – Saxofónové etudy 

J. Šolc – Improvizačné cvičenia 

T. Hejda: Škola hry na saxofón /výber/ 

M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy - Starý zámok 

J. S. Bach: Dva menuety z Knižočky skladieb pre A.M.B. 

C. Debussy: Malý černoško /úprava pre alt-saxofón/  

/zoznam má charakter odporúčania, študijný materiál je možné variovať podľa individuálnych 

schopností žiakov/ 

Názov predmetu SAXOFÓN 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1..9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie  hry  na  tomto  nástroji  pripravuje  žiakov  orientovaných  ako  v  

tanečnej, populárnej, džezovej a dychovej hudbe a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka 

do ZUŠ je záujem  o  tento  nástroj, hudobné  nadanie,  sluch,  rytmus  a  celkový  dobrý 

zdravotný stav.   Cieľom vyučovania hry na saxofóne je vychovať aktívneho hráča- amatéra  a 

v prípade mimoriadneho nadania pripraviť hráča na vyššiu formu hudobného štúdia. V rámci 

tohto predmetu sa študuje predpísaná literatúra (vybraná pedagógom), ďalej hra z listu a 

komorná hra. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na saxofóne prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov saxofónovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na saxofóne, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 



137 
 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 

zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na saxofóne pre prvý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Formou predhrávania živej a reprodukovanej hudby získať záujem žiaka o štúdium hry 

na saxofóne, zoznámiť žiaka s nástrojom, jeho historickým vývojom a uplatnením, ako aj s 

jeho zložením, základnou údržbou a plátkami. Naučiť žiaka správnemu postoju a držaniu 

nástroja pri hre, osvojiť funkcie pravej a ľavej ruky, viesť žiaka k návykom správneho 

reberno - bránicového dýchania, správneho nasadenia hubičky, tvorby tónu a vytvoriť základy 

nátisku. Rozvíjať rytmicko-melodickú predstavivosť, zmysel pre správne delenie 

melodických fráz, intonačnú čistotu a sluchovú orientáciu na nástroji, predpísaný rytmus a 

dynamiku. 

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Hrať durové a molové 

stupnice do 7 

predznamenaní, T5, D7.  

Stupnice hrať v stredných 

a rýchlejších tempách. 

Žiak ovláda durové a molové 

stupnice do 7 

predznamenaní.  

Upevňovať prstovú 

a jazykovú techniku.  

Dbať o zdokonalenie 

prstovej a jazykovej 

techniky.  

Žiak je vyspelý v prstovej 

a jazykovej technike.  

Sústavne pracovať na 

predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

Žiak správne dodržiava 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Ovládať hru tenuto, staccato 

a aplikovať hru portamento. 

Viesť k zdokonaleniu hry 

staccata, tenuta a portamenta.  

Žiak ovláda hru tenuta, 

staccata a portamenta.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 
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hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Nácvik ťažších spojov 

s použitím maličkových 

a iných klapiek, 

chromatických postupov. 

Hmatová technika 

zdokonaľovaná o používanie 

maličkových postupov pri 

hre chromatiky. 

Žiak ovláda hru 

chromatických postupov 

s použitím malíčkov 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

25 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-12 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Poznámka: V rámci  povolenej úpravy UP je možné komornú  hru nahradiť  vyučovacím 

predmetom  HO so skupinovou formou vyučovania,  a to speváckym zborom. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

Pre hodnotenie Chválitebný minimálne 1 stupnicu, 3 cvičenia a minimálne 1x vystúpiť  na 

triednom seminári, alebo koncerte. Pre hodnotenie Uspokojivý zvládnuť minimálne 1 

stupnicu a 2 cvičenia. Pre hodnotenie Neuspokojivý 1 cvičenie. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 
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 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - saxofón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

L. Daniel – Škola hry na sopránovej zobcovej flaute I.diel 

S. Krtička – Škola hry na saxofón 

R. Grúber – Saxofónové etudy 

J. Šolc – Improvizačné cvičenia 

T. Hejda: Škola hry na saxofón /výber/ 

M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy - Starý zámok 

J. S. Bach: Dva menuety z Knižočky skladieb pre A.M.B. 

C. Debussy: Malý černoško /úprava pre alt-saxofón/  

/zoznam má charakter odporúčania, študijný materiál je možné variovať podľa individuálnych 

schopností žiakov/ 

Názov predmetu KLARINET 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie  hry  na  klarinete  vychádza  zo  širokého  uplatnenia  nástroja  v  sólovej, 

komornej, symfonickej ako aj ľudovej, tanečnej, dychovej a džezovej hudbe. Podmienkou 

prijatia žiaka pre hru na klarinete je nielen hudobné nadanie, sluch a rytmus, ale aj telesná 

vyspelosť (zdravé dýchacie orgány a zuby, spôsobilé pery). 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na klarinete prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov klarinetovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na klarinete, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 
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estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 

zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na klarinete prvý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zoznámenie so základmi 

dychovej techniky, funkciou 

bránice, nácvik intenzity 

nádychu, plynulosti a dĺžky 

výdychu.  

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo 

výdychu. 

Žiak zvláda používanie 

bránice pri hre, dodržiava 

dychovú techniku. 

Nácvik postoja hry na 

klarinete, nácvik držania 

nástroja. Úloha pier /nátisku/ 

a jazyka pri hre na klarinete. 

 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

saxofóne. Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Oboznámiť žiaka s rôznymi 

typmi klarinetov, typmi 

ladenia. Dokonale zvládnuť 

šalmajový register 

a pokračovať v nácviku 

klarinetového registra. 

Viesť žiaka, aby rozlišoval 

typy klarinetov, vedel ich 

identifikovať. Viesť 

k zvládnutiu šalmajového 

registra a postupný prechod 

do klarinetového. 

Žiak rozlišuje typy 

klarinetov, zvláda šalmajový 

register a prechod do 

klarinetového registra. 

Naučiť žiaka správne tvoriť 

tón, upevňovať nátisk 

cvičením dlhých tónov, 

venovať pozornosť 

správnemu dýchaniu, 

neustále kontrolovať 

intonačnú čistotu a dokonale 

Hra dlhých tónov 

v stupniciach vedúcich 

k upevneniu nátisku so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Osvojenie si 

novej hmatovej štruktúry 

Žiak zvláda hru dlhých tónov 

a budeje pevné základy 

bránicového dýchania, farby 

tónu, správneho nasadenia, 

čistoty intonácie a pevnosti 

nátisku. Osvojil si hmatovú 

štruktúru nástroja, jeho 
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zvládnuť zvukový rozsah 

nástroja základnými hmatmi. 

nástroja, jeho rozsahu  

a možností – prechod do 

vyššej oktávy. 

rozsah a možnosti 

v interpretácii. 

  Počas školského roka 

zvládnuť 5 – 20 ľahších 

cvičení piesňového 

charakteru, minimálne  1 

prednesovú skladbičku. 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 1-2  

Škola hry: 4-6 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom:  

- výborný (1) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových, rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností 

a minimálne 2-krát v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte 

 - chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými nepresnosťami 

a minimálne raz v priebehu školského roka vystúpi na triednom seminári, alebo na koncerte 

 - uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a skladieb 

s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami a ani raz v priebehu školského roka nevystúpi na triednom seminári, alebo na 

koncerte  

- neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet stupníc, etúd, cvičení a 

skladieb ani s väčšími pamäťovými, rytmickými, melodickými, harmonickými a výrazovými 

nepresnosťami.  

Žiaka môžeme hodnotiť aj slovne - povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prvý ročník základného štúdia 

nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenia, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie 

(hry učiteľa), opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, koncert, vystúpenie. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

B. Zákostelecký – Škola hry na klarinete I. diel 

J. Kratochvíl - Škola hry na klarinete 
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S. V. Rozhanov – Elementárni škola  

Evald Koch – Schule fur Klarinette I. diel 

F. Demnitz – Praktische Elementarschule fur Klarinette 

L.Daniel 6 duettin pre 2 zobcové flauty (klarinety) 

J. Kratochvíl – Album prednesových skladieb 1.diel 

L.Kurkiewitz – I.a II.diel 

A. Kubát – 50 technických cvičení 

J. Kratochvíl - 66 etud 

H. Walsh – Etudy I. a II. diel 

Inštruktívne skladby s klavírom zo škôl B. Zákostelecký, S. V. Rozhanov, E. Koch. 

Podľa úvahy učiteľa sa môžu použiť niektoré cvičenia aj z iných škôl. 

 

Názov predmetu KLARINET 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie  hry  na  klarinete  vychádza  zo  širokého  uplatnenia  nástroja  v  sólovej, 

komornej, symfonickej ako aj ľudovej, tanečnej, dychovej a džezovej hudbe. Podmienkou 

prijatia žiaka pre hru na klarinete je nielen hudobné nadanie, sluch a rytmus, ale aj telesná 

vyspelosť (zdravé dýchacie orgány a zuby, spôsobilé pery). 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na klarinete prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov klarinetovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na klarinete, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 
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zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na klarinete druhý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Sústavne pracovať na 

predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

Dbať o správne dodržanie 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

Žiak správne dodržiava 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Zdokonaľovať správny 

postoj pri hre na klarinete, 

držania nástroja, úlohu pier 

nátisku/ a jazyka pri hre na 

klarinete. 

 

Viesť k správnemu osvojeniu 

postoja, držania tela ako aj 

nástroja. Vštepiť žiakovi 

dôležitosť tvorby nátisku, 

s ktorým súvisí aj kvalita 

tónu.  

Žiak zvláda správne držanie 

tela ako aj postoj pri hre na 

klarinete. Je si vedomý 

dôležitosti nátisku 

a súvislostí s tým spojené.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 

Nácvik ťažších spojov 

s použitím maličkových 

a iných klapiek, 

chromatických postupov. 

Hmatová technika 

zdokonaľovaná o používanie 

maličkových postupov pri 

hre chromatiky. 

Žiak ovláda hru 

chromatických postupov 

s použitím malíčkov 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

20 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 
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Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-10 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

  

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 
B. Zákostelecký – Škola hry na klarinete I. diel 

J. Kratochvíl - Škola hry na klarinete 

S. V. Rozhanov – Elementárni škola  

Evald Koch – Schule fur Klarinette I. diel 

F. Demnitz – Praktische Elementarschule fur Klarinette 

L.Daniel 6 duettin pre 2 zobcové flauty (klarinety) 

J. Kratochvíl – Album prednesových skladieb 1.diel 

L.Kurkiewitz – I.a II.diel 

A. Kubát – 50 technických cvičení 

J. Kratochvíl - 66 etud 

H. Walsh – Etudy I. a II. diel 

 

Inštruktívne skladby s klavírom zo škôl B. Zákostelecký, S. V. Rozhanov, E. Koch. 

Podľa úvahy učiteľa sa môžu použiť niektoré cvičenia aj z iných škôl. 

 

Názov predmetu KLARINET 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Július Selčan 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
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Vyučovanie  hry  na  klarinete  vychádza  zo  širokého  uplatnenia  nástroja  v  sólovej, 

komornej, symfonickej ako aj ľudovej, tanečnej, dychovej a džezovej hudbe. Podmienkou 

prijatia žiaka pre hru na klarinete je nielen hudobné nadanie, sluch a rytmus, ale aj telesná 

vyspelosť (zdravé dýchacie orgány a zuby, spôsobilé pery). 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 

Cieľom predmetu je hrou na klarinete prispievať k výchove hudbou k hudbe. Podporuje sa 

ňou prirodzená túžba dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. V spolupráci so žiakom mu 

sprostredkujeme osvojovanie a rozvíjanie základných princípov klarinetovej hry, rozvíjame 

osobitosť prejavov žiaka, chránime ho pred vyumelkovaným alebo  povrchným spôsobom 

hry, pestujeme vôľu, trpezlivosť, disciplínu a nadšenie pre hru na klarinete, záujem o hudbu, 

rozvíjame schopnosť k samostatnému štúdiu, pestujeme záujem o tvorbu slovenských 

skladateľov. 

Cieľom predmetu je prebúdzať hudobnú vnímavosť, predstavivosť, formovať inštrumentálne 

návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti, spestrovať učebný plán rôznymi formami 

práce a ich striedaním, prepájať hru na nástroji s teoretickými vedomosťami, obohacovať 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa. Dbáme na to, aby táto činnosť 

prinášala žiakovi radosť, pozitívne zážitky, pocit uspokojenia a sebarealizácie. 

V spolupráci so žiakom sa snažíme, aby jeho technická úroveň umožňovala 

interpretovať skladby v rýchlejších tempách s rôznorodými technickými problémami, 

zvyšovala sa jeho schopnosť súhry v komornej, alebo súborovej (orchestrálnej) hre a aby 

dokázal interpretovať skladby na adekvátnej estetickej úrovni. 

Oboznámiť žiaka s nástrojom (opis častí, zloženie, základná údržba nástroja a  plátkov), jeho 

vznikom a vývojom. 

 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu Hra na klarinete druhý ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia  

Sústavne rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období 

a osvojovať si zásady správnej štýlovej interpretácie. 

Zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej 

zložky. 

Viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru. 

Pestovať zmysel pre kultúru tónu, prednesovú výstavbu a využívanie registrácie pri 

interpretácii skladieb. 

Rozvíjať cit pre kolektívne muzicírovanie. 

Hra z listu (na úrovni skladieb o dva ročníky nižšie).  

Vyššie uvedené ciele vedú k rozvoju žiaka v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 

a afektívnej. 

 

 

 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Hrať durové a molové 

stupnice do 7 

predznamenaní, T5, D7.  

Stupnice hrať v stredných 

a rýchlejších tempách. 

Žiak ovláda durové a molové 

stupnice do 7 

predznamenaní.  

Upevňovať prstovú 

a jazykovú techniku.  

Dbať o zdokonalenie 

prstovej a jazykovej 

techniky.  

Žiak je vyspelý v prstovej 

a jazykovej technike.  

Sústavne pracovať na Dbať o správne dodržanie Žiak správne dodržiava 
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predĺžení výdychu 

prostriedkom intenzívnych 

cvičení dlhých tónov v celom 

zvládnutom rozsahu nástroja.  

 

dychovej techniky, 

používanie bránice. Postupne 

zväčšovať jej objem ako 

v nádychu ako aj vo výdychu 

v predpísanom rozsahu 

násroja. 

dychovú techniku, ovláda 

používanie bránice pri hre 

v predpísanom rozsahu. 

Ovládať hru tenuto, staccato 

a aplikovať hru portamento. 

Viesť k zdokonaleniu hry 

staccata, tenuta a portamenta.  

Žiak ovláda hru tenuta, 

staccata a portamenta.  

Triola, šestnástinové noty, 

zdokonaľovanie hry legáto, 

staccato, artikulácia, 

dynamika, vydržované tóny. 

Zdokonaľovať kultúru tónu.  

Hrou v stupniciach viesť k 

hmatovej dokonalosti so 

zreteľom na správne 

dýchanie, intonáciu, 

nasadenie tónu. Prstovú 

techniku zdokonaľovať pri 

hre triol, šestnástinových 

rytmov 

Žiak ovláda hru triol, 

šestnástinových rytmov so 

zreteľom na všetky atribúty 

sebakontroly – dýchanie, 

intonácia, nasadenie. 

Nácvik ťažších spojov 

s použitím maličkových 

a iných klapiek, 

chromatických postupov. 

Hmatová technika 

zdokonaľovaná o používanie 

maličkových postupov pri 

hre chromatiky. 

Žiak ovláda hru 

chromatických postupov 

s použitím malíčkov 

  Počas školského roka 

zvládnuť 4 – 6 stupníc, 5 – 

20 cvičení, minimálne 2  

prednesové skladby. 

 

Žiak  polročne odohrá: 

Stupnice: 2-4  

Škola hry: 2-10 

Prednes: 1  

Minimálne 1x ročne verejne 

vystúpi. 

 

  

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - akordeón, notový materiál, stojan na noty  

- didaktickú techniku - diktafón, metronóm, CD – DVD prehrávač, zrkadlo 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 
B. Zákostelecký – Škola hry na klarinete I. diel 

J. Kratochvíl - Škola hry na klarinete 

S. V. Rozhanov – Elementárni škola  

Evald Koch – Schule fur Klarinette I. diel 

F. Demnitz – Praktische Elementarschule fur Klarinette 

L.Daniel 6 duettin pre 2 zobcové flauty (klarinety) 

J. Kratochvíl – Album prednesových skladieb 1.diel 

L.Kurkiewitz – I.a II.diel 

A. Kubát – 50 technických cvičení 

J. Kratochvíl - 66 etud 
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H. Walsh – Etudy I. a II. diel 

 

Inštruktívne skladby s klavírom zo škôl B. Zákostelecký, S. V. Rozhanov, E. Koch. 

Podľa úvahy učiteľa sa môžu použiť niektoré cvičenia aj z iných škôl. 

 

 

 

 

STRUNOVÉ NÁSTROJE 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 0,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť - ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Eva Demeterová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom prípade 

nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných cvičení, etúd. 

Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej literatúry. 
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Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, ľudová hudba), 

na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí atd. Podstatnou 

požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen učiteľovi, ale aj 

žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky polohových 

výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Vzbudiť záujem o husľovú hru. 

Overiť si jeho schopnosti pre štúdium tohto nástroja. 

Vytvárať správne elementárne návyky pre hru na nástroj bez použitia notovej predlohy. 

Rozvíjať intonačnú predstavivosť, rytmické, hudobné cítenie a pamäť žiaka. 

Zoznamovať žiaka s notovým zápisom prázdnych strún a preberaného prstokladu. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zoznámenie s nástrojom, časti 

huslí a sláčika. 

 

Postoj pri hre. 

 

Oddelený nácvik držania huslí 

a sláčika. 

 

Hra rôznymi časťami sláčika 

na prázdnych strunách so 

správnou polohou pravého 

lakťa. 

 

Hra pizzicato a arco. 

 

Rozvíjanie intonačnej 

predstavivosti 

napodobňovaním 

zaspievaných a zahraných 

tónov. 

 

Hra piesní a cvičení na jednej 

strune. 

 

Správne uvoľňovanie všetkých 

častí ľavej a pravej ruky. 

Pizzicato, postupne 

prikladanie prstov ľavej 

ruky. 

 

Arco - po prázdnych 

strunách rôznymi časťami 

sláčika. 

 

Hra ľudových piesní. 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzicato – 2 ľudové 

piesne. 

 

Arco – po prázdnych 

strunách rôznymi časťami 

sláčika. 
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4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Vyjadrenie triedneho učiteľa o ďalšom postupe. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre PHV základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY: 

motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, pozorovanie, metóda samostatnej práce, imitovanie (hry učiteľa), nácvik 

pohybových zručností, opakovanie,    

fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – individuálna. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Žiak imituje hru predvedenú učiteľom. 

Hra spamäti.  

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 
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Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom prípade 

nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných cvičení, etúd. 

Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej literatúry. 

Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, ľudová hudba), 

na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí atd. Podstatnou 

požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen učiteľovi, ale aj 

žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky polohových 

výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Dbať na postoj a držanie huslí a činnosť oboch rúk.  

Snažiť sa o skvalitňovanie tónu, hladké prechody cez struny. 

Technické schopnosti rozvíjať hrou krátkych etud a stupníc v rozsahu 1 oktávy.  

Rozvíjať muzikalitu žiaka hrou prednesov a ľudových piesní. 

 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Žiak má upevnené správne 

návyky v držaní huslí a sláčika. 

 

Vie intonačne hmatovo rozlíšiť 

a zahrať skladbičky v dur 

a v mol hmate s použitím 

intonačnej sebakontroly. 

 

Ovláda základné smykové 

cvičenia – detaché a legato a 

ich kombinácie v hranom 

materiáli. 

 

Vie zahrať stupnice v rozsahu 

1 oktávy s rozloženým 

akordom. 

 

Kontroluje si správne vedenie 

sláka a jeho nasadenie. 

 

Vie zahrať z jednoduchého 

notového zápisu – poznanie 

a čítanie nôt.  

 

Žiak má upevnené správne 

návyky v držaní huslí 

a sláčika. 

Vie zahrať stupnice spamäti 

v rozsahu 1 oktávy – G, D, A 

- hrá celým slákom i jeho 

časťami (s, ž, š), detache, 

legato. 

 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1, 

Ľudové piesne  

 

 

Stupnica: 1 

durová stupnica v rozsahu 

1 oktávy (G, D, A) - hrá 

celým slákom a jeho 

časťami (s, ž, š), detache, 

legato, 

akord 

 

Cvičenie: 1 

 

Prednesová skladba 

alebo ľudová pieseň: 1 

 

 

Prednesové skladby hrá 

spamäti. 

 

Minimálne 2x ročne 

verejne vystúpi. 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný (1)   úspešne zvládnutie 1 stupnice, 1 etudy, 1 prednesovej skladby 

a 1 ľudovej piesne  

Chválitebný (2)  zvládnutie 1 stupnice, 1 etudy, 1 prednesovej skladby a 1 

ľudovej piesne s rytmickými alebo intonačnými chybami 

Uspokojivý (3)  čiastočne zvládnutie skúšobného programu 

Neuspokojivý (4)  nedostatočne zvládnutie učebnej látky  

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY: 

motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, pozorovanie, metóda samostatnej práce, imitovanie (hry učiteľa), nácvik 

pohybových zručností, opakovanie,    

fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE: individuálna, koncert, vystúpenie, seminár, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Kořínek: Husľová škola I. 

Sborník houslových skladeb pro 1. a 2. ročník  

V. Jůzek: Porekadlá 

Cherestomatija: Sborníky ľahkých prednesových skladieb 

V. Kořínek: Prvý prednes 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje huslí 

 

 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 
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posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom 

prípade nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných 

cvičení, etúd. Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej 

literatúry. Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, 

ľudová hudba), na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí 

atd. Podstatnou požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen 

učiteľovi, ale aj žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky 

polohových výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Naďalej podporovať záujem o hru. 

Upevňovať orientáciu v strunovej sústave na celom cimbale. 

Oboznámenie sa s basovým kľúčom. 

Hrať ľudové piesne aj v transpozícii. 

Cvičenie úderu v dynamickej škále p – mf – f. 

Dvojhlasná-súbežná technika. 

Príprava na hru akordov v arpégiu. 

Rozširovať výrazové prostriedky, rozvíjať hudobnosť a harmonické cítenie. 
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3. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zdokonaľovaňie 

správnych návykov pri 

držaní huslí a sláčika. 

 

Upevňovanie prstokladu 

dur - mol a preberanie 

ďalších prstokladov. 

 

Chromatické posúvanie 

prstov. 

 

Zdokonaľovanie hry 

detaché, legato, nácvik 

martelé v strede sláčika. 

 

Výraznejšie odstupňovanie 

dynamiky – p – mf - f. 

 

Transponovanie intervalov 

a piesní na základe 

hmatovej analógie. 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1, 

Ľudové piesne  

 

Minimálne 2x ročne 

verejne vystúpi. 

Stupnca: 1 

durová stupnica v rozsahu 

1-2 oktávy podľa 

prebraných prstokladov 

a artikulačných techník, 

akord 

 

Cvičenie: 1 

 

Prednesová skladba: 1 

 

Ľudová pieseň: 1 

 

 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Kořínek: Husľová škola I. 

V. Krůček: Škola husľových etúd I. 

V. Kořínek: Melodické etudy 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

Sborník houslových skladeb pro 1. a 2. ročník  

V. Jůzek: Porekadlá 

V. Kořínek: Prvý prednes 

K. Krejčí: Koncertino h mol 

O. Rieding: Koncert h mol 

S. Suzuki: Violin School 

F. Küchler: Concertino G dur op. 11 

Cherestomatija: Sborníky ľahkých prednesových skladieb 

S. Mach: První melódie mladého houslistu op. 63 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 
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Názov predmetu HUSLE 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť - ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom 

prípade nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných 

cvičení, etúd. Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej 

literatúry. Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, 

ľudová hudba), na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí 

atd. Podstatnou požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen 

učiteľovi, ale aj žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky 

polohových výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  
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2. CIELE PREDMETU 

Dbať na postoj a držanie huslí a činnosť oboch rúk. 

Snažiť sa o skvalitňovanie tónu, hladké prechody cez struny. 

Technické schopnosti rozvíjať hrou krátkych etud a stupník v rozsahu 1 oktávy. 

Rozvíjať muzikalitu žiaka hrou prednesov a ľudových piesní. 

Zoznamovanie sa so základnými princípmi komornej hry- rytmus, súhra, hra z nôt, postoj 

pri hre , intonácia. 

Pestovanie súhry s inými nástrojmi, hra v orchestrálnom zoskupení. 

 
3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Žiak má upevnené správne 

návyky v držaní huslí a sláčika. 

 

Vie intonačne hmatovo rozlíšiť 

a zahrať skladbičky v dur a v mol 

hmate s použitím intonačnej 

sebakontroly. 

 

Ovláda základné smykové 

cvičenia – detaché a legato a ich 

kombinácie v hranom materiáli. 

 

Vie zahrať stupnice v rozsahu 1 

oktávy s rozloženým akordom. 

 

Kontroluje si správne vedenie 

slaka a jeho nasadenie. 

 

Vie zahrať z jednoduchého 

notového zápisu – poznanie 

a čítanie nôt.  

 

Prednesové skladby hrá spamäti. 

 

Hra v zoskupení – komorná hra, 

hra v orchestri. 

Žiak vie kombinovať ťahy 

sláčika – detache, legato, 

martelé, staccato a postupne 

rozvíjať dynamiku. 

 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1  

Ľudové piesne 

 

Minimálne 2x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Polročne žiak zvládne  

2 skladby. 

 

 

 

Stupnca: 1 

stupnica v rozsahu 1-2 

oktávy podľa prebraných 

prstokladov, 

akord. 

 

Etuda: 1 

 

Prednesová skladba: 1 

 

Ľudová pieseň: 1 

 

 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Kořínek: Husľová škola I. 

V. Krůček: Škola husľových etúd I. 

V. Kořínek: Melodické etudy 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

Sborník houslových skladeb pro 1. a 2. ročník  

V. Jůzek: Porekadlá 

V. Kořínek: Prvý prednes 

K. Krejčí: Koncertino h mol 
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O. Rieding: Koncert h mol 

S. Suzuki: Violin School 

F. Küchler: Concertino G dur op. 11 

Cherestomatija: Sborníky ľahkých prednesových skladieb 

S. Mach: První melódie mladého houslistu op. 63 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom prípade 

nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných cvičení, etúd. 

Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej literatúry. 

Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, ľudová hudba), 

na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí atd. Podstatnou 

požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen učiteľovi, ale aj 

žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky polohových 

výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 
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ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Nadviazať na vedomosti 3. ročníka a rozširovať ich o ďalšie technické požiadavky. 

Dbať na kvalitu tónu.  

Rozvíjať zmysel pre presný rytmus a vystihnutie predpísaného tempa. 

Zvyšovať požiadavky na techniku, zručnosť a pružnosť prstov oboch rúk. 

Rozvoj hudobnej pamäti pri prednesových skladbách, etudách a ľudových piesňach. 

Rozvíjať technické zručnosti, súhru a hru z listu v komorne j a orchestrálnej hre. 

Hrať piesne na základe sluchovej analýzy.  

 
3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Dokončiť nácvik všetkých 

prstokladov v 1. polohe a nácvik 

prechodu do 3. polohy. 

 

Zvýšiť náročnosť na pohyblivosť 

prstov ľavej ruky. 

 

Uvoľňovať pravé rameno so 

snahou o pohybovú plynulosť. 

 

Upevňovanie synkopy, 

bodkovaného rytmu, trioly. 

 

Nácvik radového staccata. 

 

Nácvik a používanie vibráta. 

 

Precvičovanie hry z listu na 

kratších a ľahších skladbičkách. 

 

Hra v zoskupení – komorná hra, 

hra v orchestri. 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1, 

Ľudové piesne  

 

Minimálne 2x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Polročne žiak zvládne  

2 skladby 

 

 

Na záverečnej skúške 

žiak zahrá: 

 
Stupnica: 1 

stupnica v rozsahu 2 oktáv,  

akord 

 

Etuda: 1 

 

Prednesová skladba: 1 

 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Kořínek: Husľová škola I. 

V. Krůček: Škola husľových etúd I. 

V. Kořínek: Melodické etudy 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

Sborník houslových skladeb pro 1. a 2. ročník  

V. Jůzek: Porekadlá 

V. Kořínek: Prvý prednes 

K. Krejčí: Koncertino h mol 

O. Rieding: Koncert h mol 
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S. Suzuki: Violin School 

F. Küchler: Concertino G dur op. 11 

Cherestomatija: Sborníky ľahkých prednesových skladieb 

S. Mach: První melódie mladého houslistu op. 63 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 

 

Poznámka: 

Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme v súlade s učebnými potrebami žiaka, 

rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny prístup. 

 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania: 

- Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti.  

 - Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

 - Používa základnú odbornú hudobnú terminológiu. 

 - Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

 - Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na 

husliach. 

- Prostredníctvom svojho nástroja dokáže vystúpiť aj na verejnosti a tým sa zapájať  do 

kultúrno-spoločenských aktivít vo svojom okolí. 

 - Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah 

výučby 

1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 
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vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom 

prípade nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných 

cvičení, etúd. Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej 

literatúry. Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, 

ľudová hudba), na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí 

atd. Podstatnou požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen 

učiteľovi, ale aj žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky 

polohových výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Nadviazať na vedomosti 4. ročníka a rozširovať ich o ďalšie technické požiadavky. 

Zdokonaľovať hru v polohách. 

Stupňovať nároky na techniku oboch rúk. 

Ďalej rozvíjať hudobné cítenie žiakov. 

Spoznávať husľovú literatúru rôznych štýlových období. 

Samostatný nácvik skladby. 

Zdokonaľovať pamäť, hra z listu. 

Improvizácia. 

Komorná hra. 

Hra v orchestri. 

 
3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Cvičenie 2 oktávových 

stupníc a ich akordov 

rôznymi spôsobmi sláčika  

 

Zdokonaľovanie výmeny 

polôh. 

 

Cvičenie dvojhmatov. 

 

Pokračovať v nácviku 

výrazových prvkov – 

vibrato, dynamika, 

frázovanie. 

Žiak vie kombinovať ťahy 

sláčika – detache, legato, 

martelé, staccato a postupne 

rozvíjať dynamiku. 

 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

Stupnica: 1 

stupnica v rozsahu 2 oktáv, 

akord. 

 

Etuda: 1 

 

Prednesová skladba: 1 
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Usmerňovať žiaka na 

správny postup pri 

samostatnom nácviku 

skladby – výber vhodného 

materiálu. 

 

Improvizovať na dlhších 

motívoch (piesňach).  

 

Hra v zoskupení – komorná 

hra, hra v orchestri. 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1  

Ľudové piesne 

 

Minimálne 2x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Polročne žiak zvládne  

2 skladby 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Krůček: Škola husľových etúd I., II.,  

V. Kořínek: Melodické etudy 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

K. Krejčí: Koncertino h mol 

O. Rieding: Koncert h mol 

J. Faust: Dve jednoveté koncertína 

J. Svoboda: Koncertino e mol 

F. Küchler: Concertino G dur op. 11 

Cherestomatija: Sborníky ľahkých prednesových skladieb 

S. Mach: První melódie mladého houslistu op. 63 

R. Zapletal: The best of classic 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 

 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 
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preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom 

prípade nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných 

cvičení, etúd. Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej 

literatúry. Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, 

ľudová hudba), na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí 

atd. Podstatnou požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen 

učiteľovi, ale aj žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky 

polohových výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Nadviazať na vedomosti z predošlého ročníka a rozširovať ich o ďalšie technické 

požiadavky. 

Precvičovať dosiaľ prebrané polohy a nacvičovať ďalšie s výmenami polôh. 

Cvičiť stupnice a rozložené akordy v 3 oktávach. 

Hrať v rýchlejšom tempe legato a radové staccato. 

Nacvičovať správne vibráto a docieliť kvalitný tón.  

Cvičiť hru z listu na ľahších skladbách. 

Komorná hra. 

Hra v orchestri. 

 
3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Cvičenie 3 oktávových 

stupníc a ich akordov 

rôznymi spôsobmi sláčika  

 

Zdokonaľovanie výmeny 

polôh. 

 

Pokračovať v nácviku 

výrazových prvkov – 

Žiak vie kombinovať ťahy 

sláčika – detache, legato, 

martelé, staccato, radové 

staccato a postupne rozvíjať 

dynamiku. 

 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnica: 1 

stupnica v rozsahu 2-3 

oktáv, akord 

 

Etuda: 1 

 

Prednesová skladba: 1 

 

 



162 
 

vibráto, dynamika, 

frázovanie. 

 

Venovať zvýšenú pozornosť 

kvalite tónu. 

 

Cvičiť hudobnú pamäť žiaka 

na rozsiahlejších skladbách. 

 

Prehlbovať a rozvíjať hru 

z listu a súhru.  

 

Hra v zoskupení – komorná 

hra, hra v orchestri. 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1  

Ľudové piesne 

 

Minimálne 2x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Polročne žiak zvládne  

2 skladby 

 

 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Krůček: Škola husľových etúd I., II., III., IV.  

V. Kořínek: Melodické etudy 

F. Mazas: Melodické etudy pre husle 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

J. Svoboda: Koncertino e mol 

F. Seitz: Koncert G dur 

O. Rieding: Koncert h mol 

A. Vivaldi: Koncert G dur 

A. Vivaldi: Koncert a mol 

V. Monti: Čardáš 

J. Brahms: Uhorský tanec č. 5  

R. Zapletal: The best of classic 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 
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Názov predmetu HUSLE 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy sú vypracované na základe už v praxi overených metodických 

postupov progresívnych husľových škôl. Tieto využívajú poznatky z dôkladných 

fyzických analýz husľovej hry, z ľudskej anatómie, neurológie, psychológie atd., ktoré 

posúvajú teóriu husľovej hry dopredu. Nejde o žiadne zásadné zmeny v kvantite 

preberaného učiva, ale len o racionálne využitie prirodzenej pohyblivosti dieťaťa, jeho 

schopnosti aktívneho (ale krátkodobého) sústredenia, odbúrava sa dlhodobá fixácia ľavej 

ruky v prvej polohe a od začiatku sa pestuje uvoľnená orientácia na celom hmatníku. 

Samozrejme, že výnimočné prípady – žiaci so slabšou pohybovou koordináciou, menšími 

fyziologickými predpokladmi, psychickými danosťami, ale s vyhrane pozitívnym 

vzťahom k nástroju (hudbe) budú postupovať pomalšie. Individuálny systém výučby 

huslí to umožňuje. Základné umelecké školy nevychovávajú len dorast pre stredné 

umelecké školstvo a zanietených členov amatérskych folklórnych súborov, amatérskych 

tanečných skupín a pod. Ich hlavnou úlohou je budovať širokú základňu duchovne 

všestranne rozvinutých osobností, ktoré budú vychovávať a modelovať nasledujúce 

generácie. 

Učebné osnovy sú pre učiteľov len orientáciou v preberanom učive, v žiadnom 

prípade nie sú striktným predpisom „povolenej“ husľovej literatúry, požadovaných 

cvičení, etúd. Mnohé technické problémy sa dajú vypracovať aj bez použitia uvádzanej 

literatúry. Záleží na vynaliezavosti pedagóga, na orientácii žiaka (tanečná, klasická, 

ľudová hudba), na schopnostiach dieťaťa, na jeho časovej vyťaženosti, rodinnom zázemí 

atd. Podstatnou požiadavkou je, aby účel preberaných cvičení, etúd bol jasný nielen 

učiteľovi, ale aj žiakovi, od prvého pizzicata na prázdnych strunách po náročné nácviky 

polohových výmen či prstových cvičení. 

Treba ešte pripomenúť, že „rutina“ zvádza niektorých pedagógov k šablónovitosti. 

Preto odporúčame študovať nové husľové školy, husľové metodiky, konfrontovať ich s 

vlastnou praxou a nebáť sa používať vlastné nápady. Učebné osnovy sú zostavené tak, 

aby žiak počas štúdia v ZUŠ získal všetky základné odborné vedomosti z hry na husliach, 

ktoré mu umožňujú uplatniť sa podľa jeho schopností, zručnosti a záujmov. Mal by 

zvládnuť účinkovanie v amatérskych hudobných zoskupeniach, samostatne naštudovať 

jednoduchšie skladbičky rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým 

konzumentom hudby, ktorý má rozvinuté hudobno-estetické cítenie.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Nadviazať na vedomosti z predošlého ročníka a rozširovať ich o ďalšie technické 

požiadavky. 
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Precvičovať dosiaľ prebrané polohy a nacvičovať ďalšie s výmenami polôh. 

Cvičiť stupnice a rozložené akordy v 3 oktávach. 

Hrať v rýchlejšom tempe legato a radové staccato. 

Nácvik spiccata. 

Naďalej uvoľnovať prsty ľavej ruky pri cvičení vibrata a skvalitňovať tón 

Sśtrediť sa na tónovú a intonačnú sebakontrolu predovšetkým vo vyšších polohách.  

Cvičiť hru z listu na ľahších skladbách. 

Komorná hra. 

Hra v orchestri. 

 
3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Cvičenie 3 oktávových 

stupníc a ich akordov 

rôznymi spôsobmi sláčika  

 

Zdokonaľovanie výmeny 

polôh. 

 

Pokračovať v nácviku 

výrazových a artikulačných 

prvkov – staccato, spiccato, 

dynamika, frázovanie. 

 

Venovať zvýšenú pozornosť 

kvalite tónu s vibratom. 

 

Cvičiť hudobnú pamäť žiaka 

na rozsiahlejších skladbách. 

 

Rozvíjať technické zručnosti 

pri hre z listu.  

 

 

 

Hra v zoskupení – rozvoj 

súhry v komornej hre, hra 

v orchestri. 

Žiak vie kombinovať ťahy 

sláčika – detache, legato, 

martelé, staccato, radové 

staccato a postupne rozvíjať 

dynamiku. 

 

Žiak ročne odohrá: 

 

1. polrok: 

Stupnice: 2-4,  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1,  

Ľudové piesne, koledy 

 

2. polrok: 

Stupnice: 2-4  

Etudy: 3-5,  

Prednes: 1  

Ľudové piesne 

 

Minimálne 2x ročne verejne 

vystúpi. 

 

Polročne žiak zvládne  

2 skladby 

Stupnica: 1 

stupnica v rozsahu 2-3 

oktáv, akord 

 

Etuda: 1 

 

Prednesová skladba: 1 

 

 

 

 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

V. Krůček: Škola husľových etúd I., II., III., IV.  

V. Kořínek: Melodické etudy 

F. Mazas: Melodické etudy pre husle 

R. Kreutzer: 42 etud 

O. Ševčík op. 2 zoš. 1.  

O. Ševčík op. 7 zoš. 1.  

J. Svoboda: Koncertino e mol 

F. Seitz: Koncert G dur 

O. Rieding: Koncert h mol 
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A. Vivaldi: Koncert G dur 

A. Vivaldi: Koncert a mol 

V. Monti: Čardáš 

J. Brahms: Uhorský tanec č. 5  

R. Zapletal: The best of classic 

J. B. Accolay: Koncertino a mol 

A. Komarovski: Koncert e mol 

S. Mach: Koncertino h mol 

S. Kaliňák: 100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje husle 

 

 

Názov predmetu HUSLE 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Ľuboslav Torma, DiS.art 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

 

Stupnice 

 

 

Technické zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita tónu 

 

 

Výrazové prostriedky hudby 

Cvičenie 3-oktávových stupníc  

 

(dur a mol) podľa schopností 

žiaka  

aj dvojhmaty a akordické 

kadencie  

- ďalej rozvíjať techniku ľavej 

ruky v súčinnosti s pravou rukou  

- rozširovať diapazón ťahov o 

nové ťahy (spiccato, martellé, 

sautillé atď.), hladké výmeny 

sláka, ovládanie rôznych rýchlostí 

ťahov  

- kvalitné prevedenie výmeny 

polôh (hladkosť, plynulosť a 

istota)  

- snaha o čo najlepšiu kvalitu 

tónu: kultivovanosť, vibrato,  

 

výrazové prostriedky (nálady,  

dynamika, frázovanie, kontrasty)  

- hra z listu  

 

- hra v komornom zoskupení 

alebo v súbore  

 
- žiak aktívne využíva 

intonačnú sebakontrolu  

 

(sám doladí), má zvukovú 

predstavu tónov  

- vie používať rôzne druhy a 

rýchlosti ťahov  

- vie zladiť techniku pravej a 

ľavej ruky  

 

v súčinnosti  

- dokáže lepšie previesť 

výmeny polôh, je istejší  

 

pri hre vo vyšších polohách  

- dokáže kultivovať tón 

pomocou vibrata a správnym 

vedením sláka  

 

- 1 x polročne vystúpi, mal 

by hrať spamäti  

- vystúpi v oboch polrokoch 

aj v rámci súborového  
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 alebo komorného zoskupenia  

Žiak ukončí štúdium na I. 
stupni záverečným 
koncertom a komisionálnou 
skúškou  

 

Učebný materiál: 

 
V. Krůček: Škola husľových etud I. a II. diel  

F. Wohlfahrt: Etudy op. 45  

E. Kayser: Etudy op. 20  

J. F. Mazas: Etudy op. 36  

H. Schradieck: Škola prstovej techniky 
 

 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník Prípravné štúdium 
Časový rozsah výučby 0,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková, DiS.art. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľuboca Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju, aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich ju počúvať, prežívať. Pomocou hry na gitare 

rozvíjať ich rytmickú predstavivosť, sluchovú predstavivosť, hudobnú pamäť, ako aj zmysel 

pre súhru a harmonické cítenie. 
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3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zoznámenie žiaka s nástrojom, 

so správnym držaním gitary a 

pravej ruky. 

 

Hra palcom na prázdnych 

strunách E,A,D – rytmizácia 

slov, riekaniek, melodických 

ozvien.  

 

Prechod palca na dve susedné, 

neskôr na  tri struny. 

Pomenovať jednotlivé časti 

nástroja. 

 

Správne držanie nástroja 

pri hre. 

 

Základný úder prstami 

pravej ruky na všetkých 

strunách. 

 

Rytmizácia slov, riekaniek, 

melodických ozvien. 

 

Hra striedavého úderu i-m, 

m-i, hra palcom na 

basových strunách. 

Správny prstoklad pravej 

a ľavej ruky. 

 

Správne umiestniť nástroj 

pri hre so správnym 

postavením pravej ruky. 

 

Zahrať jednoduchú 

jednohlasnú melódiu. 

 

V rámci oboznamovania 

s nástrojmi v I. polroku 

predstaviť žiakom nástroj, 

jeho zvuk a techniku hry. 

 

1 cvičenie na prázdnych 

strunách a jednoduchá 

jednohlasná melódia. 

 

Rozvíjať hru spamäti. 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiaka hodnotíme slovne povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom alebo číselne (v 

rámci stupnice od 1 do 4). Na konci školského roku je hodnotený slovne o spôsobilosti (alebo 

nespôsobilosti) postúpiť do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prípravné štúdium ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

P. Pľuta – Pre najmenších gitaristov 

ľudové piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 
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Názov predmetu GITARA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková, DiS.art. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

2. CIELE PREDMETU 

Aplikácia poznatkov z hudobnej náuky, základy čítania notového zápisu, rozvoj rytmického a 

melodického cítenia. Orientácia v základnej polohe hmatníka. Rozvoj prstokladovej techniky, 

správny fyziologický postoj pri hre, uvedomelé uvoľňovanie aktívneho svalstva pri hre. 

Základné postavenie a úder prstami pravej ruky, správne držanie ľavej ruky. Oboznamovanie 

sa s pravidlami spolupráce. 

 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Oboznámenie sa s nástrojom 

a jeho časťami. 

Umiestnenie nástroja pri hre. 

Správne postavenie pravej 

ruky,základný úder prstami i,m, a 

palca pravej ruky na prázdnych 

strunách. 

Hra základného úderu striedavo 

prstami i-m,i-a,a-i,m-a,a-m na 

prázdnych strunách dopadom a 

Pomenovať jednotlivé časti 

nástroja. 

Správne držanie nástroja 

pri hre. 

 Základný úder prstami 

pravej ruky na všetkých 

strunách. 

Ovládať notový zápis 

s orientáciou na hmatníku 

v prvej polohe. 

Správne umiestniť nástroj 

pri hre so správnym 

postavením pravej a ľavej 

ruky. 

Zahrať jednoduchú 

jednohlasnú melódiu 

s využitím ľavej ruky s jej 

správnym postavením. 

Zahrať skladbu rytmicky 

správne a plynulo 
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bez dopadu. 

Správne postavenie ľavej ruky. 

Hra jednoduchých melódií 

s použitím striedavého úderu a so 

zapojením ľavej ruky. 

Striedavá hra prstami a palcom 

pravej ruky. 

Súčasná hra prstov a palca pravej 

ruky: dvojzvuk. 

Hra dvojhlasu prstami i-m,m-a,i-

a. 

Orientácia v prvej polohe. 

Správny prstoklad pravej 

a ľavej ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s viazaním tónov. 

Správne použiť techniku 

striedavej a súčasnej hry 

prstov a palca pravej ruky. 

Pomenovať a zahrať 

všetky tóny v rozsahu e – 

g2. 

Rozvíjať hru spamäti. 

 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 2 cvičenia z nôt a 1 skladbičku spamäti. 

Chválitebný – žiak zahrá 2 cvičenia a 1 skladbičku z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá 1 cvičenie z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,   

zrkadlo, trsatko, ladička 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečník 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

P. Pľuta – Pre najmenších gitaristov 

ľudové piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 
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Názov predmetu GITARA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju, aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvoj harmonického cítenia, orientácia v prvom kvadrante hmatníka, aplikácia poznatkov z 

hudobnej náuky. Vyvodenie durových stupníc cez jednu oktávu. Vyvodenie kadencií (tonika 

a dominanta) bez použitia barré. Rozvoj prstokladovej techniky – trojzvuk, aplikácia 

základných dynamických stupňov v hre. Zavádzanie celoživotných zručností pre osobnostný 

rast. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Hra palcom a prstami pravej 

ruky striedavo aj súčasne – 

trojzvuk. 

 

Realizácia základných 

dynamických stupňov.  

 

Orientácia v I. a II. kvadrante 

hmatníka. 

 

Stupnice – cez jednu oktávu. 

Hra prstami pravej ruky 

striedavo aj súčasne. 

 

Orientovať sa v I. a II. 

kvadrante hmatníka. 

 

Ovládať notový zápis 

s orientáciou na hmatníku 

v I. a II. polohe. 

 

Správny prstoklad pravej 

Uplatňovať plynulú hru 

palcom a dvojicou prstov 

pravej ruky striedavo aj 

súčasne – trojzvuk. 

 

Vyvodiť a zahrať kadencie 

bez použitia barré – T, D. 

  

Vyvodiť a plynulo zahrať 

durovú stupnicu.  
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Kadencie: bez použitia barré – T, 

D. 

a ľavej ruky. 

 

Zvyšovať kvalitu tónu 

s realizáciou základných 

dynamických stupňov. 

 

Správne nájsť 

a pomenovať všetky tóny 

v I. a II. kvadrante 

hmatníka. 

 

Rozvíjať hru spamäti. 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu s vyvodením T, D, 1 etudu z nôt a 1 prednesovú skladbičku 

spamäti. 

Chválitebný – 1 stupnicu s vyvodením T, D,  1 etudu z nôt  1 skladbičku z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá 1 stupnicu bez vyvodenia T, D, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky  

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky  

P. Pľuta – Pre najmenších gitaristov  

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa  

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková, DiS.art. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvoj kritického myslenia, aplikácia poznatkov z hudobnej náuky, vyvodenie kadencií 

a gitarových značiek, orientácia v 1. a 2. kvadrante hmatníka, vyvodenie stupníc cez 2 oktávy. 

Rozvoj prstokladovej techniky – štvorzvuk, aplikácia jednoduchého legáta a arpeggia v hre, 

jednoduchý sprievod na základe gitarových značiek, nácvik malého barré. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Jednoduché legato.  

 

Nácvik malého barré, 

nácvik arpeggia so 

zapojením palca a trojice 

prstov pravej ruky. 

 

Štvorzvuk hraný súčasne 

palcom a trojicou prstov 

pravej ruky. 

 

Zoznámiť sa s gitarovými 

značkami. 

 

Orientácia v prvom 

a druhom kvadrante 

hmatníka. 

 

Stupnice: vyvodenie a hra 

stupníc cez 2 oktávy. 

Kadencie: T, S, D, T zo 

stupníc s použitím malého 

barré.  

Zrýchliť a spresniť 

premiestňovanie prstov 

ľavej ruky – pozdĺžne, 

priečne.  

 

Precvičovať malé barré, 

trojzvuky, štvorzvuky, 

arpeggio. 

 

Orientovať sa v I. a II. 

kvadrante hmatníka. 

 

Precvičovať skladby 

s gitarovými značkami. 

 

Venovať sa sprievodom 

a komornej hre. 

 

 

 

 

 

 

 

Plynulo aplikovať jednoduché 

legato v hre.  

 

Uplatňovať plynulú hru palcom 

a trojicou prstov pravej ruky.  

 

Štvorzvuk hraný súčasne 

palcom a trojicou prstov pravej 

ruky. 

 

Plynulo aplikovať arpeggio so 

zapojením palca a trojice prstov 

pravej ruky. 

 

Plynulo aplikovať malé barré 

s čistotou tónov.  

Aplikovať jednoduchý 

akordický sprievod na základe 

akordických značiek.  

 

Vyvodiť a plynulo zahrať 

stupnice cez 2 oktávy. 

Vyvodiť a zahrať kadencie 

s použitím malého barré. 

Rozvíjať hru spamäti. 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z nôt, 1 

prednesovú skladbu spamäti a 1 akordickú pieseň.   

Chválitebný – žiak zahrá žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z 

nôt a 1 prednesovú skladbu z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

 J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

C. Susser – Kytarová škola 

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková, DiS.art. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Upevňovať a rozvíjať primeranú technickú zručnosť, zvyšovať nároky na farebnosť a 

dynamický rozsah tónu, aplikácia poznatkov z hudobnej náuky, orientácia v I., II. a III. 

kvadrante hmatníka, vyvodenie durových a molových stupníc cez 2 oktávy. Rozvoj 

prstokladovej techniky – štvorzvuk, aplikácia legáta a arpeggia v hre na všetkých strunách a 

polohách, jednoduchý sprievod na základe gitarových značiek, nácvik veľkého barré a jeho 

použitie. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať a rozvíjať primeranú 

technickú zručnosť.  

 

Zvyšovať nároky na farebnosť a 

dynamický rozsah tónu. 

 

Aplikácia poznatkov z hudobnej 

náuky. 

 

Orientácia v I., II. a III. 

kvadrante hmatníka.  

 

Vyvodenie durových a molových 

stupníc cez 2 oktávy. 

 

Rozvoj prstokladovej techniky – 

štvorzvuk, aplikácia legáta 

a arpeggia v hre na všetkých 

strunách a polohách. 

 

Jednoduchý sprievod na základe 

gitarových značiek. 

 

Nácvik veľkého barré a jeho 

použitie. 

Zrýchliť a spresniť 

premiestňovanie prstov 

ľavej ruky – pozdĺžne, 

priečne.  

 

Precvičovať malé 

a veľké barré, trojzvuky, 

štvorzvuky, arpeggio. 

 

Orientovať sa v I., II. 

a III. kvadrante 

hmatníka. 

 

Precvičovať skladby 

s gitarovými značkami. 

 

Venovať sa sprievodom 

a komornej hre. 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatňovať plynulú hru 

palcom a trojicou prstov 

pravej ruky. 

 

Štvorzvuk hraný súčasne 

palcom a trojicou prstov 

pravej ruky. 

 

Plynulo aplikovať arpeggio 

so zapojením všetkých prstov 

pravej ruky. 

 

Plynulo aplikovať veľké 

barré s čistotou tónov. 

 

Aplikovať akordický 

sprievod na základe 

akordických značiek. 

 

Vyvodiť a plynulo zahrať 

durové a molové stupnice cez 

2 oktávy. 

Vyvodiť a zahrať kadencie 

s použitím arpeggia veľkého 

barré. 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu spamäti, 1 

prednesovú skladbu spamäti a 1 akordickú pieseň.   

Chválitebný – žiak zahrá žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z 

nôt a 1 prednesovú skladbu z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá  1 stupnicu cez 2 oktávy, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

Na záverečnej skúške žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby spamäti. 

Hodnotiace kritéria záverečnej skúšky: 

- výborný (1): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby spamäti, bez väčších pamäťových, 

rytmických, melodických, harmonických a výrazových nepresností. 

- chválitebný (2): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby z nôt, bez väčších rytmických, 

melodických, harmonických a výrazových nepresností. 

- uspokojivý (3): žiak zahrá 3 cvičenia alebo skladby z nôt s rytmickými, melodickými, 

harmonickými a výrazovými nepresnosťami. 

- neuspokojivý: (4): žiak nie je schopný zahrať 3 cvičenia alebo skladby z nôt. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

C. Susser – Kytarová škola 

C. Susser – Snadné skladby pro dvě kytary 

Carulli – Carcassi – Gitarová škola 

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

Poznámka: 

Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme v súlade s učebnými potrebami žiaka, 

rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny prístup. 

 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania: 

- Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti.  
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- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa základnú odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na gitare.  

- Prostredníctvom svojho nástroja dokáže vystúpiť aj na verejnosti a tým sa zapájať  do 

kultúrno-spoločenských aktivít vo svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

ISCED 2B – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELANIE  

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 

- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti.  

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na gitare.  

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno-spoločenských aktivít vo 

svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 
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postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Upevňovať a kultivovať primeranú technickú zručnosť, vytvoriť návyk na lepšiu sluchovú 

kontrolu hraných skladieb. Zvyšovať nároky na farebnosť a dynamický rozsah tónu, aplikácia 

poznatkov z hudobnej náuky. Hrať durové a molové stupnice v rýchlejších tempách a rôznych 

rytmických variantoch. Rozvoj prstokladovej techniky, hra flažoletov a arpeggia  na všetkých 

strunách a polohách, sprievod na základe gitarových značiek, precvičovanie veľkého barré. 

Viesť žiaka k pohotovosti a väčšej samostatnosti pri štúdiu skladieb. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať a rozvíjať 

primeranú technickú 

zručnosť.  

 

Nácvik a použitie 

jednoduchých melodických 

ozdôb. 

 

Skvalitňovať tón pri hre. 

 

Hrať flažolety. 

 

Aplikácia poznatkov 

z hudobnej náuky. 

 

Orientácia v I., II. a III. 

kvadrante hmatníka.  

 

Hrať stupnice dur a mol cez 2 

a 3 oktávy. 

 

Hra kadencií s využitím barré 

a arpeggia. 

 

Hra akordických značiek 

s použitím veľkého barré. 

Precvičovať melodické 

ozdoby. 

 

Zrýchliť a spresniť 

premiestňovanie prstov ľavej 

ruky – pozdĺžne, priečne.  

 

Precvičovať malé a veľké 

barré, trojzvuky, štvorzvuky, 

arpeggio a flažolety. 

 

Orientovať sa v I., II. a III. 

kvadrante hmatníka. 

 

Precvičovať skladby 

s gitarovými značkami. 

 

Venovať sa sprievodom 

a komornej hre a hre z listu. 

 

 

 

 

 

Plynulo aplikovať 

arpeggio so zapojením 

všetkých prstov pravej 

ruky. 

 

Hrať flažolety. 

 

Plynulo aplikovať veľké 

barré s čistotou tónov. 

 

Aplikovať akordický 

sprievod na základe 

akordických značiek. 

 

Vyvodiť a plynulo zahrať 

durové a molové stupnice 

cez 2 a 3 oktávy. 

 

Vyvodiť a zahrať kadencie 

s použitím arpeggia a  

veľkého barré. 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu spamäti, 1 

prednesovú skladbu spamäti a 1 akordickú pieseň.   

Chválitebný – žiak zahrá žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z 

nôt a 1 prednesovú skladbu z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá  1 stupnicu cez 2 oktávy, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 
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5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,    

zrkadlo, trsatko, ladička 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

C. Susser – Kytarová škola 

C. Susser – Snadné skladby pro dvě kytary 

Carulli – Carcassi – Gitarová škola 

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková, DiS.art. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 
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nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 

postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Neustále zvyšovať technickú a hudobnú vyspelosť žiaka a postupne ho viesť k tomu, aby 

tvorivo a uvedomene vyberal technické a výrazové prostriedky na realizáciu hraných 

skladieb. Systematicky sa zaoberať štýlovou interpretáciou, zovšeobecňovať charakteristické 

prvky jednotlivých štýlových období a vedome ich využívať aj pri štúdiu podobných skladieb. 

Rozširovať  schopnosť hry podľa akordických značiek.  

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať a rozvíjať 

primeranú technickú zručnosť.  

 

Nácvik a použitie zložitejších 

melodických ozdôb. 

 

Skvalitňovať tón pri hre. 

 

Hrať flažolety a legato na 

všetkých strunách. 

 

Aplikácia poznatkov 

z hudobnej náuky. 

 

Zvýrazňovať dynamiku v hre.  

 

Hrať stupnice dur a mol cez 2 a 

3 oktávy. 

 

Hra kadencií s využitím barré 

a arpeggia. 

 

Hra akordických značiek. 

Precvičovať melodické 

ozdoby. 

 

Zrýchliť a spresniť 

premiestňovanie prstov ľavej 

ruky – pozdĺžne, priečne.  

 

Precvičovať malé a veľké 

barré, trojzvuky, štvorzvuky, 

arpeggio flažolety a legato. 

 

Precvičovať hru 

s výraznejšou dynamikou. 

 

Precvičovať skladby 

s gitarovými značkami. 

 

Venovať sa sprievodom 

a komornej hre a hre z listu. 

 

 

 

 

Plynulo aplikovať 

arpeggio so zapojením 

všetkých prstov pravej 

ruky. 

 

Hrať flažolety a legato. 

 

Plynulo aplikovať veľké 

barré s čistotou tónov. 

 

Aplikovať akordický 

sprievod na základe 

akordických značiek. 

 

Hrať dynamickejšie. 

 

Vyvodiť a plynulo zahrať 

durové a molové stupnice 

cez 2 a 3 oktávy. 

 

Vyvodiť a zahrať kadencie 

s použitím arpeggia a  

veľkého barré. 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu spamäti, 1 

prednesovú skladbu spamäti a 1 akordickú pieseň.   

Chválitebný –  žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z nôt a 1 

prednesovú skladbu z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá  1 stupnicu cez 2 oktávy, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 
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Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

- materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

- ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky 

C. Susser – Kytarová škola 

C. Susser – Snadné skladby pro dvě kytary 

Carulli – Carcassi – Gitarová škola 

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa 

software – Guitare Pro. 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Karol Sivák 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných 

žánroch. Táto skutočnosť vychádza z historických hráčskych nástrojárskych tradícií a bohatej 

literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Obsah učebných osnov hry na gitare je 

koncipovaný tak, aby si žiak prostredníctvom získaných zručnosti a vedomostí vytváral trvalý 

vzťah k hudbe a k nástroju , aby si postupne osvojil potrebu samostatného štúdia a tvorbu 

vlastného repertoáru. Na štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od deviatich rokov. Toto je 

optimálny vek prijatia dieťaťa na štúdium hry na gitare. Nevylučuje sa však prijať aj deti 

mladšie, pokiaľ majú požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady 

pre hru na nástroji. V prípade prijatia mladšieho žiaka je potrebné zabezpečiť primeraný 

nástroj. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na gitare 

je charakteristická individuálnym prístupom a používaním adekvátnych metodických 
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postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového 

nadania a úrovne talentu. 

 

CIELE PREDMETU 

Neustále zvyšovať technickú a hudobnú vyspelosť žiaka a postupne ho viesť k tomu, aby 

tvorivo a uvedomene vyberal technické a výrazové prostriedky na realizáciu hraných 

skladieb. Systematicky sa zaoberať štýlovou interpretáciou, zovšeobecňovať charakteristické 

prvky jednotlivých štýlových období a vedome ich využívať aj pri štúdiu podobných skladieb. 

Rozširovať  schopnosť hry podľa akordických značiek.  

 

OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať a rozvíjať 

primeranú technickú 

zručnosť. 

Nácvik a použitie 

zložitejších melodických 

ozdôb. 

Skvalitňovať tón pri hre. 

Hrať prirodzené a umelé 

flažolety na všetkých 

strunách. 

Aplikácia poznatkov 

z hudobnej náuky. 

Zvýrazňovať dynamiku 

v hre. 

Hrať stupnice dur a mol cez  

2 a 3 oktávy s kadenciou. 

Hra akordických značiek. 

Hra zložitejších rytmických 

sprievodov. 

Precvičovať melodické 

ozdoby. 

Nácvik zložitejších 

melodických ozdôb 

(skupinka, obal, trilok) 

Cvičenia na zväčščenie 

rozsahu ľavej ruky. 

Precvičovať veľké barré, 

arpeggio, prirodzené a umelé 

flažolety. 

Precvičovať hru 

s výraznejšou dynamikou. 

 

Precvičovať skladby 

s gitarovými značkami. 

Precvičovať zložitejší 

rytmický sprievod. 

Venovať sa sprievodom 

a komornej hre a hre z listu. 

Zdokonaľovanie hry 

oboch rúk. 

Plynulo aplikovať 

melodické ozdoby pri 

hre. 

Hrať čistejšie tóny. 

Aplikovanie prirodzených 

a umelých flažoletov 

v hre. 

Aplikovať akordický 

sprievod na základe 

akordických značiek. 

Hrať dynamickejšie. 

Vyvodiť a plynulo zahrať 

durové a molové stupnice 

cez 2 a 3 oktávy 

a kadencie. 

Rytmický akordický 

sprievod ( bossa-nova, 

samba a pod.). 

 

 

KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Výborný – žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu spamäti, 1 

prednesovú skladbu spamäti a 1 akordickú pieseň.   

Chválitebný –  žiak zahrá 1 stupnicu cez 2 oktávy s vyvodením T, S, D, T, 1 etudu z nôt a 1 

prednesovú skladbu z nôt. 

Uspokojivý – žiak zahrá  1 stupnicu cez 2 oktávy, 1 etudu z nôt. 

Neuspokojivý – žiak nezvládol učivo. 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

Metódy - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 
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imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,   fixačná – 

precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

Formy práce – individuálna, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov:  

 - materiálne výučbové prostriedky - gitara, notový materiál, stojan na noty, podnožka,     

zrkadlo, trsatko, ladička 

 - ďalšie zdroje – internet, knižnica, školský notový archív. 

Odporúčaná hudobná literatúra (výber): 

       J. Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky, 

C. Susser – Cvičení a skladby pro začátečníky, 

C. Susser – Kytarová škola. 

C. Susser – Snadné skladby pro dvě kytary. 

Carulli – Carcassi – Gitarová škola 

ľudové a moderné piesne zo súkromného archívu učiteľa, 

software – Guitare Pro 

Možnosť doplnenia inou vhodnou literatúrou. 

 

Názov predmetu GITARA 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť - ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Veronika Kocúreková 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Technická zručnosť 

 

 

 

Žiak:  

- vie technicky zvládnuť primerane 

náročné skladby  

- používa rôzne ozdoby ako legato, 

vibrato, flažolety,...  

- dokáže pracovať s farbou a 

dynamikou tónu,  

- dokáže primerane štýlovo 

interpretovať,  

- ovláda hru z listu,  

- ovláda hru spamäti,  

 
- hrá v komorných zoskupeniach 
alebo v kapelách.  

2 jednoduchšie alebo 1 

zložitejšia etuda  
- 2 jednoduchšie alebo 1 

zložitejšia prednesová skladba – 

podľa schopností žiaka  

- hra spamäti nie je 
podmienkou  
 
- 1 alebo 2 skladby v komornom 

zoskupení alebo v kapele  

verejné vystúpenie v každom 

polroku najmenej 1x (sólová hra).  

Absolventská záverečná 
skúška.  
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BICIE NÁSTROJE 

 

Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S rastúcim záujmom dnešnej mladej generácie o hudbu narastá počet záujemcov o hru na 

bicie nástroje, ktoré sa stali v súčasnosti dominujúcimi vo všetkých oblastiach populárnej 

hudby.Ich realizácia ako v minulosti tak i v súčasnosti z hľadiska finančných nákladov pre 

ZUŠ a väčšinu žiakov je nedostupná a preto sa presúva do pôsobnosti špecializovaných škôl 

na vyššom stupni vzdelávania. Hudobný materiál k štúdiu sa odporúča základná literatúra, 

nakoľko príliv zahraničnej literatúry v oblasti bicích nástrojov sa po kvalitatívnej stránke 

zvyšuje, jeho využitie a zaradenie do plánu práce je ponechané na voľbe pedagoga. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať technické zručnosti, vyváženosť rúk smerujúcej k zvládnutiu základných 

dynamiských odtieňov v strednom tempe. Dosiahnuť čistotu úderov po stránke dynamickej 

a rytmickej. Rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie. Prebúdzať tvorivé 

schopnosti žiaka. Naučiť žiaka elementárnu hru na malý bubon, správne držanie tela, paličiek, 

pohyb lakťov, zápästia a celkovú uvoľnenosť pri hre jednotlivých úderov. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Základné návyky pri 

hre na rytmické 

hudobné nástroje: 

-správne držanie tela 

-správne držanie 

paličiek 

-pohyb lakťov a 

zápästia 

-uvoľnenosť  pri hre 

jednotlivých úderov 

Spoznávanie 

Hrať celé, polové, 

štvrťové, osminové noty 

v rôznych dynamických 

stupňoch. 

 

Hrať štvrťové 

a osminové takty 

 

Nácvik jednoduchých  

paradidlov v 

rozdielnych tempách 

Elementárna hra na malý bubon, správne 

držanie tela, paličiek, pohyb lakťov, 

zápästia a celková uvoľnenosť pri hre 

jednotlivých úderov. Hrá cvičení 

a skladbičiek v celých, polových, 

štvrťových a osminových notách, 

s príslušnými pomlčkami. 

 

V priebehu školského roka:  

nacvičiť 10 - 15 cvičení,  

zahrať 1 jednoduchú  ľudovú a 1 
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rytmických nástrojov:  

Bicie, perkusie, činely, 

xilofón, mariba  

 

 

Hudobnoteoretické 

poznatky: 

Rytmus 

Dynamika 

Hra z nôt 

 

Využiť poznatky z 

hudobnej  

náuky o rytme, 

dynamike, notách pri 

hre na nástroji 

 

Sprievod 

 

Cvičenie s akcentami 

pri pravidelnom delení 

doby, nácvik tlakového 

víru. 

      

 

 

 

 

 

 

modernú pieseň podľa sluchu a vytvoriť 

k nim jednoduchý rytmický  sprievod, s 

využitím rôznych bicích nástrojov. 

 

Polročne : 

Cvičenia:  4 - 8  

(počet v závislosti od stupňa obtiažnosti 

skladieb, podľa výberu z uvedenej 

odporúčanej literatúry). 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne 2 krát vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

väčších pamäťových a rytmických nepresností. 

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

METÓDY -  motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala, povzbudenie, 

kritika, vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, 

napodobňovanie, imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, 

opakovanie,   fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – hra z listu, individuálna, skupinová, práca v súbore (zbore), koncert, 

vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Kubánek: Škola hry na bicie nástroje  

Tuzár: Etudy pro malý buben  

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička, tlmiče 

Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 
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Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Platné od 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S rastúcim záujmom dnešnej mladej generácie o hudbu narastá počet záujemcov o hru na 

bicie nástroje, ktoré sa stali v súčasnosti dominujúcimi vo všetkých oblastiach populárnej 

hudby.Ich realizácia ako v minulosti tak i v súčasnosti z hľadiska finančných nákladov pre 

ZUŠ a väčšinu žiakov je nedostupná a preto sa presúva do pôsobnosti špecializovaných škôl 

na vyššom stupni vzdelávania. Hudobný materiál k štúdiu sa odporúča základná literatúra, 

nakoľko príliv zahraničnej literatúry v oblasti bicích nástrojov sa po kvalitatívnej stránke 

zvyšuje, jeho využitie a zaradenie do plánu práce je ponechané na voľbe pedagoga. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať technickú zručnosť, vyváženosť rúk smerujúcej k zvládnutiu základných 

dynamiských odtieňov v strednom tempe. Dosiahnuť čistotu úderov po stránke dynamickej 

a rytmickej. Rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie. Prebúdzať tvorivé 

schopnosti žiaka. Naučiť žiaka elementárnu hru na malý bubon, správne držanie tela, paličiek, 

pohyb lakťov, zápästia a celkovú uvoľnenosť pri hre jednotlivých úderov. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Základné návyky pri hre 

na rytmické hudobné 

nástroje: 

-správne držanie tela 

-správne držanie paličiek 

-pohyb lakťov a zápästia 

-uvolnenosť  pri hre 

jednotlivých úderov 

 

Spoznávanie rytmických 

nástrojov:  

Bicie, perkusie, činely, 

xilofón, mariba, vybrafón 

 

Hudobno teoretické 

Hrať štvrťové, osminové noty 

v rôznych dynamických 

stupňoch. 

 

Hrať štvrťové a osminové 

takty v rozdielných tempách. 

 

Nácvik jednoduchých 

dvojitých paradidlov v 

rozdielnych tempách. 

 

Cvičenie s akcentami pri 

pravidelnom delení doby, 

nácvik tlakového víru. 

Správne realizovať hodnoty 

nôt, (štvrťová, osminová + 

pomlčky). Poznať 

jednoduché rytmické nástroje 

a ovládať techniku hrania na 

nich. Pomocou detských 

bicích nástrojov žiak vie 

podporiť náladu piesne. Hráť 

cvičenia a skladbičky 

v celých, polových, 

štvrťových a osminových 

notách, v polových 

a štvrťových notách s bodkou 

s príslušnými pomlčkami. V 

priebehu polroka  vie zahrať 



186 
 

poznatky: 

Rytmus 

Dynamika 

Hra z nôt 

 

Využiť poznatky z hudobnej  

náuky o rytme, dynamike, 

notách pri hre na nástroji 

 

Sprievod 

1 jednoduchú ľudovú a 1 

modernú pieseň podľa sluchu 

a vie vytvoriť k nim 

jednoduchý rytmický  

sprievod, s využitím rôznych 

bicích nástrojov.  

V priebehu školského roka: 

nacvičiť 10 - 15 cvičení    

Polročne: Cvičenia:  4 - 8  

(počet v závislosti od stupňa 

obtiažnosti skladieb, podľa 

výberu z uvedenej 

odporúčanej literatúry). 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a  vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb.  

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,    

fixačné – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE – hra podľa sluchu, hra z listu, improvizácia, individuálna, skupinová, práca 

v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Kubánek: Škola hry na bicie nástroje 

J. Tuzár: Etudy pro malý buben  

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno-výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička. Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 

 

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania: 

- Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy 

hudobnej kultúry a gramotnosti.  

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa základnú odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  
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- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na bicie 

nástroje.  

- Prostredníctvom svojho nástroja dokáže vystúpiť aj na verejnosti a tým sa zapájať  do 

kultúrno - spoločenských aktivít vo svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

ISCED 2B – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELANIE  

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania 
- Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania ZUŠ získal a má upevnené základy hudobnej 

kultúry a gramotnosti.  

- Získal základy pre osvojenie techník učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

- Používa odbornú hudobnú terminológiu. 

- Orientuje sa aj v ostatných druhoch umenia.  

- Ovláda primerane individuálnym dispozíciám a v súlade s učebnými osnovami hru na bicie 

nástroje.  

- Rozumie hudobnej reči a vie sa ňou vyjadrovať aj vo vlastných tvorivých počinoch.  

- Prostredníctvom svojho nástroja sa dokáže zapájať  do kultúrno - spoločenských aktivít vo 

svojom okolí. 

- Získal základ pre ďalšie stupne umeleckého vzdelávania. 

 

Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED -1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

     1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S rastúcim záujmom dnešnej mladej generácie o hudbu narastá počet záujemcov o hru na 

bicie nástroje, ktoré sa stali v súčasnosti dominujúcimi vo všetkých oblastiach populárnej 

hudby. Ich realizácia ako v minulosti tak i v súčasnosti z hľadiska finančných nákladov pre 

ZUŠ a väčšinu žiakov je nedostupná a preto sa presúva do pôsobnosti špecializovaných škôl 

na vyššom stupni vzdelávania. K štúdiu sa odporúča základná literatúra z hudobnej literatúry. 

Nakoľko príliv zahraničnej literatúry v oblasti bicích nástrojov sa po kvalitatívnej stránke 

zvyšuje, jeho využitie a zaradenie do plánu práce je ponechané na voľbe pedagóga. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať rytmické cítenie, pocit istoty a kultúru prejavu. Rozšíriť dynamickú škálu od pp po 

ff. Nácvik cvičení v rôznych tempách. Čistota úderov je mu jasná po stránke dynamickej 

a rytmickej. Rozvíjať hru spamäti, muzikálne a harmonické cítenie. Prebúdzať tvorivé 
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schopnosti žiaka. Dodržiavať elementárnu hru na malý bubon, správne držanie tela, paličiek, 

pohyb lakťov, zápästia a celkovú uvoľnenosť pri hre jednotlivých úderov. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Základné návyky pri hre 

na rytmické hudobné 

nástroje: 

-správne držanie tela-

správne držanie paličiek-

pohyb lakťov a zápästia 

-uvoľnenosť  pri hre 

jednotlivých úderov 

 

Spoznávanie rytmických 

nástrojov:  

Bicie, perkusie, činely, 

xilofón, mariba,v ybrafón, 

cajón 

 

 

Hudobno teoretické 

poznatky: 

Rytmus 

Intonácia 

Dynamika 

Hra z nôt 

 

Využiť poznatky z hudobnej 

náuky o rytme, dynamike, 

notách pri hre na nástroji 

 

Sprievod 

Delenie doby na dve, tri, 

štyri a šesť hodnôt. 

 

Paradidlové cvičenia. 

Bodkovaný rytmus, 

pravidelné a nepravidelné 

delenie doby. Tlakový vír. 

 

Prechádzať so žiakom 

jednotlivé hudobné žánre. 

 

Viesť žiaka k samostatnému 

výberu skladieb. 

 

Spoločne skladbu 

rozanalizovať, pracovať na 

tom, aby sám dokázal vložiť 

správny rytmus do vybranej 

skladby. 

 

 

 

 

 

 

Ovládať delenie dôb na 

nižšie hodnoty. Hra dvoch 

polových a osminových 

taktov je mu samozrejmá. 

Bodkovaný rytmus je mu 

jasný, aj delenie doby. Žiak 

zvládol hudobný žáner pop, 

rock, regge. Spolupracuje pri 

výbere skladieb a dokáže 

samostatne vypracovať 

rytmus do skladby. Zvláda 

samostatnú prácu aj pri 

rozbore skladieb. 

V priebehu školského roka: 

nacvičiť primerané množstvo 

cvičení: 12 až 15   

- polročne: 4 až 8 cvičení 

(počet v závislosti od stupňa 

obtiažnosti skladieb, podľa 

výberu z uvedenej 

odporúčanej literatúry). 

 

Zahrať 1 jednoduchú ľudovú, 

1 modernú pieseň podľa 

sluchu a vytvoriť k nim 

jednoduchý rytmický 

sprievod, s využitím rôznych 

bicích nástrojov.  

 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne 2 krát vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb.  

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 
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5. STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,    

fixačné – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE - hra podľa sluchu, hra z listu, improvizácia, individuálna, skupinová, práca 

v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Kubánek: Škola hry na bicie nástroje 

J. Tuzár: Etudy pro malý buben  

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno-výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička. Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 

 

 

Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

     1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S rastúcim záujmom dnešnej mladej generácie o hudbu narastá počet záujemcov o hru na 

bicie nástroje, ktoré sa stali v súčasnosti dominujúcimi vo všetkých oblastiach populárnej 

hudby. Ich realizácia ako v minulosti tak i v súčasnosti z hľadiska finančných nákladov pre 

ZUŠ a väčšinu žiakov je nedostupná a preto sa presúva do pôsobnosti špecializovaných škôl 

na vyššom stupni vzdelávania. K štúdiu sa odporúča základná literatúra z hudobnej literatúry. 

Nakoľko príliv zahraničnej literatúry v oblasti bicích nástrojov sa po kvalitatívnej stránke 

zvyšuje, jeho využitie a zaradenie do plánu práce je ponechané na voľbe pedagóga. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Zosúladiť požiadavky a možnosti s individuálnym prístupom. Zamerať sa  na odstránenie 

pretrvávajúcich nedostatkov a pripraviť žiakov na plynulý prechod na štúdium II. stupňa. 

V prípade záujmu jednotlivých žiakov pokračovať po ukončení I. stupňa na odborných 

školách, zosúladiť plán práce so zameraním na danú problematiku. Dodržiavať elementárnu 

hru na malý bubon, správne držanie tela, paliček, pohyb lakťov, zápästia a celkovú 

uvoľnenost pri hre jednotlivých úderov. 
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 3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovať a zdokonaľovať 

rytmickú stabilitu hry na 

malom bubne. 

 

Rozvíjať inšpirovanú 

a pamäťovú zložku. 

 

Rozvíjať hru na xylofóne 

formou nácviku stupníc 

a jednoduchých cvičení, ktoré 

treba zadeliť do samostatných 

učebných plánov. 

 

Využívať rozličné pomôcky, 

ako CD a DVD nahrávky, 

ktoré vedú k rozvíjaniu 

pracovných návikov 

a samostatnosti. 

Rozvíjať plynule zvládnutie 

rytmických útvarov, duola V-

3.  

 

Nácvik viachlasných cvičení 

v rámci hry z listu. 

 

Hra v pravidelných a 

nepravidelných taktoch. 

 

Zoznámiť sa s rozšírenou 

stupnicou bicích nástrojov - 

claves bonga, cow-bell, 

maracas, tamburina, tom-tom 

a iné. 

 

Cvičenia paradidlov a etudy 

s použitím víru. 

 

 

 

V priebehu školského 

roka:  nacvičiť primerané 

množstvo cvičení: 15 až 20 

cvičení. 

 

Polročne: 5 až 10 cvičení. 

(počet v závislosti od 

stupňa obtiažnosti skladieb, 

podľa výberu z uvedenej 

odporúčanej literatúry). 

Zahrať 2 jednoduché, 2 

moderné piesne podľa 

sluchu a vytvoriť k nim 

jednoduchý rytmický 

sprievod, s využitím 

rôznych bicích nástrojov.  

 

Záverečná skúška: 

2 etudové cvičenia 

s rozdielnym taktom 

a tempom – hra z listu                                     

technické cvičenia + 

paradidel. 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne 2 krát vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb.  

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

V priebehu školského roka štvrtého ročníka sa žiak pripraví na talentovú skúšku na odbornú 

školu. Štúdium ukončí záverečnou skúškou v rozsahu požiadaviek na odbornú školu 

a verejným absolvenským vystúpením. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,    

fixačné – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 
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FORMY PRÁCE - hra podľa sluchu, hra z listu, improvizácia, individuálna, skupinová, práca 

v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Kubánek: Škola hry na bicie nástroje 

J. Tuzár: Etudy pro malý buben  

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno-výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička. Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 

 

Poznámka: 

Ciele, obsah a rozsah učebnej látky stanovujeme v súlade s učebnými potrebami žiaka, 

rešpektujeme jeho osobitosť, uplatňujeme individuálny prístup. 

 

Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy hry na bicích nástrojoch v druhej časti základného štúdia sú určené žiakom, 

ktorí ukončili štúdium hudobného odboru prvej časti základného štúdia – alebo schopným 

žiakom, ktorí splnia požiadavky pre prijatie do druhej časti základného štúdia. Cieľom štúdia 

hry na bicích nástrojoch je naučiť žiaka vyjadriť charakter hudobnej myšlienky 

prostredníctvom bicieho nástroja v najrôznejších rytmických útvaroch podľa predpisaného 

notopisu alebo vlastnou improvizáciou, upevňovať rytmické cítenie, kultúru hry, výraz, 

dynamiku, vyváženosť a ľahkosť techniky hry s dôrazom na osobitosť individuality žiaka. 

Usmerniť profil špecializácie a orientácie tak, aby žiak získal zručnosti a vedomosti v každej 

oblasti hudobného žánru.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Sprístupniť elementárne výrazové prstriedky rytmického členenia a hry na malom bubne. 

Rozvíjať rytmickú čistotu pohyblivosti, podania a pohotovosti hry. Upevniť rytmickú 

a dynamickú vyváženosť hry ľavej a pravej ruky. Viesť žiaka k pravidelnému a uvedomelému 

systému štúdia v príprave a prístupe. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zvládnuť hru šesnástinového Rozvíjať plynule zvládnutie V priebehu školského roka  
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pohybu v sextole, oktole, 

bodkovaný rytmus v 

dynamike f – p. 

 

Technicky vypracovať 

paradidlové cvičenie – 

jednoduché, dvojité, zložené 

v dynamickej a rytmickej 

vyváženosti. 

 

Členiť rytmické hodnoty 

v osminových, štvrťových, 

polových a alla breve taktoch.  

 

Cvičiť formou krátkych 

rozohrávok, postupne 

zvyšovať tempo až po 

rytmické zvládnutie čistoty 

a výrazovej schopnosti 

a možnosti žiaka. 

 

rytmických útvarov, duola V-

3. Nácvik viachlasných 

cvičení v rámci hry z listu. 

 

Hra v pravidelných a 

nepravidelných taktoch. 

 

Zoznámiť s rozšírenou 

stupnicou bicích nástrojov - 

claves bonga, cow-bell, 

maracas, tamburina, tom-tom 

a iné. 

 

Cvičenia paradidlov a etudy 

s použitím víru. 

nacvičiť primerané množstvo 

cvičení: 15 až 20 cvičení. 

 

Polročne: 5 až 10 cvičení. 

Zahrať 2 jednoduché a 2 

moderné piesne, podľa 

sluchu a vytvoriť k nim 

jednoduchý rytmický 

sprievod, s využitím rôznych 

bicích nástrojov (počet 

v závislosti od stupňa 

obtiažnosti skladieb, podľa 

výberu z uvedenej 

odporúčanej literatúry). 

 

Záverečná skúška: 2 

etudové cvičenia 

s rozdielnym taktom 

a tempom, hra z listu                                     

technické cvičenia + 

paradidel. 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne 2 krát vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb.  

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,    

fixačné – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE - hra podľa sluchu, hra z listu, improvizácia, individuálna, skupinová, práca 

v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž, pozorovanie interpretačných výkonov na koncerte. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

L. Kubánek: Škola hry na bicie nástroje 

J. Tuzár: Etudy pro malý buben 

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno-výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička. Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 
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Názov predmetu BICIE NÁSTROJE 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1,5 hod. týždenne (individuálne vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Julius Selčan ml. 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebné osnovy hry na bicích nástrojoch v druhej časti základného štúdia sú určené žiakom, 

ktorí ukončili štúdium hudobného odboru prvej časti základného štúdia – alebo schopným 

žiakom, ktorí splnia požiadavky pre prijatie do druhej časti základného štúdia. Cieľom štúdia 

hry na bicích nástrojoch je naučiť žiaka vyjadriť charakter hudobnej myšlienky 

prostredníctvom bicieho nástroja v najrôznejších rytmických útvaroch podľa predpisaného 

notopisu alebo vlastnou improvizáciou, upevňovať rytmické cítenie, kultúru hry, výraz, 

dynamiku, vyváženosť a ľahkosť techniky hry s dôrazom na osobitosť individuality žiaka. 

Usmerniť profil špecializácie a orientácie tak, aby žiak získal zručnosti a vedomosti v každej 

oblasti hudobného žánru.  

 

2. CIELE PREDMETU 

Sprístupniť elementárne výrazové prstriedky rytmického členenia a hry na malom bubne. 

Rozvíjať rytmickú čistotu pohyblivosti, podania a pohotovosti hry. Upevniť rytmickú 

a dynamickú vyváženosť hry ľavej a pravej ruky. Viesť žiaka k pravidelnému a uvedomelému 

systému štúdia v príprave a prístupe. 

 

3. OBSAH, KOMPETENCIE, VÝSTUP 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Zvládnuť hru šesnástinového 

pohybu v sextole, oktole, 

bodkovaný rytmus v dynamike 

pp – ff. 

Technicky vypracovať 

paradidlové cvičenie – 

jednoduché, dvojité, zložené 

v dynamickej a rytmickej 

vyváženosti. 

Členiť rytmické hodnoty 

v osminových, štvrťových, 

polových a allabreve taktoch.  

Cvičiť formou krátkych 

rozohrávok, postupne zvyšovať 

tempo, až po rytmické 

Rozvíjať plynule zvládnutie 

rytmických útvarov, duola V-

3. Nácvik viachlasných 

cvičení v rámci hry z listu. 

 

Hra v pravidelných a 

nepravidelných taktoch. 

 

Zoznámiť s rozšírenou 

stupnicou bicích nástrojov - 

clavesbonga, cow-bell, 

maracas, tamburina, tom-tom 

a iné. 

 

Cvičenia paradidlov a etúd 

V priebehu školského 

roka:  nacvičiť primerané 

množstvo cvičení: 15 až 

20 cvičení. 

Polročne: 5 až 10 cvičení. 

Zahrať 3 jednoduché, 3 

moderné piesne, podľa 

sluchu a vytvoriť k nim 

jednoduchý rytmický 

sprievod, s využitím 

rôznych bicích nástrojov. 

(počet v závislosti od 

stupňa obtiažnosti 

skladieb, podľa výberu 

z uvedenej odporúčanej 
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zvládnutie čistoty a výrazovej 

schopnosti a možnosti žiaka. 

 

s použitím víru. literatúry). 

Záverečná skúška: 2 

etudové cvičenia 

s rozdielnym taktom 

a tempom, hra z listu,                                     

technické cvičenia + 

paradidel. 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiak je hodnotený stupňom: 

- Výborný (1) – ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a minimálne 2 krát vystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Chválitebný (2) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez 

výrazných pamäťových a rytmických nepresností a minimálne raz vystúpi na triednom 

seminári, alebo koncerte. 

- Uspokojivý (3) - ak splní plán a nacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb bez väčších 

pamäťových a rytmických nepresností a ani raz nevystúpi na triednom seminári, alebo 

koncerte. 

- Neuspokojivý (4) - ak nesplní plán a nenacvičí požadovaný počet cvičení a skladieb.  

Žiaka možeme hodnotiť aj slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

METÓDY - motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia; pochvala povzbudenia, kritika, 

vysvetľovanie, demonštrácia, pozorovanie, metóda samostatnej práce, napodobňovanie, 

imitovanie, kopírovanie (hry učiteľa), nácvik pohybových zručností, opakovanie,    

fixačné – precvičovanie a zdokonaľovanie zručností. 

FORMY PRÁCE - hra podľa sluchu, hra z listu, improvizácia, individuálna, skupinová, práca 

v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž, pozorovanie interpretačných výkonov na koncerte. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

L.  Kubánek: Škola hry na bicie nástroje 

J.  Tuzár: Etudy pro malý buben 

I - Beat Rock  

II - Jazz 

III - Rytmy, breaky, paradydle, sextoly atď. 

IV - Duetá 

P. a J. Šprunk: Bicie nástroje 

E. Keune: Schlaginstrumente – Kainetromel 

R. Knauer: Škola pre malý bubon 

Olaf Stein – preklad Pavol Brnko: Bicie nástroje – základy hry 

Didaktická technika: cd, dvd, mp3. 

Materiálno-výučbové prostriedky: hudobný nástroj (bicie), paličky, stojan na noty, bubenícka 

stolička. Iné zdroje: internet, knižnica, televízia, piesne zo súkromného archívu učiteľa. 

 

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE:  v 2.  ročníku v predmete hra na bicích 

nástrojoch  sa nadväzuje na 1. ročník. Potrebné je rozvíjať schopnosť žiaka uzatvárať študijné 

prvky do širších celkov. Špecifikovať nápaditosť a improvizáciu v rôznych žánroch a typoch 

hudobnej formy a dôrazom na štýlovosť..  
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Celá práca je postavená na vzťahu učiteľ - žiak, uvedomovať si na strane učiteľa, že sa 

pracuje so živým materiálom, vhodne vyberať notové materiály i spôsob komunikácie 

vzhľadom k veku žiaka. 

Verejne vystupovať, snažiť sa primäť žiaka s rodičmi o návštevy koncertov a snažiť sa 

vzbudiť u žiaka čo najväčší záujem o hudobné dianie. 

Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná, slúži k základnej orientácii učiteľa a je možné 

variovať študijný materiál podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa individuálnych 

dispozícií žiaka. 
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V.3 Učebné osnovy pre literárno – dramatický odbor 

 

Názov predmetu PRÍPRAVNÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Prípravná dramatická výchova  je zameraná predovšetkým na  jednoduchú dramatickú hru, 

ktorá vychádza z detskej hry. Je založená predovšetkým na cieľavedomej pohybovej činnosti 

celej skupiny. Dramatická hra je hlavnou rámcovou motiváciou pre doplňujúce hry a 

pohybové, rečové a hudobno-rytmické technické cvičenia. Prípravné štúdium je zamerané na 

rozvoj pohybových dispozícii a pestovanie citu pre rytmus, reč a pohyb. Žiaci si osvojujú 

základné zručnosti a zároveň sa overujú ich predpoklady pre ďalšie štúdium.  

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu v prípravnom ročníku je : 

- naučiť žiakov základné pravidlo dramatickej hry, t.j aktívne sa zúčastňovať spoločnej hry, 

- cvičeniach a v hrách s pravidlom zvládnuť základné prvky pohyblivosti, pružnosti, 

obratnosti, získať schopnosť aktívne a pasívne sa uvoľniť, sústrediť sa a pohotovo reagovať, 

- v cvičeniach a v hrách s pravidlom zoznámiť sa so základným priestorovým cítením 

(orientácia v priestore, rešpektovanie ostatných členov kolektívu pri voľnom pohybe) 

- v cvičeniach a hrách s pravidlom zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku pohybom 

a zvukom (slovným a hlasovým prejavom, hrou na telo). 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Rozvoj sociability detí 

kolektívnou a individuálnou 

činnosťou 

Rozvoj pohybových danosti a 

rytmické cítenie deti 

Rozvoj samostatného 

slovného vyjadrovania, 

obohatenie slovnej zásoby 

Zisťovanie predpokladov pre 

odbornú výchovu v 

dramatickom odbore 

 

Naučiť  základné 

pravidlo dramatickej hry 

Naučiť základné prvky 

pohyblivosti, pružnosti a 

obratnosti 

Rozvíjať slovnú zásobu, 

cit pre slovo, výraz 

Naučiť sa rešpektovať 

partnera a reagovať na 

neho 

 

 

 

Zvládol správne držanie tela; 

zvládol relaxačné cvičenia 

a cvičenia na sústredenie 

V jednoduchých artikulačných 

cvičeniach a riekankách si 

uvedomil  rytmus a melódiu 

reči a zvládol vyslovovanie 

všetkých hlások; 

Zvládol logické a slovné hry, 

spoznáva vhodné literárne 

diela prostredníctvom aktívnej 

hry. 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. V dramatickej hre s pravidlom je aktívny a prevažne samostatný. 

Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a skupinovom 

prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie nedostatky 

z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. Osvojené 

poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez podstatných 

nedostatkov.  

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave s menšou pomocou učiteľa. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti 

v  individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené vyjadrovacie   schopnosti. 

Žiak je pasívny    a rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Neprejavuje záujem 

o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. Celkový rozvoj jeho 

schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa 

prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v 

ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

prípravný ročník základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie 

expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad 

fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti 

diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore koncert, vystúpenie, súťaž. 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD- detské pesničky,  ľahko ovládateľné  nástroje,   

maňušky,  

- výber textov z literatúry pre deti (M.R.Martáková, M.Ďuríčková, D.Hevier, Ľ.  Feldek...),   

- detské časopisy Slniečko, Zornička, Fifík. 

- Dotyky s dramatickou výchovou : Iuventa92, 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie : Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi :Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole : Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova, Machková,E 

- Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M. 



198 
 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatická príprava je predmet, ktorého hlavným obsahom je komplexná tvorivá dramatická 

činnosť, zahrňujúca všetky zložky(pohybové, rečové, hudobno-rytmické). Motivácia všetkých 

činnosti zostáva základným metodickým princípom, podnecujúcim spontánny detský prejav. 

Skúsenosti, zručnosti a schopnosti  získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne 

vyvíjajú vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu v prvom ročníku je : 

- Vytvoriť neformálnu sociálnu skupinu deti pomocou elementárnej hrovej činnosti 

- Viesť deti k tomu, aby si osvojili schopnosť nadviazať kontakt s partnerom 

- Rozvíjať prirodzený detský dramatický prejav pomocou rôznych námetov a rôznorodou 

kolektívnou činnosťou 

- Vyberať námety, ktoré vedú k spoločnej činnosti skupiny, zároveň podporujú individuálny 

prejav 

- Pomáhať deťom zbavovať sa rušivých zábran a zlých návykov v správaní 

- Pestovať v deťoch zmysel pre humor, rozvíjať predstavivosť a fantáziu 

- Pozorovať deti v ich spontánnom prejave a snažiť sa nájsť príčiny nedostatkov v ich 

rečovom a fyzickom kontakte. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Rozvíjanie osobnosti žiaka v 

oblasti citových, rozumových 

a morálnych kvalít 

Aktívné podieľanie sa na 

vytváraní kolektívneho 

cítenia a vytváraní vzájomnej 

spolupráce 

Rozvíjanie samostatného 

slovného vyjadrovania, 

obohatenie slovnej zásoby 

Pochopenie jednoduchého 

dialógu s partnerom 

Pochopenie významu 

pravidiel a dodržiavanie ich 

Rozvíjať skupinové cítenie a 

vnímanie v dramatických 

činnostiach 

Rozvíjať tímovú spoluprácu 

pri riešení problémov 

Rozvíjať správne dýchanie 

a artikuláciu. 

Pomocou hier so slovom 

rozvíjať slovnú zásobu 

Rozvíjať správne držanie tela 

a zvládnuť základy tempo 

rytmického  pohybu 

Vnímať priestorové cítenie a 

orientácia 

Zvládol jednoduchú 

dramatickú hru so 

zástupnou rekvizitou 

Zvládol jednoduchú 

partnerskú hru so 

zástupným textom 

Zvládol správne držanie 

tela 

Zvládol základy tempo 

rytmického pohybu, 

pohybu v priestore 

a orientáciu. 

V jednoduchých 

artikulačných cvičeniach 
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Rozvíjať zmyslové vnímania 

Rozoznávať a analyzovať 

dramatických pojmov 

a riekankách si uvedomil 

rytmus a melódiu reči a 

zvládol vyslovovanie 

všetkých hlások 

Uplatňuje rečové 

schopností 

v individuálnom, alebo 

kolektívnom  prednese 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. V dramatickej hre s pravidlom je aktívny a prevažne samostatný. 

Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a skupinovom 

prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie nedostatky 

z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. Osvojené 

poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez podstatných 

nedostatkov.  

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave s menšou pomocou učiteľa 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti 

v  individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené vyjadrovacie   schopnosti. 

Žiak je pasívny    a rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Neprejavuje záujem 

o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. Celkový rozvoj jeho 

schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa 

prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v 

ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

prvý ročník základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad. 

Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore koncert, vystúpenie, súťaž. 
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 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD - detské pesničky, ľahko ovládateľné  nástroje,   

maňušky,  

- výber textov z literatúry pre deti (M. R. Martáková, M. Ďuríčková, D. Hevier, Ľ.  Feldek...),   

- detské časopisy Slniečko, Zornička, Fifík. 

- Dotyky s dramatickou výchovou: Iuventa 92, 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie: Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi: Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole: Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova: Machková, E. 

- Hry pro rozvoj emocí a komunikace: Zelinová, M. 

- Internet 

- knižnica. 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť, ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatická príprava je predmet , ktorého hlavným obsahom je komplexná tvorivá dramatická 

činnosť, zahrňujúca všetky zložky(pohybové, rečové, hudobno-rytmické). Motivácia všetkých 

činnosti zostáva základným metodickým princípom, podnecujúcim spontánny detský prejav. 

Skúsenosti, zručnosti a schopnosti  získané v priebehu výuky motivovanou hrou sa postupne 

vyvíjajú vo vlastnú uvedomelú odbornú činnosť. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu v druhom ročníku je : 

- prehlbovať sociálne vzťahy v skupine, 

- zvládnuť základné pravidlá dramatickej hry, 

- uplatňovať osvojené schopnosti v dramatickej hre, 

- upevňovať vzťah deti ku kolektívu pri plnom rešpektovaní individuálnych odlišnosti, 

- dbať o rozvoj prirodzeného a osobitého vyjadrenia vzťahu k reálnemu životu a vybraným 

témam, 

- dbať o kultúru správania sa, 

- pestovať v deťoch zmysel pre humor, rozvíjať predstavivosť a fantáziu, 

- učiť deti pomocou hry humornou formou riešiť konflikty vznikajúce z vonkajších popudov 

a udalosti, poukazovať na dobro, budovať stupnicu hodnôt. 
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 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Rozvíjanie osobnosti žiaka 

v oblasti citových, 

rozumových a morálnych 

kvalít 

Podieľanie sa na vytváraní 

kolektívneho cítenia 

a vytváraní vzájomnej 

spolupráce 

Zvládnutie ďalšieho 

pravidlá dramatickej hry 

Zvládnutie jednoduchého 

dialógu s partnerom 

Zvládnutie základov 

správneho držania telá 

 

 

 

 

Rozvíjať samostatné pokusy 

deti o vlastné, veku primerané 

vyjadrenie dramatickou hrou, 

pohybovou improvizáciou, 

rečou. 

 

Uvedomovať si tela ako celku, 

precvičovať  s deťmi 

v prízemných polohách 

obratnosť. 

 

V rečových cvičeniach sledovať 

zreteľnosť a znelosť rečového 

prejavu. 

 

Rozvíjať kladný vzťah deti ku 

knihám a detskej literatúre. 

V etude zvládne 

jednoduchý dramatický 

príbeh- uvedomi si svoju 

úlohu. 

 

Zvládne technicky 

náročnejšie cvičenia 

v pohybe. 

 

Vytvorí jednoduchú 

improvizovanú bábku 

a oživí ju. 

 

V hlasových cvičeniach si 

uvedomí funkciu 

rezonancie, mäkký hlasový 

začiatok, tempo rytmus 

reči a uplatni ho 

v individuálnom, alebo 

kolektívnom prednese. 

 

Spoznáva a pochopí 

vhodné literárne diela 

prostredníctvom aktívnej 

hry. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. V dramatickej hre s pravidlom je aktívny a prevažne samostatný. 

Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a skupinovom 

prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie nedostatky 

z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. Osvojené 

poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez podstatných 

nedostatkov.  

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave s menšou pomocou učiteľa. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti 

v  individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené vyjadrovacie   schopnosti. 

Žiak je pasívny    a rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Neprejavuje záujem 
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o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. Celkový rozvoj jeho 

schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa 

prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v 

ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

druhý  ročník základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad. 

Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD - detské pesničky, ľahko ovládateľné  nástroje,   

maňušky.  

- výber textov z literatúry pre deti (M.R.Martáková, M.Ďuríčková, D.Hevier, Ľ.  Feldek...),   

- detské časopisy Slniečko, Zornička, Fifík, 

- Dotyky s dramatickou výchovou: Iuventa 92, 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie : Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi: Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole: Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova, Machková, E. 

- Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M. 

- Internet, 

- knižnica. 

 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatika a slovesnosť zahŕňa komplexnú tvorivú dramatickú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa 

činnosť smerujúcu od hry k vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a 

kultivovane sa vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom, slovným prejavom hovoreným aj 

písaným. 

Obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomá pohybová výchova, zameraná na 

zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a koordinovaného pohybu 

celého tela. 

Hlavnou náplňou predmetu Prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti interpretovať 

text ako osobný aktuálny zážitok. 

Práca v súbore je predmet medziročnikový, ktorého sa zúčastňujú žiaci 3. - 6. ročníka I. 

stupňa. Hlavným obsahom je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z oblasti 

poézie, prózy alebo dramatických žánrov. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu Dramatika a slovesnosť v treťom ročníku je: 

- naučiť sa konať v jednoduchých daných okolnostiach, 

- zvládnuť jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu a vedieť zachovať jej formu aj pri 

zámene postáv, 

- zvládnuť v cvičeniach hru s predmetom, 

- zvládnuť krátke pointované vyjadrenie zážitku. 

 

Cieľom predmetu  Prednes v treťom ročníku je : 

- v dychových, hlasových a artikulačných cvičeniach vedieť navodiť správny vnútorný 

hmatový pocit a postupne ho uplatňovať pri práci s hovoreným slovom, 

- vo výrazových variantoch zvládnuť správnu výslovnosť vokálov, rezonanciu 

v nadhrtanových dutinách a prácu svalov brušných stien a bránice. 

 

Cieľom predmetu  Pohyb v treťom ročníku je: 

- vedome sa usilovať o správne držanie tela, 

- zvládnuť cvičenia na centrálny a periférny pohyb ( zbalenie, rozbaľovanie), 

- zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti ( preliezanie, podliezanie), 

- zvládnuť základy priestorového cítenia ( pred, za, hore, dole), rýchle formácie v priestore so 

zmenou rytmu, 

- v hudobno – pohybových cvičeniach zvládnuť zmenu tempa a dynamiky, 

- zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta. 

 

Cieľom predmetu  Práca v súbore v treťom ročníku je: 

- zvládnuť úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schpnosti 

a nadobudnuté vedomosti. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Uvedomovanie si vlastných 

a kolektívných tvorivých 

podnetov, vyjadrenie k nim 

svoje stanovisko 

dramatickou hrou, výberom 

umeleckého textu, pohybom 

Rozvíjať skupinové cítenia 

a vnímania v dramatických 

činnostiach. 

Rozvíjať zmyslové 

vnímanie. 

Pochopiť miesto jednotlivca 

Zvládol v etude jednoduchý 

dramatický dej, pochopil 

a uvedomil si svoju rolu 

a podľa toho konal. 

Vytvoril jednoduchú 

improvizovanú bábku 
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a slovným prejavom na 

úrovni dosiahnutých 

odborných zručnosti. 

Rozvíjanie schopnosti 

kontaktu a vciťovania 

 

Vytvorenie základov 

stupnice mravných 

a umeleckých hodnôt. 

Držanie tela v napätí a 

uvoľnení. 

Nadobudnutie základných 

zručnosti práce s dychom, 

rezonanciou, artikulačnými 

orgánmi. 

 

 

 

 

 

v iných kontextoch. 

Porovnávať a hľadať znaky 

dramatického umenia. 

Hrať so žiakmi hry so 

slovom, rozvíjať slovnú 

zásobu. 

Naučiť žiaka správne 

držanie tela a precvičovať 

tempo rytmicky pohyb. 

Zaradiť hry na priestorové 

cítenie a orientáciu. 

Vyjadriť náladu a predstavu  

pohybom. 

Využívať v prednese 

dynamiku, pauzu,  

frázovanie, a melódiu 

Pripraviť triedny projekt 

a v etude uplatnil osvojené 

princípy jej oživovania 

(vrátanie zvuku ). 

Zvládol krátky slovesný útvar 

s pointou v hovorenej 

a písanej forme. 

Zvládol cvičenia na centrálny 

a periférny pohyb. 

Zvládol cvičenia prízemnej 

obratnosti. 

Zvládol vytvorenie skupinovej 

formácie priestore so zmenou 

rytmu. 

V hudobno – pohybových 

cvičeniach zvládnol zmeny 

tempa a zmeny dynamiky. 

V prednese dokázal zaujať 

a vyjadriť osobný vzťah 

k téme literárnej predlohy. 

Plnil úlohy uložené 

v súborovej práci a uplatňoval 

v nich získane vedomosti a 

zručnosti. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, s 

menšími nedostatkami. V dramatických  činnostiach je aktívny, tvorivý a prevažne 

samostatný. Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a 

skupinovom prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie 

nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Zúčastňuje sa verejných podujatí školy i na súťažiach. Má aktívny 

záujem o dramatické umenie a literatúru. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti 

literatúry, princípov dramatickej  hry, spevu a pohybu uplatňuje s menšou pomocou učiteľa. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla samostatne a dokáže ich predviesť 

na menej závažných podujatiach školy. Má aktívny záujem o dramatické umenie, literatúru a 

o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti v  

individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov dramatickej  

hry, spevu a pohybu uplatňuje pomocou učiteľa. V práci sa vyskytujú častejšie nedostatky. 

Má záujem o štúdium v ZUŠ.  

Stupeň 4 – neuspokojivý 
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Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny a 

rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Literárno-dramatický  prejav je väčšinou 

chybný a málo estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na 

dosiahnutie elementárnych zákonitostí dramatickej hry nevie aplikovať v praxi ani s pomocou 

učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. 

Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

tretí ročník základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad. 

Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD - detské pesničky, ľahko ovládateľné  nástroje,   

maňušky,  

- výber textov z literatúry pre deti,  

- detské časopisy Slniečko, Zornička, Fifík, 

- Dotyky s dramatickou výchovou: Iuventa 92, 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie: Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi: Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole: Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova, Machková, E., 

- Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M., 

- Internet, 

- knižnica. 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatika a slovesnosť zahŕňa komplexnú tvorivú dramatickú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa 

činnosť smerujúcu od hry k vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a 

kultivovane sa vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom, slovným prejavom hovoreným aj 

písaným. 

Obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomá pohybová výchova, zameraná na 

zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a koordinovaného pohybu 

celého tela. 

Hlavnou náplňou predmetu Prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti interpretovať 

text ako osobný aktuálny zážitok. 

Práca v súbore je predmet medziročnikový, ktorého sa zúčastňujú žiaci 3. - 6. ročníka I. 

stupňa. Hlavným obsahom je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z oblasti 

poézie, prózy alebo dramatických žánrov. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu Dramatika a slovesnosť vo štvrtom ročníku je: 

- zvládnuť v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu s možnosťou 

rozhodnúť svojim konaním o jej riešení, 

- zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru, 

- vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach a etudách kontakt s partnerom a vyjadriť vzťah 

k nemu, 

- zvládnuť v cvičeniach dialóg s predmetom ako s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu, 

- uvedomiť si v cvičeniach výrazové možnosti pri voľbe slov, 

- zachytiť v písanom texte vyjadrenie vzťahu. 

 

Cieľom predmetu  Prednes vo štvrtom ročníku je: 

- zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie jednoduchého podtextu, 

- prehlbovať prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou 

rozdielneho výkladu, 

- uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu ( dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, 

dynamika) ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať. 

 

Cieľom predmetu  Pohyb vo štvrtom ročníku je: 

- vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky prízemnej gymnastiky (rôzne druhy 

skokov, príprava na stojky), 

- zvládnuť náročnejšie cviky obratnosti, 

- zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu, 

- zvládnuť jednoduchú tanečnú hru so spevom (polka, valčík), 

- uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov. 

 

Cieľom predmetu  Práca v súbore vo štvrtom ročníku je: 

- zvládnuť úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schpnosti 

a nadobudnuté vedomosti. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Na základe vytvorenia 

elementárnej stupnice 

mravných a umeleckých 

hodnôt navodenie u  žiakov 

Dramatika a slovesnosť  

- vysvetliť základný princíp 

stavby dramatického tvaru. 

- podnietiť autorský prístup 

Dramatika a slovesnosť 

- žiak zvládne tvorbu a 

princípy výstavby 

jednoduchého dramatického 
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rešpektovať  vzájomne 

odlišnosti, hodnotiť klady a 

zápory a toto hodnotenie 

prijímať. 

Pochopenie funkcie tvorivej 

činnosti v dramatickej hre, v 

pohybovom a slovnom  

Samostatný prístup pri 

riešení daných úloh. 

Používanie jednoduchých 

scénických prvkov. 

Vedenie žiakov k vzájomnej 

úcte, dbanie o kultúru 

správania. 

 

 

žiakov k úlohám. 

-precvičovať so žiakmi v 

partnerských cvičeniach  

výmenu rolí 

- cvičiť zmyslove vnímanie 

 

Prednes 

-upevňovať správne rečové 

návyky 

- rozvíjať slovnú zásobu 

- dbať na výraznú výslovnosť 

-  aplikovať získané skúsenosti 

a vedomosti vo výrazových 

variantoch 

- vyjadriť podtext moduláciou 

 

Pohyb 

-Spájať osvojené technické 

prvky s výrazom 

-začleňovať hudobno- 

pohybový prejav do 

dramatickej činnosti 

- improvizácie 

- správne držanie tela 

- prízemná gymnastika 

 

Súbor 

-dotvárať inscenácie 

- verejné vystúpenia 

tvaru 

- vie nadviazať v etudách 

kontakt s partnerom a 

vyjadriť vzťah k nemu 

-zvládnie v kolektívnej 

improvizácii jednoduchú 

dramatickú situáciu s 

možnosťou zmeniť jej 

riešenie 

-zvládnie dialóg s 

predmetom a vyjadrí vzťah k 

nemu 

- vyjadrí vzťahy v písanom 

texte 

- uplatní získané vedomosti a 

návyky v dramatickom 

útvare 

Prednes 

- uplatní správne technické 

návyky v hovorenom 

prejave, v umeleckom 

prednese, na verejných 

vystúpeniach a v praxi 

- žiak sa zúčastňuje na 

ročníkových vystúpeniach, 

celého odboru, verejnosti, 

súťažiam 

Pohyb 

- správne drží telo v 

javiskovej akcii 

-zvládne náročnejšie cviky 

obratnosti 

-zvládne improvizácie na 

hudobné motívy 

-zvládne jednoduchú tanečnú 

hru so spevom 

Súbor  

-zúčastní sa  javiskovej 

realizácie dramatickej 

predlohy 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, s 

menšími nedostatkami. V dramatických  činnostiach je aktívny, tvorivý a prevažne 

samostatný. Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a 

skupinovom prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie 

nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez 



208 
 

podstatných nedostatkov. Zúčastňuje sa verejných podujatí školy i na súťažiach. Má aktívny 

záujem o dramatické umenie a literatúru. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti 

literatúry, princípov dramatickej  hry, spevu a pohybu uplatňuje s menšou pomocou učiteľa. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla samostatne a dokáže ich predviesť 

na menej závažných podujatiach školy. Má aktívny záujem o dramatické umenie, literatúru a 

o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti v  

individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov dramatickej  

hry, spevu a pohybu uplatňuje pomocou učiteľa. V práci sa vyskytujú častejšie nedostatky. 

Má záujem o štúdium v ZUŠ.  

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny a 

rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Literárno-dramatický  prejav je väčšinou 

chybný a málo estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na 

dosiahnutie elementárnych zákonitostí dramatickej hry nevie aplikovať v praxi ani s pomocou 

učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. 

Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

štvrtý ročník základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad. 

Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD - detské pesničky, 

- výber textov z literatúry pre deti,  

- Dotyky s dramatickou výchovou: Iuventa 92, 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie: Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi: Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole: Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova, Machková, E., 
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- Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M., 

- Internet, 

- knižnica. 

 

Profil absolventa ISCED 1B v literárno-dramatickom odbore 

Absolvent: 

- vie vystupovať veku a okolnostiam primerane na verejnosti, 

- hovorí zrozumiteľne, prirodzene a kultivovane, 

- dokáže spolupracovať v skupine, rešpektuje pravidlá skupiny,  

- primerane sa zapája do diskusie so schopnosťou rešpektovať aj odlišné názory, 

- vie objektívne zhodnotiť svoju prácu a výkony, ako aj prácu iných, 

- veku primerane chápe pravidlá dramatickej hry, 

- zvláda jednoduchú charakterizáciu v príbehu, krátku improvizáciu s predmetom, 

- chápe priestorové tvary – kruh, zástup, rad, pocit diaľky, hĺbky, výšky, 

- uvedomuje si držanie tela v napätí a uvoľnení, 

- zvláda primeranú telesnú obratnosť, 

- ovláda základy práce  dychom, rezonanciou, artikulačnými orgánmi, 

- číta s porozumením veku primeraný text. 

 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 126 Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatika a slovesnosť zahŕňa komplexnú tvorivú dramatickú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa 

činnosť smerujúcu od hry k vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a 

kultivovane sa vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom, slovným prejavom hovoreným aj 

písaným. 

Obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomá pohybová výchova, zameraná na 

zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a koordinovaného pohybu 

celého tela. 

Hlavnou náplňou predmetu Prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti interpretovať 

text ako osobný aktuálny zážitok. 

Práca v súbore je predmet medziročnikový, ktorého sa zúčastňujú žiaci 3. - 6. ročníka I. 

stupňa. Hlavným obsahom je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z oblasti 

poézie, prózy alebo dramatických žánrov. 

 

 2. CIELE PREDMETU 
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Cieľom predmetu Dramatika a slovesnosť v prvom  ročníku druhej časti je: 

- zvládnuť v dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetu s využitím získaných odborných 

skúsenosti a vedomosti, 

- fixovať tvar etudy, 

- zvládnuť v cvičení dialóg s bábkou ako s partnerom živého človeka, 

- zvládnuť hudobný námet formou dramatickej pohybovej improvizácie, 

- zvládnuť jednoduchú slovnú improvizáciu (konferovanie, reportáž), 

- písomne spracovať vlastné zážitky, alebo predstavy, 

- zvládnuť techniku písania jednoduchého scenára. 

 

Cieľom predmetu Prednes v prvom ročníku druhej časti je: 

- logicky zvládnuť myšlienku autorovho textu a obohatiť ju o vlastný interpretačný postoj, 

- vedome pracovať so základnými výrazovými prvkami prednesu. 

 

Cieľom predmetu Pohyb v prvom ročníku druhej časti je: 

- zvládnuť požadovaný pohybový tréning, 

- zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti, 

- zvládnuť koordinačné cvičenia s predmetom, 

- zvládnuť jednoduchý súčasný, alebo ľudový tanec. 

 

Cieľom predmetu Práca v súbore v prvom ročníku druhej časti je: 

- aktívne sa zúčastňovať svojimi schopnosťami, skúsenosťami a nadobudnutými 

vedomosťami aj vlastnými podnetmi na vytváraní súborových programov. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovanie zmyslu pre 

mravné a umelecké hodnoty 

u žiakov. 

 

Uvedomovanie  

a vyjadrovanie 

v dramatickom a slovnom 

prejave svoje konflikty so 

svetom, ich príčiny 

a prípadné riešenie. 

 

Vedome zvládnutie 

a osvojenie základných 

princípov tvorivej 

dramatickej činnosti. 

 

Samostatné slovné 

vyjadrovanie. 

Dramatika a slovesnosť 

Učiť žiakov vyhľadávať 

a zhromažďovať námety 

a tvoriť individuálne 

zvolenou formou krátke 

príbehy. 

 

Zdokonaľovať techniku 

písania scenárov. 

 

Artikulačnými a hlasovými 

cvičeniami zdokonaľovať 

techniku reči na základe 

vedomej spolupráce žiakov. 

 

V slovnom konaní učiť 

žiakov rozlišovať adresný 

prejav smerom k jednému 

alebo viacerým partnerom 

v priestore. 

 

Precvičovať gradáciu 

v rečovom prejave. 

 

Žiak dokáže na základe 

námetu, alebo predlohy 

vytvoriť krátky príbeh. 

 

Vie napísať jednoduchý 

krátky scenár. 

 

Svoj prejav dokáže adresovať 

partnerovi alebo skupine 

ľudí. 

 

Dokáže používať výrazové 

prvky pri rečovom prejave. 

 

Zvláda prvky pohybovej 

techniky (prízemnú 

obratnosť, koordinačné 

cvičenia). 

 

Zvládne pohybové vyjadrenie 

zmien v rytmických, 

melodických a dynamických 

prejavoch. 
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Pohyb 

V pohybových cvičeniach sa 

orientovať na kondíciu 

žiakov. 

Precvičovať nadobudnuté 

technické schopnosti 

v spojení s výrazom. 

Precvičovať výstavbu etudy 

s použitím prvkov 

pantomímy. 

 

Prednes 

Pomáhať žiakom pri 

samostatnom výbere textu. 

Pracovať na predlohách 

Hľadať styčné body medzi 

textom a vlastným zážitkom 

žiaka. 

Pozornosť venovať podtextu. 

Viesť k zodpovednosti za 

obsah a formu vyjadrenia sa 

vzhľadom na spoluhráčov aj 

divákov. 

Dokáže vytvoriť etudu 

s využitím pantomimických 

prvkov. 

 

Žiak dokáže vyhľadať text, 

ktorý zodpovedá vekovým 

a odborným možnostiam 

recitátora. 

 

Žiak dokáže  nájsť styčné 

body v texte, ktoré sú totožné 

s vlastným zážitkom.  

 

Osvojí si výrazové prvky 

prednesu. 

 

Zvládne stanovené úlohy 

a ciele v predmete. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, s 

menšími nedostatkami. V dramatických  činnostiach je aktívny, tvorivý a prevažne 

samostatný. Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a 

skupinovom prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie 

nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Zúčastňuje sa verejných podujatí školy i na súťažiach. Má aktívny 

záujem o dramatické umenie a literatúru. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti 

literatúry, princípov dramatickej  hry, spevu a pohybu uplatňuje s menšou pomocou učiteľa. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla samostatne a dokáže ich predviesť 

na menej závažných podujatiach školy. Má aktívny záujem o dramatické umenie, literatúru a 

o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti v  

individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov dramatickej  

hry, spevu a pohybu uplatňuje pomocou učiteľa. V práci sa vyskytujú častejšie nedostatky. 

Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 
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Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny a 

rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Literárno-dramatický  prejav je väčšinou 

chybný a málo estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na 

dosiahnutie elementárnych zákonitostí dramatickej hry nevie aplikovať v praxi ani s pomocou 

učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. 

Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

prvý ročník, druhej časti základného štúdia  nižšieho sekundarného vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy  

Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, výklad. 

Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti 

Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

    Materiál: jednoduché rekvizity, lopty, CD - detské pesničky, 

- výber textov z literatúry pre deti,  

- dotyky s dramatickou výchovou: Iuventa 92, 

- zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie: Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi: Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole: Ľubica Bekeniová, 

- Jak se učí dramatická výchova, Machková, E., 

- Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M., 

- internet,  

- knižnica. 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

 



213 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatika a slovesnosť zahŕňa komplexnú tvorivú dramatickú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa 

činnosť smerujúcu od hry k vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a 

kultivovane sa vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom, slovným prejavom hovoreným aj 

písaným. 

Obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomá pohybová výchova, zameraná na 

zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a koordinovaného pohybu 

celého tela. 

Hlavnou náplňou predmetu Prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti interpretovať 

text ako osobný aktuálny zážitok. 

Práca v súbore je predmet medziročníkový, ktorého sa zúčastňujú žiaci 3. - 6. ročníka I. 

stupňa. Hlavným obsahom je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z oblasti 

poézie, prózy alebo dramatických žánrov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu Dramatika a slovesnosť v druhom  ročníku, druhej časti je: 

- Vhodne volenými úlohami a témami umožniť žiakom vedome sa vyjadriť  v dramatickom a 

slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných a estetických postojov k svetu.  

- Vyhľadávať spolu so žiakmi ďalšie témy, ktoré im umožnia z rôznych uhlov – aj komických 

- Konfrontovať svoje postoje k svetu so skúsenosťami iných vekových kategórií.  

- Viesť ich k chápaniu vývoja a postavenia jednotlivca v spoločnosti.  

- Vyhľadávať témy v pôsobivých umeleckých dielach a tak ovplyvňovať etické a estetické 

cítenie žiakov. 

- Viesť žiakov k vedomému osvojeniu základných princípov dramatického výrazu spoločných 

všetkým disciplínam (napr. rytmus, dynamika, priestor a ďalšie), a tak im ozrejmiť spojitosť 

medzi jednotlivými činnosťami.  

 

Cieľom predmetu  Prednes v druhom ročníku, druhej časti je: 

- vedomé používať základné výrazové prvky umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii 

samostatne zvoleného textu, 

- dbať o zachovanie prirodzeného a kultivovaného prednesového prejavu.  

 

Cieľom predmetu  Pohyb v  druhom  ročníku, druhej časti je: 

- zapájať do dramatickej akcie náročnejšie cvičenia pohybovej techniky 

- rozširovať tak pohybový prejav žiakov 

- zdokonaľovať a obohacovať ich prejav o ďalšie výrazové možnosti  

- pomocou hudby naďalej prehlbovať hudobné a rytmické cítenie  

- využívať individuálne schopnosti jednotlivcov na obohatenie vyučovania. Ostatných žiakov 

učiť, aby dokázali sami napríklad vysvetliť princíp určitého pohybového  cvičenia.  

- podobne ako pri hlasových a artikulačných cvičeniach poverovať aj pri pohybovej výchove 

jednotlivých žiakov, aby sa striedali pri samostatnom vedení pohybových rozcvičiek, a tak sa 

učili rozpoznať u spolužiakov príčiny chýb a odstraňovať ich.  

 

Cieľom predmetu  Práca v súbore v druhom ročníku, druhej časti je: 

- Aktívne sa zúčastňovať svojimi schopnosťami, skúsenosťami a nadobudnutými 

vedomosťami aj vlastnými podnetmi na vytváraní súborových programov. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Upevňovanie zmyslu pre Dramatika a slovesnosť Žiak dokáže na základe 
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mravné a umelecké hodnoty 

u žiakov 

Uvedomovanie  

a vyjadrovanie 

v dramatickom a slovnom 

prejave svoje konflikty so 

svetom, ich príčiny 

a prípadné riešenie 

Vedome zvládnutie 

a osvojenie základných 

princípov tvorivej 

dramatickej činnosti 

Samostatné slovné 

vyjadrovanie. 

Učiť žiakov vyhľadávať 

a zhromažďovať námety 

a tvoriť individuálne zvolenou 

formou krátke príbehy 

Zdokonaľovať techniku 

písania scenárov 

Artikulačnými a hlasovými 

cvičeniami zdokonaľovať 

techniku reči na základe 

vedomej spolupráce žiakov. 

V slovnom konaní učiť žiakov 

rozlišovať adresný prejav 

smerom k jednému alebo 

viacerým partnerom 

v priestore. 

Precvičovať gradáciu 

v rečovom prejave 

Pohyb 

V pohybových cvičeniach sa 

orientovať na kondíciu žiakov 

Precvičovať nadobudnuté 

technické schopnosti v spojení 

s výrazom 

Precvičovať výstavbu etudy 

s použitím prvkov pantomímy 

Prednes 

Pomáhať žiakom pri 

samostatnom výbere textu 

Pracovať na predlohách 

Hľadať styčné body medzi 

textom a vlastným zážitkom 

žiaka 

Pozornosť venovať podtextu 

Viesť k zodpovednosti za 

obsah a formu vyjadrenia sa 

vzhľadom na spoluhráčov aj 

divákov 

 

námetu, alebo predlohy 

vytvoriť krátky príbeh. 

Vie napísať jednoduchý 

krátky scenár 

Svoj prejav dokáže 

adresovať partnerovi alebo 

skupine ľudí. 

Dokáže používať výrazové 

prvky pri rečovom prejave 

Zvláda prvky pohybovej 

techniky (prízemnú 

obratnosť, koordinačné 

cvičenia..) 

Zvládne pohybové 

vyjadrenie zmien v 

rytmických, melodických 

a dynamických prejavoch 

Dokáže vytvoriť etudu 

s využitím 

pantomimických prvkov 

Žiak dokáže vyhľadať text, 

ktorý zodpovedá vekovým 

a odborným možnostiam 

recitátora 

Žiak dokáže  nájsť styčné 

body v texte, ktoré sú 

totožné s vlastným 

zážitkom  

Osvojí si výrazové prvky 

prednesu 

Zvládne stanovené úlohy 

a ciele v predmete 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, s 

menšími nedostatkami. V dramatických  činnostiach je aktívny, tvorivý a prevažne 

samostatný. Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a 

skupinovom prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie 

nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Zúčastňuje sa verejných podujatí školy i na súťažiach. Má aktívny 

záujem o dramatické umenie a literatúru. 

Stupeň 2 – chválitebný 
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Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti 

literatúry, princípov dramatickej  hry, spevu a pohybu uplatňuje s menšou pomocou učiteľa. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla samostatne a dokáže ich predviesť 

na menej závažných podujatiach školy. Má aktívny záujem o dramatické umenie, literatúru a 

o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti v  

individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov dramatickej  

hry, spevu a pohybu uplatňuje pomocou učiteľa. V práci sa vyskytujú častejšie nedostatky. 

Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny a 

rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Literárno-dramatický  prejav je väčšinou 

chybný a málo estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na 

dosiahnutie elementárnych zákonitostí dramatickej hry nevie aplikovať v praxi ani s pomocou 

učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. 

Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

druhý ročník, druhej časti základného štúdia  nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy:  

- Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

- Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

- Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, 

výklad. 

- Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

- Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Žiaci mladšieho školského veku využívajú prevažne metódu plnej hry. Zapájajú sa metódy 

pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 

 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

    Materiál : jednoduché rekvizity, lopty, CD- detské pesničky, zdroje z internetu 

- Výber textov z literatúry pre deti  

- Projekty dramatické výchovy pre mladši školni vek : Eva Machková 

- Dramatická výchova v kurikilu současné školy – využitie metod a techník 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie : Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi :Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  
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- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole : Ľubica Bekeniová, 

-  Jak se učí dramatická výchova, Machková,E 

-  Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M. 

- Vyučovaní dramatu, hlava plná nápadu N.Morganová – J.Saxtonová 

- hrajeme si s pohádkami: Ulrichová I. 

- Internet 

- knižnica. 

 

Názov predmetu DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr.Art. Stanislava Kašperová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 15.1.2013 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Dramatika a slovesnosť zahŕňa komplexnú tvorivú dramatickú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa 

činnosť smerujúcu od hry k vytvoreniu schopnosti samostatne, osobito, prirodzene a 

kultivovane sa vyjadrovať dramatickou hrou, pohybom, slovným prejavom hovoreným aj 

písaným. 

Obsahom prípravného predmetu pohyb je cieľavedomá pohybová výchova, zameraná na 

zvládnutie prirodzeného, kultivovaného, výrazového, rytmického a koordinovaného pohybu 

celého tela. 

Hlavnou náplňou predmetu Prednes je práca, smerujúca ku získaniu schopnosti interpretovať 

text ako osobný aktuálny zážitok. 

Práca v súbore je predmet medziročníkový, ktorého sa zúčastňujú žiaci 3. - 6. ročníka I. 

stupňa. Hlavným obsahom je vytvorenie inscenácie na základe vybranej predlohy z oblasti 

poézie, prózy alebo dramatických žánrov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu Dramatika a slovesnosť v tretom  ročníku, druhej časti je: 

- Vhodne volenými úlohami a témami umožniť žiakom vedome sa vyjadriť  v dramatickom a 

slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných a estetických postojov k svetu.  

- Vyhľadávať spolu so žiakmi ďalšie témy, ktoré im umožnia z rôznych uhlov – aj komických 

- Konfrontovať svoje postoje k svetu so skúsenosťami iných vekových kategórií.  

- Viesť ich k chápaniu vývoja a postavenia jednotlivca v spoločnosti.  

- Vyhľadávať témy v pôsobivých umeleckých dielach a tak ovplyvňovať etické a estetické 

cítenie žiakov. 

- Viesť žiakov k vedomému osvojeniu základných princípov dramatického výrazu spoločných 

všetkým disciplínam (napr. rytmus, dynamika, priestor a ďalšie), a tak im ozrejmiť spojitosť 

medzi jednotlivými činnosťami.  

 

Cieľom predmetu  Prednes v treťom ročníku, druhej časti je: 
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- vedomé používať základné výrazové prvky umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii 

samostatne zvoleného textu, 

- dbať o zachovanie prirodzeného a kultivovaného prednesového prejavu.  

 

Cieľom predmetu  Pohyb v  treťom ročníku, druhej časti je: 

- zapájať do dramatickej akcie náročnejšie cvičenia pohybovej techniky 

- rozširovať tak pohybový prejav žiakov 

- zdokonaľovať a obohacovať ich prejav o ďalšie výrazové možnosti  

- pomocou hudby naďalej prehlbovať hudobné a rytmické cítenie  

- využívať individuálne schopnosti jednotlivcov na obohatenie vyučovania. Ostatných žiakov 

učiť, aby dokázali sami napríklad vysvetliť princíp určitého pohybového  cvičenia.  

- podobne ako pri hlasových a artikulačných cvičeniach poverovať aj pri pohybovej výchove 

jednotlivých žiakov, aby sa striedali pri samostatnom vedení pohybových rozcvičiek, a tak sa 

učili rozpoznať u spolužiakov príčiny chýb a odstraňovať ich.  

 

Cieľom predmetu  Práca v súbore v treťom ročníku, druhej časti je: 

- Aktívne sa zúčastňovať svojimi schopnosťami, skúsenosťami a nadobudnutými 

vedomosťami aj vlastnými podnetmi na vytváraní súborových programov. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Dramatika a slovesnosť 

 

Dramatická etuda s vtipnou 

pointou. 

Etuda s výmenou rolí. 

Etuda na základe príbehu. 

Etuda – konečný tvar. 

Autorská tvorba – 

jednoduchý scenár. 

 

 

Prednes. 

Kultivovaný rečový prejav 

Práca s technikou hlavovej 

rezonancie 

Artikulačné cvičenia 

Prednes literarrného textu 

Výslovnosť úžinových a 

polozaverových hlások 

Práca s textom podla 

vlastného výberu 

 

 

 

 

 

 

Pohyb 

Pohybový tréning 

Dramatika a slovesnosť 

Učiť žiakov vyhľadávať 

a zhromažďovať námety 

a tvoriť individuálne 

zvolenou formou krátke 

príbehy 

Zdokonaľovať techniku 

písania scenárov 

 

 

 

 

Prednes 

Artikulačnými a hlasovými 

cvičeniami zdokonaľovať 

techniku reči na základe 

vedomej spolupráce žiakov. 

V slovnom konaní učiť 

žiakov rozlišovať adresný 

prejav smerom k jednému 

alebo viacerým partnerom 

v priestore. 

Precvičovať gradáciu 

v rečovom prejave 

 

 

 

 

 

Dramatika a slovesnosť 

Žiak dokáže v dramatickej 

etude využiť humor. 

Fixuje tvar etudy s výmenou 

rolí 

Zvládne vystavanie príbehu  

ako reťaze príčin a následkov 

Aplikuje náznakové scénické 

prvky 

Zvládne písomne spracovať 

vlastné zážitky alebo 

predstavy 

 

Predne 

Ovládajú technický vyspelejší 

a kultivovanejší rečový prejav. 

Zvládnu v hlasových 

cvičeniach funkciu hlavovej 

rezonancie 

Zvládnu rytmus a melódiu reči 

v náročnejších artikulačných 

cvičeniach 

Aplikujú správnu výslovnosť 

v prednese cvičných textov 

Uplatňujú zvládnuté rečové 

schopnosti vo výrazových 

variantoch v individuálnom 

alebo kolektívnom prednese. 
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Spájanie skokov s kotúľom 

Koordinačné cvičenia s 

predmetom 

Ľudový tanec so spevom 

Akrobatické cvičenia 

Stoj na rukách 

 

 

 

 

 

Práca v súbore 

vytváranie súborových 

programov 

Tvorba divadelného 

predstavenia 

Pohyb 

V pohybových cvičeniach 

sa orientovať na kondíciu 

žiakov 

Precvičovať nadobudnuté 

technické schopnosti 

v spojení s výrazom 

Precvičovať výstavbu etudy 

s použitím prvkov 

pantomímy 

 

 

 

 

Pohyb. 

Zdokonaľuje požadovaný 

pohybový tréning 

Zvládne náročnejšie cviky 

obratnosti 

Ovláda koordinačne cvičenia s 

predmetom 

Vedome uplatňuje jednoduchý 

ľudový tanec so spevom 

Zdokonaľuje návyky v 

prízemnej obratnosti. 

 

 

Práca v súbore 

Zvládne stanovené úlohy 

a ciele v predmete 

 

 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, s 

menšími nedostatkami. V dramatických  činnostiach je aktívny, tvorivý a prevažne 

samostatný. Dobre využíva svoje osobné predpoklady, ktoré rozvíja v individuálnom a 

skupinovom prejave. Jeho dramatický a slovesný prejav je esteticky pôsobivý. Má menšie 

nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích alebo pohybových zložiek. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje primerane tvorivo v úlohách, spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Zúčastňuje sa verejných podujatí školy i na súťažiach. Má aktívny 

záujem o dramatické umenie a literatúru. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je usilovný, aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Jeho dramatický a slovesný prejav má 

menšie nedostatky z hľadiska rečových, pamäťových, vyjadrovacích a pohybových zložiek. 

Využíva svoje schopnosti v individuálnom i skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti 

literatúry, princípov dramatickej  hry, spevu a pohybu uplatňuje s menšou pomocou učiteľa. 

Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje spravidla samostatne a dokáže ich predviesť 

na menej závažných podujatiach školy. Má aktívny záujem o dramatické umenie, literatúru a 

o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti v  

individuálnom a skupinovom prejave. Vedomosti z oblasti literatúry, princípov dramatickej  

hry, spevu a pohybu uplatňuje pomocou učiteľa. V práci sa vyskytujú častejšie nedostatky. 

Má záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Vo všetkých činnostiach je prevažne pasívny a 

rozvoj jeho zručností a schopností je neuspokojivý. Literárno-dramatický  prejav je väčšinou 

chybný a málo estetický. Minimálne osvojené vyjadrovacie a pohybové prostriedky na 
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dosiahnutie elementárnych zákonitostí dramatickej hry nevie aplikovať v praxi ani s pomocou 

učiteľa. Neprejavuje záujem o estetiku reči, hry, deja a nevyvíja potrebné úsilie o štúdium. 

Celkový rozvoj jeho schopností, zručností a návykov v dramatickom umení je neuspokojivý. 

V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 

tretí ročník, druhej časti základného štúdia  nižšieho sekundárneho vzdelania ZUŠ. 

Učiteľ na hodinách v spolupráci so žiakmi využíva: 

Metódy:  

- Frontálnu metódu- ústne podanie, práca s knihou, textom, literatúrou. 

- Motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie. 

- Expozičné metódy– demonštrácia, vysvetľovanie, pochvala, povzbudenie, imitovanie, 

výklad. 

- Fixačné metódy - metódy samostatnej prace, kopírovanie, nácvik pohybových zručnosti. 

- Diagnostické a klasifikačné metódy  – hodnotenie, kontrola, klasifikácia. 

Zapájajú sa metódy pohybovo – pantomimické a verbálno – zvukové. 

 

Formy práce – individuálna, skupinová, práca v súbore koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Na hodinách využívame viacero učebných zdrojov: 

    Materiál : jednoduché rekvizity, lopty, CD- detské , moderné a instrumentalne skladby, 

zdroje z internetu 

- Výber textov z literatúry pre deti  

- Projekty dramatické výchovy pre mladši školni vek : Eva Machková 

- Projekty dramatické výchovy pre stredni školni vek : Eva Machková 

- Dramatická výchova v kurikilu současné školy – využitie metod a techník 

- Zásobník dramatických hier, Dramatické hry a improvizácie : Eva Machková, 

- Hlas v učiteľskej praxi :Lívia Kalmárová – Zuzana Sláviková,  

- Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole : Ľubica Bekeniová, 

-  Jak se učí dramatická výchova, Machková,E 

-  Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Zelinová, M. 

- Vyučovaní dramatu, hlava plná nápadu N.Morganová – J.Saxtonová 

- hrajeme si s pohádkami: Ulrichová I. 

- Internet 

- knižnica. 
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                     V.3 Učebné osnovy pre tanečný odbor 

 

Názov predmetu HUDOBNO – POHYBOVÁ PRÍPRAVA 

Ročník Prípravné štúdium 
Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobno - pohybová príprava je zameraná na všestranný telesný rozvoj jednotlivých 

svalových oblastí, pohyblivosti kĺbov a elastickosť šliach. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Naučiť žiaka pomocou hier základom rytmiky, dynamiky a schopnosti reagovať pohybom.                 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Pohybová príprava: 

Žiak si osvojuje: 

-ľah, sed, podpor kľačmo, drep       

                                                         

Cviky obratnosti: 

- kotúľ vpred a vzad 

- kolíska, hra na žabky 

- plazenie, lezenie 

- stoj na jednej končatine 

 

Pohyb v priestore: 

Žiak si osvojuje: 

- rôzne druhy chôdze - beh, 

poskoky, výskoky, cval bočný, 

hra na sochy 

- orientácia v priestore - voľný 

priestor, šachovnica, kruh, 

diagonála 

 

Pohybové hry so spevom: 

- hry na ľudové piesne 

- hry na umelé piesne 

 

Žiaka naučiť: 

- rôznymi cvikmi  uvedomiť 

a upevniť si svalstvo 

-rozvíjať pružnosť a silu 

svalových skupín 

-získať pružnosť a pevnosť 

celého tela  

-formovať správny návyk 

v držaní tela 

-dosiahnúť harmonický rozvoj 

celého tela 

 

Žiak si má osvojiť:   

-cítenie a orientáciu v priestore 

-dospieť k vzájomnej harmónií 

pohybu vo dvojiciach, 

trojiciach a v skupinách 

- žiaka naučiť získať si celkovú 

koordináciu tela 

 

Žiak sa naučí: 

-presne rozlíšiť náladu a obsah 

piesne 

Žiak v hravých 

pohybových činnostiach 

a cvičeniach získava prvé 

návyky správneho držania 

tela, základy rytmiky, 

intonácie, dynamiky. 

Naučí sa jednotlivé cviky 

obratnosti, získava 

schopnosť reagovať 

pohybom na zmeny taktu, 

orientovať sa v priestore. 

Žiak osvojením všetkých 

jednotlivých úkonov 

získava predpoklady pre 

ďalšie štúdium. 
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Rytmické cvičenia: 

-rytmizácia - riekaniek, 

vyčítaniek, hudobné hádanky, 

hra na telo /podupy, potlesky/ 

v sede, stoji, v pohybe. Hra na 

melodické a nemelodické 

hudobné nástroje - drevené 

paličky, bubon, tamburína, 

triangel, činely 

- ovládať prirodzený nenásilný 

spev  

- spájať spev s prirodzenou 

pohybovou činnosťou 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Žiak ovláda poznatky a zručnosti  pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, 

precítený a pomerne presný. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky.   

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru.  

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa.  

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre prípravný ročník základného štúdia 

primárneho vzdelávania ZUŠ.  

Metódy: 

Frontálna metóda: práca s celým kolektívom žiakov pri spoločných hrách a cvičeniach. 

Motivačná metóda: pochvala, povzbudenie za snahu pri rôznych cvikoch.  

Fixačná metóda: precvičovanie a zdokonaľovanie nadobudnutých zručností. 

Formy práce - individuálna, skupinová, práca v súbore, vystúpenie, súťaž.  
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6. UČEBNÉ  ZDROJE 

Metodika vyučovania pre prípravné štúdium I. stupňa tanečného odboru - Helena Źitňanová, 

Metodická príručka - Mgr. art. Eva Murínová, Mgr. art. Michaela Pavlová. 

 

 

Názov predmetu TANEČNÁ PRÍPRAVA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9.2015 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Tanečná príprava v prípravnom ročníku má za úlohu hravým spôsobom vyučovania udržiavať 

záujem dieťaťa o tanec a rozvíjať jeho fantáziu. Získané vedomosti sú zhrnuté choreografiách, 

adekvátnych detskému veku, s ktorými deti vystupujú na verejných koncertoch. Učebnú látku 

tanečnej prípravy rozdeľujeme na tri časti: 

- pohybová príprava  

- pohyb v priestore  

- pohybové hry so spevom 

 

2. CIELE PREDMETU 

Formovať návyk správneho držania tela; v polohách na mieste pripravovať jednotlivé svalové 

skupiny k fixovaniu tohto návyku a rozvíjať dispozície. 

V priestore získavať estetický pohyb a hudobno-pohybové cítenie, vedieť odlíšiť pohyb na 

ľudovú hudbu a hudbu umelú. 

Hudobné vzdelávanie zamerať na rytmus, tempo, takt, dynamiku, frázovanie – teoreticky aj 

prakticky. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Formovanie návyku  

správneho držania tela; v 

polohách na mieste 

pripraviť jednotlivé 

svalové skupiny k 

fixovanie návyku a 

rozvíjať dispozície. 

 

V priestore získať 

estetický pohyb a 

hudobno-pohybové 

Pohybová príprava: 

- v ľahu vzad s vystretými aj 

paralelne ohnutými kolenami; 

v ľahu vpred;  v sede znožnom, 

roznožnom, v sede skrížnom; v 

sede na pätách, v kľaku 

spojnom;  v podpore kľačmo a 

v stoji; zoznamuje sa so 

stavbou a štruktúrou ľudského 

tela; formovať návyk 

správneho držania tela; 

Žiak vie správne zacvičiť 

všetky polohy na mieste; 

ovládať jednotlivé svalové 

skupiny; pozná paralelné a 

vytočené postavenie dolných 

končatín správne zapájať 

dýchanie; cíti vzájomnú 

väzbu hudby a pohybu;  

zacvičí v súlade s hudobným 

sprievodom zostavu zloženú 

z cvičení na mieste; ovláda 
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cítenie, vedieť odlíšiť 

pohyb na ľudovú hudbu a 

hudbu umelú. 

 

Hudobné vzdelávanie 

zamerať na rytmus, tempo, 

takt, dynamiku, frázovanie 

– teoreticky aj prakticky. 

 

posilňovať všetky svalové 

partie; zvyšovať pohyblivosť 

chrbtice a kĺbov, 

- cviky obratnosti,  

 - kotúľ vpred a vzad do drepu 

a do sedu roznožného, 

 - kotúľ vpred zo stoja do stoja 

Pohyb v priestore: 

  - rôzne druhy chôdze; beh;  

poskoky, výskoky, skoky;  

štvrťtočky, poltočky a celé 

točky, 

   -orientácia v priestore 

  - voľný priestor, šachovnica, 

kruh, diagonála 

  - pohybové hry s loptou a so 

švihadlom; cvalový krok, 

skoky 

-kombinácie a improvizácie 

 

Rozvoj hudobného cítenia: 

- osvojiť si: tempo, noty a 

pomlčky, zadelenie rytmických 

hodnôt do taktov, dynamické 

cvičenia 

legato a staccato. 

 

Tanečné motívy: 

perovanie na mieste a z miesta; 

jednokročku a dvojkročku; 

premenný krok dvojdobý; 

poskoky, potlesky, podupy; 

cval bočný; prípravné cvičenia 

ľudového, valčíkového kroku; 

detské ľudové hry. 
 
 

 

 

 

 

 

 

kotúle bez pomoci učiteľa; 

zacvičí krátku akrobatickú 

zostavu 

- žiak má zvládnuť 

 chôdzu vpred a vzad 

vytočene s mäkkým 

nášľapom cez špičku so 

zapojením horných končatín;  

beh vpred a vzad s 

prirodzene vytočenými 

chodidlami;  chôdzu vo 

výpone a v podrepe;  beh s 

prednožovaním a 

zanožovaním skrčmo a 

paralelne;  točky o 90°, 180° 

a 360°;  pozná rôzne 

priestorové formácie; zvláda 

zatancovať etudu na danú 

tému; rozoznáva a vie 

pohybom vyjadriť pomalé, 

stredné a rýchle tempo; 

reaguje na zmeny tempa; 

pozná hodnoty celej noty, 

polovej, štvrťovej a 

osminovej a vie ich zapísať 

do notovej osnovy a 

aplikovať v pohybe 

- zvláda cvičenie rytmické, 

výrazové a priestorové 

prostriedky, prípadne 

sprevádzané spevom. 

 

Žiak má základné znalosti z 

pohybových princípov 

ľudového tanca 
-  pozná ľudové piesne, 

detské ľudové hry a riekanky 

- ovláda perovanie na mieste, 

využíva ho v chôdzi, v 

jednokročke a dvojkročke 

- ovláda premenný krok 

dvojdobý aj trojdobý 

- vie kombinovať jednotlivé 

tanečné motívy tancuje v 

pároch 

- fixuje horné končatiny v 

polohách na tele 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

STUPEŇ 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti  požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Žiak ovláda poznatky a zručnosti  ohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, 

precítený a pomerne presný. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky.  

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru.  

STUPEŇ 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa.  

STUPEŇ 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY –   Motivačná – povzbudenie, napodobovanie, kopírovanie, 

                     frontálna – práca s celým kolektívom,  

                      fixačná – precvičovanie a zdokonaľovanie  naučených prvku.  

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

- Cd nahrávky 
- Helena Zitňanová - Metodika vyučovania pre 1. ročník 1. stupňa TO. 

- J. Dibák,  E. Jurasovová – Hráme doma i v škole III 

- Ondrejka - Podte deti medzi nás. Mladé letá Bratislava 1980 
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Názov predmetu TANEČNÁ PRÍPRAVA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Rozvoj hudobného cítenia, prebieha počas celej tanečnej prípravy aj tanečnej praxe. 

V rytmickej výchove sa učí predtaktie, bodkovaný rytmus, triola. Tanečné motívy sú 

náročnejšie na pamäť aj tanečnosť v ľudovom tanci. Dôležitou súčasťou práce v tomto 

ročníku je zapojenie hlavy v rotácií. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

V pohybovej príprave trénovať dolné končatiny pre potreby klasického tanca.  

Zväčšovať rozsah pohybu, vytočenosť DK, pevnosť svalstva, elastickosť. Zafixovať správne 

držanie tela a pozície horných končatín z klasického tanca. Pri pohybe  

v priestore sa naďalej zamerať na estetický pohyb. Vypracovať skok. V ľudových tanečných 

motívoch rozvíjať tanečnosť a spev. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

V pohybovej príprave 

trénovať dolné končatiny 

pre potreby klasického 

tanca. Zväčšovať rozsah 

pohybu, vytočenosť DK, 

pevnosť svalstva, 

elastickosť. Zafixovať 

správne držanie tela a 

pozície horných končatín z 

klasického tanca. 

Pri pohybe v priestore sa 

naďalej zamerať na 

estetický pohyb. 

Vypracovať skok. V 

ľudových tanečných 

motívoch rozvíjať tanečnosť 

a spev. 

Rytmické cvičenia obohatiť 

o nové náročnejšie 

poznatky. 

 

Pohybová príprava: 

-žiaka naučiť osvojiť si cviky 

- v ľahu vzad s vystretými aj 

paralelne ohnutými kolenami 

   - v ľahu vpred 

- v sede znožnom, sed 

roznožný, v sede skrížnom 

- v kľaku spojnom 

- v podpore kľačmo 

- v stoji v I. a v II. paralelnej a 

vytočenej poz. na 90° 

- posilňovať všetky svalové 

partie 

- zvyšovať pohyblivosť 

chrbtice a kĺbov 

- cviky obratnosti  

 - akrobatické cvičenia s 

východiskovým a záverečným 

postavením 

  - príprava na stoj na rukách a 

premet bočne 

Žiak vie správne zacvičíť 

všetky polohy na mieste 

- ovláda jednotlivé svalové 

skupiny 

- získa pevnosť chrbtových 

svalov a pružnosť chrbtice 

- získa pohyblivosť kĺbov, 

elastickosť šliach a rozsah 

pohybu 

- pozná paralelné a vytočené 

postavenie dolných končatín 

- vie správne zapájať 

dýchanie 

- cíti vzájomnú väzbu hudby 

a pohybu 

- zacvičí v súlade s 

hudobným sprievodom 

zostavu zloženú z cvičení na 

mieste 

zacvičí krátku akrobatickú 

zostavu. 
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Pohyb v priestore: 

-  žiak si má osvojiť   - rôzne 

druhy chôdze 

  - beh 

  - poskoky, výskoky, skoky 

  - štvrťtočky, poltočky a celé 

točky 

 -orientácia v priestore 

  - spájanie priestorových 

formácií rôznymi tanečnými 

motívmi 

  - zapájanie práce HK do 

pohybu 

 - pozície HK z klasického 

tanca, švihové pohyby k 

získaniu koordinácie 

 - kombinácie a improvizácie 

 

Rozvoj hudobného cítenia: 

- osvojovať  si  

- tempo, zmeny tempa 

- zadelenie rytmických 

hodnôt do taktov 

- rytmické cvičenia s 

pomlčkami 

- dynamické cvičenia, 

dynamické zmeny legato 

a staccato 

 

Tanečné motívy 

- osvojovať si  

- chôdzu mäkko vyperovanú 

váhou (na 1.dobu do podrepu) 

- 1-kročku a 2-kročku 

vyperovanú váhou s 

jednoduchým a dvojitým 

perovaním na mieste 

- premenný krok dvojdobý a 

trojdobý 

- chôdzu ťahom 

- 1-kročku a 2-kročku ťahom 

- kombinácie prebratých 

ľudových tanečných motívov 

- detské ľudové hry. 

Žiak má zvládnuť 

- chôdzu vpred a vzad 

vytočene s mäkkým 

nášľapom cez špičku so 

zapojením horných končatín 

- beh vpred a vzad vytočene, 

vzájomné kombinácie 

- chôdzu vo výpone 

- beh s prednožovaním a 

zanožovaním skrčmo vpred a 

bočne s napínaním 

priehlavkov paralelne 

- poskočný krok s napínaním 

priehlavkov 

- rotáciu na mieste, orientáciu 

v priestore, cvičenie s loptou 

a skoky 

- zvláda zatancovať etudu na 

danú tému 

- žiak si rozvíja hudobno-

pohybové cítenie 

 - zvláda ťažšie rytmické 

cvičenia v troj-, dvoj- a 

štvordobom takte 

- pozná predtaktie, triolu a 

bodkovaný rytmus 

- v improvizačných 

cvičeniach vie reagovať na 

zmenu tempa, taktu, 

dynamiky a výrazu. 

 

Žiak má ovládať 

- základné znalosti z 

pohybových princípov 

ľudového tanca 

-  pozná ľudové piesne, 

detské ľudové hry a riekanky 

- ovláda perovanie váhou a 

ťahom na mieste, využíva ho 

v chôdzi, v 1-kročke a 2-

kročke 

- ovláda premenný krok 

dvojdobý aj trojdobý 

- ovláda nové tanečné motívy 

a ich väzby uplatňuje v 

ľudových hrách a ľudových 

choreograficky upravených 

tanečných kombináciách. 
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4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

STUPEŇ 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti  požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Žiak ovláda poznatky a zručnosti  ohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, 

precítený a pomerne presný. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky.   

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru.  

STUPEŇ – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa.  

STUPEŇ 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 2. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

                     motivačná – nácvik pohybových zručnosti,  

                     fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Metodická príručka pre 2. ročník 1. stupňa základného štúdia TO 

Medvedzká, E. – Ondrejka, K. - Rytmika a ľudové tance. 
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Názov predmetu TANEČNÁ PRÍPRAVA 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Tanečná príprava tretím ročníkom končí. Tanečný prejav žiakov, ktorí pracujú štvrtý rok 

a úspešné absolvovali učebnú látku predchádzajúcich ročníkov, je harmonický a estetický. 

V tomto ročníku je potrebné naďalej rozvíjať fyzické a psychické dispozície. 

 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Nový predmet klasický tanec kladie nároky na sústredenosť, precíznosť a disciplínu pohybu, 

čo má veľký význam pri výchove k dôslednosti a vytrvalosti. Tanečné motívy z ľudového 

tanečného prejavu sú zamerané na tanečné kroky z určitých regiónov slovenská hodného pre 

tento vek. Žiaci sa pripravujú na predmet Ľudový tanec, ktorý začína od štvrtého ročníka. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Ľudový tanec. S princípmi 

pohybu v slovenskom 

ľudovom tanci (perovanie, 1-

kročky, 2-kročky, valaské 

kroky...) sú žiaci oboznámení 

v 1. a 2. ročníku. Naučili 

sa rozpoznať ľudovú hudbu 

od vážnej, ľudovú pieseň od 

piesne umelej. 

 

Cieľ - cieľom ľudového tanca 

v tomto ročníku je rozvoj 

tanečných schopností a to 

nielen individuálne, ale aj pri 

párovej a skupinovej práci 

v priestore.  

 

Tanečná prax. Pri výučbe 

realizujeme regionálne detské 

hudobno-pohybové hry 

a tance s pevnou formou, kde 

Tanečné motívy: 

zvládnuť tanečné motívy z 

jednotlivých tanečných oblastí: 

- valaské hravé 

- myjavské ukľakované 

- myjavské zrážané 

- liptovské kladené a 

dvojkladené 

- horehronské dupáky 

- zemplínske zrážané 

- karičkové a čapášové 

motívy. 

 

Tanečné väzby: 

- tanečné kombinácie na 

ľudové piesne 

- regionálne detské hudobno-

pohybové hry a tance 

tradičné zvykoslovie zo 

Šarišskej tanečnej oblasti. 

 

Žiak ovláda 

- chôdzu ťahom cez pätu 

- premenný krok 3-dobý 

a 2-dobý 

- rotáciu na mieste a z 

miesta 

- prednožovaný krok 

ťahom 

- valaské hravé a valaské 

vo dvojku, liptovský 

kladený 

- tanečný motív „kľúč“ 

- klesový krok váhou, 

hladký, poskoky-

„koníčky“, krížený 

striedavo 

- jednoduchý dupák 

- myjavská ukľakovaná I. 

a II., myjavský zrážaný 

- čardášové motívy zo 

Zemplína a chlapčenské 
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rozvíjame tanečné schopnosti 

hlavne v párovej a skupinovej 

práci v priestore, ktorú bohato 

využívame pri súborovej 

práci. 

 

Klasický tanec  je zvládnuť 

základné princípy 

elementárnych cvičení 

v exercices á la barre 

a základné port de bras. 

 

Kreatívny tanec  popri 

rozvíjaní prirodzeného 

tanečného pohybu a tvorivosti 

samotných detí, predstavuje 

úvod do novej línie tanečného 

vzdelávania. Veľký dôraz sa 

kladie na vysvetľovanie, 

analýzu a rozmýšľanie 

o téme, provokáciu žiakov 

k slobodnému – 

individuálnemu prejavu. 

Choreografické väzby: 

zvládnuť 

- chôdza mäkko vyperovaná 

váhou  

- základné tanečné motívy z 

Liptova, Horehronia, Zemplína, 

Myjavy a Šariša 

- premenný krok dvojdobý a 

trojdobý 

- chôdza ťahom 

- kombinácie prebratých 

ľudových tanečných motívov 

- detské ľudové hry 

 

Exercices a la barre (cvičenie 

pri tyči): 

- rozcvičenie 

- demi-plié, grand plié, rélevé, 

predklony, úklony, záklony, 

port de bras, battements, rond 

de jambe par terre  

 

Exercices au milieu (cvičenie 

v priestore): 
- demi-plié, battement tendu 

simple, batt. Demi-degage 

a batt. Dégagé,  rond de jambe 

par terre, prípravné port de 

brass 

 

Allegro (skoky): 

-temps levé sauté, pas échappé 

 

 

Pohyb, resp. telo tanečníka:  

- stavba ľudského tela 

- rozvíjanie pohybu: v ľahu, 

stoji, chôdzi 

- dýchanie a srdcová činnosť 

- chrbtica: stavba význam oblé 

polohy 

-napätie a uvoľnenie 

- pohybové možnosti 

jednotlivých častí ľudského tela 

a ich využitie v tanečnej 

improvizácii 

- civilný a umelecký pohyb 

- primárny a sekundárny pohyb 

- rozvoj pohybu 

v horizontálnom a vertikálnom 

čapáše 

- v pároch  - krútená 

bočná a podvrtka 

- Cindruška - dievčenský 

tanec 

- Karička zo Zemplína 

Mazúrka a Trasená polka 

 

- má základné znalosti z 

pohybových princípov 

ľudového tanca 

- ovláda nové tanečné 

motívy a ich väzby 

uplatňuje v ľudových 

hrách a ľudových 

choreograficky upravených 

tanečných kombináciách 

- ovláda premenný krok 

dvojdobý aj trojdobý  

- pozná ľudové piesne, 

detské ľudové hry  

- ovláda perovanie váhou a 

ťahom na mieste, využíva 

ho v párovom točení, v 

kolesových tancoch 

- nadobudnuté vedomosti 

a schopnosti dokáže 

zúročiť v choreografii na 

verejnom vystúpení. 

 

Žiak ovláda 

-správne postavenie 

a ovládanie tela 

- vytočenosť dolných 

končatín 

- uvedomenie si ťažiska na 

dvoch dolných 

končatinách a na jednej 

- cítenie aplombu 

- ovládanie pohybu dolnej 

končatiny z bederného 

kĺbu 

- primárne port de brass 

- spojovacie a väzobné 

kroky 

-realizuje formu malého 

adagia. 

 

Žiak ovláda 

-žiakovi sa posilňuje 
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smere 

- impulzy 

- tvary pohybov: rovné, oblé 

- emocionálna väzba hudba-

pohyb: dur, mol 

- ťažisko 

- chôdza 

- beh 

- improvizácia je súčasťou 

každej preberanej témy. 

sebavedomie, schopnosť 

samostatnej práce, 

partnerská 

komunikatívnosť ako aj 

schopnosť príjmať kritiku 

bez negatívnych následkov 

- žiak si uvedomuje 

špecifické pohybové 

možnosti jednotlivých 

častí tela so zameraním na 

ich využite v tanci. Telo sa 

vníma ako komplex 

niekoľkých celkov 

- vykonáva pohyby 

horných končatín: švihové, 

vedené, oblé aj hranaté - 

lomené 

- využíva pohybové 

možnosti trupu: predklon, 

úklon, záklon – rovný, 

oblý; vlny trupu 

predozadné a bočné, 

izolácie hrudníka a panve 

- žiak si uvedomuje 

výškové rozdiely rovín 

a línií v priestore, ktoré 

telo v tanci používa 

- žiak kombinuje 

vyjadrovanie horizontálnej 

roviny s vertikálnou 

- žiak ako živý tvor si 

impulzy vyvoláva sám, 

aktívne. Dynamicky ich 

vie označiť ako staccatto 

a následné legato. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

STUPEŇ 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti  požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Žiak ovláda poznatky a zručnosti  ohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, 

precítený a pomerne presný. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky.   

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru.  
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STUPEŇ – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa.  

STUPEŇ 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 3. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

                     motivačná – nácvik pohybových zručnosti, demonštrácia,  

                     fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

Názov predmetu KLASICKÝ TANEC 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Klasický tanec je v súčasnosti uznávaný ako jeden zo základných výrazových prostriedkov 

scénického tanečného umenia. Je to pohybový systém s presne vypracovanou metodikou 

a teóriou. K jeho štúdiu sú nevyhnutné nasledovné predpoklady: 

1. Fyzické dispozície - vytočenosť DK, elastické svaly a väzivá, proporčne správne stavané 

telo, fyzické zdravie. 

2. Psychické dispozície - pevná vôľa, vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie. 

3. Talent na tanec - koordinácia pohybov, estetický prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu 

a výrazu hudby. 
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 2. CIELE PREDMETU 

Postupne získavať lepšiu vytočenosť a silu DK, precízne cítenie priehlavko, rozsah pohybu 

DK a technickú a výrazovú presnosť každého cvičenia. 

 

 3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Exercices á la barre (cvičenia pri 

tyči) 

 

Okrem cvikov preberaných 

v učebných osnovách pre 3. 

ročník, ktoré treba stále 

precvičovať, sa učia nasledovné: 

1. Batt. tendu double do II. poz. 

2. Batt. tendu pour le pied. 

3. Batt. tendu jeté z I. a V. poz. 

čelom a bokom k tyči – 30°. 

4. Batt. tendu jeté en cloche, 

čelom a bokom k tyči – 30°. 

5. Batt. frappé bokom k tyči par 

terre. 

6. IV. Poz. – batt. dégagé do IV. 

poz. 

7. Záklon a úklon tela bokom 

k tyči. 

8. Rélevé – abaissé v V. poz. 

9. Demi – plié v IV. poz. 

10. Demi rond de jambe par terre. 

11. Batt. soutenu par terre (cez 

pou de pied). 

12. Demi – plié a relevé v I., II., 

V. poz. 

13. Préparation k rond de jambe 

par terre (en dehors, en dedans). 

14. Batt. fondu par terre. 

15. Temps – levé sauté v V. poz. 

16. Batt. frappé en l' air – 30°. 

17. Prípravné cvičenie na rond de 

jambe en l' air – 45°. 

18. 3. port de bras. 

19. Batt. relevé lent na 90°. 

20. Grand batt. jeté z I. poz. 

21. Batt. fondu en l' air – 45°. 

22. Batt. rétiré (passé na 45° 

a 90°). 

23. Grand plié v I., II., V. poz. 

24. Changement de pieds (petit). 

25. Échappé sauté (petit). 

26. Pas coupé. 

 

1. Nový cvik učiť 

v poradí bočne, vpred, 

vzad, najprv čelom, po 

zvládnutí bokom k tyči.  

Precvičovať striedavo 

pravou a ľavou DK, 

v pomalom tempe, 

s výdržami. 

 

2. Kombinovať najviac 

dva cviky v jednej  

kombinácii. Jeden cvik 

cvičiť jedným smerom 

štyrikrát. 

 

3. Port de brass 

zaraďovať v kombinácii 

samostatne, nie súčasne 

a pohybom DK. 

 

4. Rytmizovať pravidelne 

(bez „auf“ taktu). 

 

5. Pri cvičeniach 

v priestore postupovať 

pri výučbe metodicky 

takmer rovnako ako pri 

tyči.  

VP môže byť épaulement 

croisée, ale samotný cvik 

cvičiť en face. 

 

6. Na každej hodine 

zaraďovať cviky na 

rozsah pohybu DK, 

pružnosť chrbtice, 

pevnosť  

brušných, sedacích 

a chrbtových svalov. 

 

7. Pri skokoch sa 

sústrediť na správne  

demi-plié, vertikálu tela 

a prepnutosť DK počas 

V priestore dodržovať tú 

istú postupnosť ako pri tyči, 

zohľadňovať však 

technickú vyspelosť žiakov. 

Kombinácie obohatiť 

o pózy par terre aj en ľ air, 

rôzne port de bras, temps-

náročnejší. V nižších 

ročníkoch (3., 4., 5) je 

cvičenie pri tyči dlhšie ako 

cvičenie v priestore, vo 

vyšších ročníkoch (6., 7.) je 

to opačne. V týchto 

posledných dvoch 

ročníkoch I. stupňa sa 

sústrediť na zvládnutie 

jednoduchého adagia 

a allegrových kombinácií. 

 

Jednoduché adagiové 

kombinácie môžu 

obsahovať cviky, napríklad: 

batt. relevé lent, batt. 

dévelopé, arabesques, 

attitudes, temps-lié, pas de 

bourée, pózy croisées. 

éffacées, écartées, port de 

bras. 

 

Jednoduché allegrové 

kombinácie môžu 

obsahovať skoky, 

napríklad:temps levé sauté, 

glissade, changement de 

pieds, échappé sauté, 

assemblé, sissonne simple, 

pas jeté, sissone 

ouverte,sossonne fermé. 

 

K technickým požiadavkám 

pristupovať individuálne, 

podľa dispozícií žiaka 

(napr. tolerovať výšku 

dvihnutej DK na 90°, 
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Exercices au milieu (cvičenia 

v priestore) 

 

1. Batt. tendu double do II. poz. 

2. Batt. tendu pour le pied. 

3. Batt. tendu jeté z I. a V. poz. – 

30°. 

4. Batt. tendu jeté en cloche – 30°. 

5. Épaulement (croisée, éffacée). 

6. IV. pozícia – batt. dégagé do 

IV. poz. 

7. Demi – plié v IV. poz. 

8. Batt. frappé par terre. 

9. Rélevé – abaissé v I., II., V. 

poz. 

10. Rond de jambe  par terre. 

11. Demi – rond de jambe par 

terre. 

12. Batt. soutenu par terre. 

13. Demi – plié a rélevé v I., II., 

V. poz. 

14. Préparation k rond de jambe 

par terre (en dehors, en dedans). 

15. Batt. fondu par terre. 

16. Temps – levé sauté v V. poz. 

17. Batt. frappé en l' air. 

18. Prípravné cvičenie na rond de 

jambe en l' air – 45°. 

19. 2. port de bras vépaulement 

croisée. 

20. Batt. relevé lent na 90° z I. 

a V. poz. 

21. 3. port de bras en face. 

22. Changement de pieds (petit). 

 

Všetky cviky precvičovať len en 

face, s výnimkou 2. port de bras. 

VP – V. poz. croisée pravá DK 

vpredu. Ukončenie do VP. 

skoku. 

 

8. Pri port de bras 

dôsledne dodržiavať 

formu. 

 

nevyžadovať cvičiť na 

relevé cviky batt., frappé, 

petit batt. sur le cou de pied, 

batt. double frappé a pod.). 

 

V nižších ročníkoch sa 

najviac využíva 4/4 takt, vo 

vyšších ročníkoch aj 2/4 

a 3/4 takt. Tempo a rytmus 

cvikov (ktoré sa v každom 

tréningu opakujú) sa vo 

vyšších ročníkoch mení. 

Tempo sa zrýchľuje, rytmus 

je náročnejší, menia sa 

akcenty pri realizácii toho 

ktorého cviku. Adekvátny 

hudobný sprievod, 

metodicky dôsledné 

dodržiavanie rytmizácie 

cvičení, cítenie dynamiky, 

výrazu a frázovania sú 

spolu s metodicky 

dôsledným dodržiavaním 

technických princípov 

a prípadným 

zohľadňovaním 

individuálnych fyzických 

indispozícií zárukou 

kvalitnej práce učiteľa. 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Jeho pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, precítený a pomerne presný, 

spravidla bez podstatných nedostatkov. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky 

a má výrazné hudobné cítenie. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

Má aktívny záujem o tanečné umenie. 
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STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje tvorivo, dokáže ich 

predviesť na menej závažných podujatiach školy. Má záujem o tanečné umenie a o štúdium 

v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa. V tanečnom kolektíve mu chýba zmysel pre súhru, uplatnenie 

nachádza iba v menej náročných skladbách. Prejavuje záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady 

pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 4. ročník základného štúdia 

primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

                     motivačná – nácvik pohybových zručnosti,  

                     fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Bazarovová, N., Mejová, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1980. 

Pásková, O., Ždichyncová, V.: Abeceda klasického tance. SPN Praha 1978. 

Kostrovickaja, B., Pisarev, A.: Škola klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningradskoje odd. 

1968. 
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Názov predmetu KLASICKÝ TANEC 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa 
Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Získavať tanečnosť v adagiu, čistotu póz a štýl. Zdokonaľovať silu DK, stabilitu, rozsah 

pohybu, výšku skoku. Vypracovať silu priehlavku cvičením na relevé. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je naďalej vypracovávať vytočenie a silu dolných končatín, zväčšovať 

rozsah ich pohybu a zvyšovať ich technickú a výrazovú presnosť každého cvičenia. 

 

 

 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Excercices á la barre    

 

Okrem cvikov preberaných 

v učebných osnovách 

v predchádzajúcich ročníkoch, 

ktoré treba stále precvičovať, učiť 

nasledovné: 

1. Grand batt. jeté z V. poz. 

2. Relevé – abaissé v IV. poz. 

3. Batt. tendu double do IV. poz. 

4. Batt. tendu jeté piqué z I. a V. 

poz. – 30°. 

5. Batt. soutenu par terre (s 

pridaním relevé v V. poz.). 

6. Grand plié v IV. poz.  

7. Pas assemblé bočne. 

8. Petit batt. sur le cou de pied. 

9. Grand batt. jeté pique z I. a V. 

poz. 

10. Batt. développé. 

11. Pas de bourrée simple en 

dehors, en dedans. 

Batt. tendu simple, batt. 

tendu jeté, grand batt. jeté 

začínať v tomto ročníku na 

predlaktie, prípadne 

kombinovať s pravidelnou 

rytmizáciou. Batt. frappé 

cvičiť s akcentom na 

otvorenie DK. Petit 

battement sur le cou de 

pied cvičiť s akcentom na 

cou de pied. 

 

V kombináciách pridať 

počet opakovaní cviku 

jedným smerom, 

maximálne však osemkrát. 

 

Zvládnuté cviky 

z predchádzajúcich 

ročníkov tanečnejšie 

varírovať. 

 

Kombinácie tvoriť tak, 

aby exercices á la barre 

bol kratší, slúžil na 

rozcvičenie celého tela. 

 

Cviky, ktoré sú technicky 

zvládnuté en face, 

postupne, podľa uváženia 

začať precvičovať 

v épaulement croisée 

a éffacée. 

 

Nové cviky v priestore 

cvičiť stále en face. 

Podobne je to aj pri 

technicky náročnejších 

cvikoch. 

 

Rešpektovať body 1 až 8  

z metodických poznámok 

v 5. ročníku. 

 



236 
 

12. Úklon s vysunutou DK na 

piqué bočne. 

13. Batt. double frappé par terre. 

14. Pas balancé. 

 

Všetky cviky precvičovať čelom, 

po zvládnutí bokom k tyči (okrem 

pas assemblé a pas balancé, ktoré 

sa po zvládnutí čelom k tyči učia 

v priestore). 

 

Excercices au milieu 

 

1. Grand plié v I., II. poz. en face.  

2. Batt fondu en ľair en face - 

45°. 

3. Batt rétiré en face. 

4. Grand batt. jeté z I. poz en 

face. 

5. Échappé sauté (petit) en face. 

6. Pas coupé en face. 

7. Demi – plié v IV. a V. poz. 

v épaulement croisée aj éffacée – 

batt. dégagé do IV. poz. 

8. Trampolínové skoky v I., II. 

poz. aj na jednej DK. 

9. Pózy: croisées, éffacées, á la 

seconde – par terre. 

10.Batt. tendu jeté piqué z I. aj V. 

poz. en face - 30°. 

11.Temps-lié par terre. 

12.Grand plié v V. poz. 

v épaulement croisée. 

13.Bat. relevé  lent na 90°. Z V. 

poz. en face. 

14.3.port de bras v épaulement 

croisée. 

15.Pas assemblé en face bočne. 

16.Pas de bourée simple en 

dehors, en dedans – en face. 

17.Úklon s vysunutou DK na 

piqué bočne. 

18.Pas balancé en face. 

19.1., 2., 3. arabesques par terre. 

20.Batt. double frappé par terre. 

Cviky, ktoré sú zvládnuté 

v priestore en face, 

postupne cvičiť 

v épaulement croisée – 

éffacée (plié, batt. tendu 

simple, 3. port de bras). 

 

Nový cvik učiť v poradí 

bočne, vpred, vzad, najprv 

čelom, po zvládnutí bokom 

k tyči. Precvičovať 

striedavo pravou a ľavou 

DK v pomalom tempe, 

s výdržami. 

 

Na každej hodine 

zaraďovať cviky na rozsah 

pohybu DK, pružnosť 

chrbtice, pevnosť 

brušných, sedacích, 

chrbtových svalov. 

 

Pri skokoch sa sústrediť na 

výšku skoku, správne demi 

– plié, vertikálu tela 

a prepnutosť DK počas 

skoku. 

 

Adagio v priestore zamerať 

na pózy par terre, temps – 

lié, port de bras s dôrazom 

na tanečnosť. Pózy spájať 

spôsobom passé par terre. 

Posilňovať priehlavky 

cvičením na pološpičkách 

a podľa individuálnych 

dispozícií cvičiť na relevé 

aj niektoré cviky (batt. 

fondu, plié-relevé s DK na 

45°). 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 
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návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Jeho pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, precítený a pomerne presný, 

spravidla bez podstatných nedostatkov. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky 

a má výrazné hudobné cítenie. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

Má aktívny záujem o tanečné umenie. 

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje tvorivo, dokáže ich 

predviesť na menej závažných podujatiach školy. Má záujem o tanečné umenie a o štúdium 

v ZUŠ. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa. V tanečnom kolektíve mu chýba zmysel pre súhru, uplatnenie 

nachádza iba v menej náročných skladbách. Prejavuje záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady 

pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 1. ročník druhej časti, prvého stupňa 

základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

                     motivačná – nácvik pohybových zručnosti,  

                     fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Vaganovová, A. J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

Vaganovová, A. J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad,  

Moskva 1963. 

Bazarovová, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 
 
 

 

 

 



238 
 

Názov predmetu KLASICKÝ TANEC 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Zdokonaľovať techniku cvikov z predchadzajúcich ročníkov a získavať nové vedomosti. 

Zdokonaľovať silu DK, stabilitu, rozsah pohybu, výšku skoku. Vypracovať silu priehlavku 

cvičením na relevé. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Dosiahnúť stabilitu pri cvičeniach v priestore. Podľa individuánych dispozícií zvačšovať 

rozsah pohybu. Získavať tanečnosť v kombináciách adagia v priestore. Dokázať technicky 

uspokojivo zvládnuť skoky z učebnej látky v kombinácii allegra v priestore. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Excercices á la barre 

  

Okrem cvikov preberaných 

v učebných osnovách 

v predchádzajúcich ročníkoch, 

ktoré treba stále precvičovať, 

učiť nasledovné: 

1. Battmandauble fondu 

s relevé2. Batt. Satenu na 90° 

3. Pas coupé s relevé 

4.Double assemblé čelom k tyči 

5. Batt. soutenu par terre (s 

pridaním relevé v V. poz.). 

6. Poloobrat en dehors, en 

dedans s výmenou DK na 

pološpičke 

7. Tombé 

s poloobratomsurlecoudepied en 

dehors, en dedans na pološpičke 

8.Attitude bokom k tyči 

9. Sissoneouverte bočne 

Batt. tendusimple, batt. 

tendujeté, grand batt. jeté 

začínať v tomto ročníku na 

predlaktie, prípadne 

kombinovať s pravidelnou 

rytmizáciou. Batt. frappé 

cvičiť s akcentom na 

otvorenie DK. Petit 

battementsurlecoudepied 

cvičiť s akcentom na 

coudepied. 

 

V kombináciách pridať počet 

opakovaní cviku jedným 

smerom, maximálne však 

osemkrát. 

 

Zvládnuté cviky 

z predchádzajúcich ročníkov 

tanečnejšie varírovať. 

 

Kombinácie tvoriť tak, 

aby exercices á la barre 

bol kratší, slúžil na 

rozcvičenie celého tela. 

 

Cviky, ktoré sú 

technicky zvládnuté en 

face, postupne, podľa 

uváženia začať 

precvičovať 

v épaulementcroisée 

a éffacée. 

 

Nové cviky v priestore 

cvičiť stále en face. 

Podobne je to aj pri 

technicky náročnejších 

cvikoch. 

 

Rešpektovať body 1 až 8  

z metodických 
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s otvorením Dknapiqué par terre 

čelom k tyči 

10. Batt. Frappé na relevé 

11. Batt. Doublefrappé na relevé 

12. Rond de jambe na 45° en 

dehors, en dedans 

13. Petit batt. Surlecoudepied na 

relevé 

14. Sissonefermé na relevé 

 

Všetky cviky precvičovať 

čelom, po zvládnutí bokom 

k tyči (okrem pas assemblé a pas 

balancé, ktoré sa po zvládnutí 

čelom k tyči učia v priestore). 

 

Excercices au milieu 

 

1.  Piate pordebras 

2. Poza écarté na 45° 

3. 4. Arabesque na 45° 

4. Temps- lévesauté v I.-V.poz.s 

postupom do priestoru 

5. Batt. Daublefrappé- 30°en 

face 

6. Passdeburrée bez výmeny DK 

v éffaceé 

7. Pas jeté z epaulementcroisée 

8. Rond de jambe en ľ air 

s préparationtemps- relevé 

9. Pózy: croisées, éffacées, á la 

seconde – par terre. 

10.Batt. tendujetépiqué z I. aj V. 

poz. en face - 30°. 

11.Batt. doublefrappe30°en face 

12.Grand plié v V. poz. 

v épaulementcroisée. 

13.Bat. relevélent na 90°. Z V. 

poz. en face. 

14.3.port debras 

v épaulementcroisée. 

15.Pas assemblé en face bočne. 

16.Pas debouréesimple en 

dehors, en dedans – en face. 

17.Úklon s vysunutou DK na 

piqué bočne. 

18.Pas balancé en face. 

19.Grand changementdepieds 

v épaulementcroisée 

Cviky, ktoré sú zvládnuté 

v priestore en face, postupne 

cvičiť v épaulementcroisée – 

éffacée (plié, batt. 

tendusimple, 3. port debras). 

 

Nový cvik učiť v poradí 

bočne, vpred, vzad, najprv 

čelom, po zvládnutí bokom 

k tyči. 

 

Na každej hodine zaraďovať 

cviky na rozsah pohybu DK, 

pružnosť chrbtice, pevnosť 

brušných, sedacích, 

chrbtových svalov. 

 

Pri skokoch sa sústrediť na 

výšku skoku, správne demi – 

plié, vertikálu tela 

a prepnutosť DK počas 

skoku. 

 

Adagio v priestore zamerať 

na pózy par terre, temps – lié, 

port debras s dôrazom na 

tanečnosť. Pózy spájať 

spôsobom passé par terre. 

poznámok v 6. ročníku. 

 

Posilňovať priehlavky 

cvičením na 

pološpičkách a podľa 

individuálnych dispozícií 

cvičiť na relevé aj 

niektoré cviky (batt. 

fondu, plié-relevé s DK 

na 45°). 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Jeho pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, precítený a pomerne presný, 

spravidla bez podstatných nedostatkov. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky 

a má výrazné hudobné cítenie. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

Má aktívny záujem o tanečné umenie.  

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje tvorivo, dokáže ich 

predviesť na menej závažných podujatiach školy. Má záujem o tanečné umenie a o štúdium 

v ZUŠ.  

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa. V tanečnom kolektíve mu chýba zmysel pre súhru, uplatnenie 

nachádza iba v menej náročných skladbách. Prejavuje záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady 

pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 2. ročník druhej časti, prvého stupňa 

základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

  motivačná – nácvik pohybových zručnosti,  

                      fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Vaganovová, A. J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

Vaganovová, A. J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad,  

Moskva 1963. 

Bazarovová, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 
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Názov predmetu KLASICKÝ TANEC 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Zdokonaľovať techniku cvikov z predchadzajúcich ročníkov a získavať nové vedomosti. 

Zdokonaľovať silu DK, stabilitu, rozsah pohybu, výšku skoku. Vypracovať silu priehlavku 

cvičením na relevé. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Dosiahnúť stabilitu pri cvičeniach v priestore. Podľa individuánych dispozícií zvačšovať 

rozsah pohybu. Získavať tanečnosť v kombináciách adagia v priestore. Dokázať technicky 

uspokojivo zvládnuť skoky z učebnej látky v kombinácii allegra v priestore. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Excercices á la barre 

  

Battement double fondu bez 

relevé, s relevé                            

Battement soutenu na 90° 

Pas coupé s relevé  

Detourné o 360° en dehors, en 

de dedans na relevé 

Battement développé passé na 

90°  do všetkých smerov, 

poloobrat en dehors, en dedans   

3. Port de bras so sklzom DK 

vpred i vzad                                 

Attitude bokom k tyči ako 

súčasť adagia                                        

Temps relevé na 45°                    

Battement frappé na relevé           

Battement double frappé  na 

Použivať všetky pózy 

klasického tanca  

 

Používať všetky pózy 

v kombináciach v priestore  

 

V kombináciách pridať počet 

opakovaní cviku jedným 

smerom, maximálne však 

osemkrát. 

 

Zvládnuté cviky 

z predchádzajúcich ročníkov 

tanečnejšie varírovať. 

 

Cviky, ktoré sú zvládnuté 

v priestore en face, postupne 

cvičiť v épaulementcroisée – 

éffacée (plié, batt. 

Realizovať kombinácie 

z PDK aj LDK á la barre 

v jednom celku s využitím 

spojovacích krokov 

spojených s obratom  

 

 

Cviky, ktoré sú technicky 

zvládnuté en face, 

postupne, podľa uváženia 

začať precvičovať 

v épaulementcroisée 

a éffacée. 

 

Nové cviky v priestore 

cvičiť stále en face. 

Podobne je to aj pri 

technicky náročnejších 

cvikoch. 
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relevé                                           

Petit battement sur le cou de 

pied na relevé                                      

Grand battement jeté piqué 

v épaulement croisé 

a épaulement effacé       

Exercices au milieu:                     

5. Port de bras                              

Battement tendu jeté piqué- 

30° v épaulement croisé, 

éffacée         Battement fondu 

en lˇair- 45°       Póza écarté na 

45°                       Grand 

battement jeté piqué I. a V.poz.                                         

Battement soutenu na 45 ° en 

face                                              

Battement relevé lent na 90°       

Pas de bourrée bez výmeny 

DK v éffacée                                         

Battement double frappé- 30° 

v épaulement croisé                     

1.,2.,3., arabesques a pózy 

croisées, éffacées s DK na 90°       

Allegro:                                     

Temps- léve sauté v I. a II. 

Poz. S postupom do priestoru              

Pas échappé s dopadom na 

jednu DK en face                                   

Pas échappé do IV. Poz 

v épaulement sroisé, effacé          

Pas jeté z épaulement croisée 

do épaulement croisée                      

Pas glissade s výmenou i bez 

výmeny DK                                 

Grand changement de pieds 

v épaulement croisée                    

 

tendusimple, 3. port debras). 

 

Skoky 1.a2.skupiny realizujú 

v épaulement 

Realizovať niektoré cvičenia 

au milieu v épaulement 

 

Na každej hodine zaraďovať 

cviky na rozsah pohybu DK, 

pružnosť chrbtice, pevnosť 

brušných, sedacích, 

chrbtových svalov. 

 

Pri skokoch sa sústrediť na 

výšku skoku, správne demi – 

plié, vertikálu tela 

a prepnutosť DK počas skoku. 

 

Adagio v priestore zamerať na 

pózy par terre, temps – lié, 

port debras s dôrazom na 

tanečnosť. Pózy spájať 

spôsobom passé par terre. 

 

Ovladať slovom základnú 

terminológiu techniky 

klasického tanca v rozsahu 

obsahu predmetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilňovať priehlavky 

cvičením na pološpičkách 

a podľa individuálnych 

dispozícií cvičiť na relevé 

aj niektoré cviky (batt. 

fondu, plié-relevé s DK na 

45°). 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti, 

návyky vo všetkých tanečných prvkoch a v skladbách. Plne využíva svoje telesné dispozície, 

ktoré rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Má zmysel pre súhru v tanečnom 

kolektíve. Jeho pohybový prejav je esteticky pôsobivý, osobitý, precítený a pomerne presný, 

spravidla bez podstatných nedostatkov. Je usilovný a vytrvalý pri rozvíjaní tanečnej techniky 

a má výrazné hudobné cítenie. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

Má aktívny záujem o tanečné umenie.  

STUPEŇ 2 – chválitebný 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v 

individuálnom a skupinovom prejave. Má menšie nedostatky v muzikalite a estetickom cítení, 

vyskytujú sa menšie technické nedostatky a rytmické nepresnosti. V tanečnom kolektíve má 

zmysel pre súhru. Osvojené poznatky, zručnosti a návyky aplikuje tvorivo, dokáže ich 

predviesť na menej závažných podujatiach školy. Má záujem o tanečné umenie a o štúdium 

v ZUŠ.  

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti 

v individuálnom a skupinovom prejave. Čiastočne mu chýba muzikalita a estetické cítenie, 

častejšie sa vyskytujú technické nedostatky a rytmické nepresnosti. Vyžaduje si sústavnú 

pomoc a usmerňovanie učiteľa. V tanečnom kolektíve mu chýba zmysel pre súhru, uplatnenie 

nachádza iba v menej náročných skladbách. Prejavuje záujem o štúdium v ZUŠ. 

Stupeň 4 - neuspokojivý 

Žiak nezvládol požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie 

v praxi aplikovať. V tanečných činnostiach je pasívny. Chýba mu usilovnosť, vytrvalosť, 

hudobné cítenie, tvorivé schopnosti a záujem o tanec. Celkový rozvoj jeho tanečných 

schopností je neuspokojivý. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a tanečné 

prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné predpoklady 

pre vzdelávanie v ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Didaktické postupy a metódy práce. 

Vychádzajú z obsahu kompetencií učebných osnov pre 3. ročník druhej časti, prvého stupňa 

základného štúdia primárneho vzdelania ZUŠ. 

 

METÓDY – frontálna – práca s kolektívom,  

  motivačná – nácvik pohybových zručnosti,  

                      fixačná precvičovanie a zdokonaľovanie zručnosti. 

FORMY PRÁCE – individuálna, skupinová, práca v súbore, koncert, vystúpenie, súťaž. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Vaganovová, A. J.: Základy klasického tanca. SPN 1977. 

Vaganovová, A. J.: Osnovy klasičeskovo tanca. Izd. Iskusstvo, Leningrad,  

Moskva 1963. 

Bazarovová, N.: Klasický tanec. SPN Praha 1985. 
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Názov predmetu KLASICKÝ TANEC 

Ročník 4.ročník 2.časti I.stupňa 

Časový rozsah výučby 4,5 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Kvetoslava Selčanová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Ľubica Horánska 

Schválené dňa 1.9..2015 

 

OBSAH 

 

 

Postupovať podľa 

učebných osnov platných 

pre Tanečný odbor pre 

ZUŠ  

  

KOMPETENCIE 

 

KT: Realizujú jednotlivé 

cvičenia klasického tanca s max. 

ovládaním prislúchajúcich 

svalových skupín v rámci 

svojich anatomických možností. 

Poznajú jednotlivé cvičenia na 

rozvoj anatomických dispozícií.  

ĽT: Nadviazať na doterajšie 

získané skúsenosti z 

predchádzajúcich ročníkov a v 

prípade zvýšeného záujmu 

žiakov prehlbovať vzťah k 

ľudovému tancu.  

ĎzT: Nadviazať na doterajšie 
získané skúsenosti z 
predchádzajúcich ročníkov a 
zlerpošovať rôzne jazzové 
techniky 

VÝSTUP 

 

KT: Exercices à la barre  

Grand battement jeté v 

épaulement croisé a épaulement 

effacé  

pózy à terre ako závery cvikov s 

prepnutou stojnou DK aj v demi - 

plié  

Exercices au milieu:  

Rond de jambe en l’air s 

préparation temps -relevé  

Battement développé passé en 

face  

Attitude - croisée, éffacée  

4. arabesque na 90°  

póza écartée na 90°  

Battement fondu na relevé en face  
ĽT: Párové krútenie v tanci čardáš. 

Tanečníci sa krútia chôdzou 

vyperovanou váhou na vnútornú 

DK v štvrťových rytmických 

hodnotách vždy v smere 

hodinových ručičiek.  

ĎzT: Podobne ako v 

predchádzajúcom ročníku:  

Walks – chôdza, opakujú sa 

naučené stereotypy ale hľadajú sa 

aj nové krokové možnosti s 

využitím napr. synkopického 

rytmu, či zmenu vertikály, so 

zapojením HK alebo bez nich, s 

izoláciami a pod.....  

Záverečná skúška  
- žiaci preukážu základné znalosti 

tanečnej techniky v rámci 
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interpretačnej praxe v 

choreografiách výrazového, 

scénického tanca s využitím 

základných princípov techniky 

klasického tanca v rozsahu 

minimálne 4 min.  

- žiaci predvedú tréning z 
techniky klasického tanca 
spamäti.  

 

PROFIL ABSOLVENTA  
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia po preukázaní vedomostí a zručností, ktoré 

nadobudol v priebehu štúdia, je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa základného 

štúdia tanečného odboru. Po ukončení prvej časti I. stupňa základného štúdia má žiak osvojené 

základy umeleckej výchovy a vzdelávania v základných tanečných technikách ( klasický tanec, 

kreatívny tanec a ľudový tanec).  

Získal základy hudobnej a tanečnej terminológie a komunikácie v umeleckej oblasti. Absolvent 

prvej časti I. stupňa sa dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov vo všetkých základných tanečných 

technikách tanečného odboru, v ktorom si rozvinul schopnosť tvoriť a prijímať umenie na danej 

úrovni stupňa ukončeného vzdelania. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií, ktoré 

absolvent dosiahol na konci prevj časti I. stupňa základného štúdia nie je ukončená. Vytvára len 

základ pre následné stupne vzdelávania.  

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ tanečného odboru má ukončený I. stupeň 
základného štúdia základnej umeleckej školy. Absolvovaním súboru predmetov umeleckého 
vzdelávania je pripravený na štúdium na stredných školách tanečného zamerania. Absolvent je 
pripravený na celoživotné vzdelávanie a rozširovanie svojich nadobudnutých všeobecných a 
odborných vedomostí a zručností v umeleckej oblasti. Po ukončení druhej časti I. stupňa 
základného štúdia ZUŠ má žiak osvojené základy umeleckej výchovy a vzdelávania v danom 
vyučovacom odbore. Získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre 
rozvoj nadobudnutých spôsobilostí. Je schopný umelecky pôsobiť v rôznych tanečných súboroch, 
umeleckých formáciách. Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ dokáže 
pomenovať druhy umenia, ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, uvedomuje si význam 
umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si ľudové tradície, rešpektuje vkus iných 
ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoje názory a postoje k estetickým hodnotám, správa sa 
kultúrne, kultivovane primerane okolnostiam, situáciám a sociálnym potrebám, je schopný 
využívať osvedčené stratégie učenia sa, nadobudnuté teoretické i praktické poznatky dokáže 
uplatniť pri ďalšej samostatnej činnosti, svoje vedomosti dokáže sám rozvíjať, obnovovať, je 
schopný primerane reagovať na nové trendy i na spoločenský vývoj, na základe získaných 
poznatkov a skúsenosti dokáže hodnotiť a kriticky pristupovať k ďalšiemu tvorivému procesu, 
dokáže uplatniť nadobudnuté znalosti a spôsobilosti v rôznych životných situáciách, dokáže 
využívať dostupné formy sociálnej komunikácie s okolím, s ktorým prichádza do kontaktu. 
Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v druhej časti prvého stupňa 
základného štúdia ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre 
celoživotné učenie sa. 

Absolvent II. stupňa základného štúdia je pripravený na celoživotné vzdelávanie a rozširovanie 

svojich nadobudnutých všeobecných a odborných vedomostí a zručností v umeleckej oblasti. 

Absolvovaním súboru predmetov umeleckého vzdelávania počas štúdia je pripravený na 

vysokoškolské štúdium na školách umeleckého zamerania. Absolvent II. stupňa základného štúdia 
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je schopný dodržiavať princípy správneho držania tela v pohybe, v tanci aj v civilnom držaní tela. 

Má rozvinuté prirodzené pohybové danosti: pružnosť a koordináciu jednotlivých častí tela. Je 

spôsobilý uvedomovať si základné princípy jednotlivých tanečných techník a dokáže ich 

aplikovať v tanečnom vyjadrovaní v rámci tanečnej interpretácie. Výukou jednotlivých tanečných 

techník v rozsahu tanec - komunikačný prostriedok, dokáže ohodnotiť náročnosť prevedenia a 

vnímať obsah choreografických diel. Má rozvinuté vnútorné improvizačné cítenie, ktoré môže 

uplatňovať aj vo vlastných tanečných projektoch. Zároveň sa spôsobom výuky výchova pre  

umenie a výchova umením stáva v bežnom živote uvedomelým divákom scénických tanečných 

prezentácií. Dokáže sa orientovať v základnej terminológii hudobnej teórie a ovláda odbornú 

terminológiu jednotlivých tanečných techník v rozsahu obsahu štúdia. 
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                     V.4  Učebné osnovy pre výtvarný odbor 

 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník Prípravné štúdium 

Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky 

osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé 

i nevedomé duševné aktivity. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti 

osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na 

svoje miesto v ňom. Je to smerovanie k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru 

a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej šírke výchove – 

vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých potencií žiaka. 

Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, schopnosť 

abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, vytvárať 

zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko pri 

silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 
KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 
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patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, plochou, 

štruktúrou a kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností. 

- grafické techniky a grafický 

výraz. 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- modelovanie 

Žiaka učiť: 

- hra s farbou, líniou, 

tvarom, plochou a 

priestorom 

- hravá experimentácia s 

výtvarnými prostriedkami 

- systematickosť 

rozvýjania expresívneho 

vyjadrovania skutočnosti - 

vytváranie správnych 

pracovných návykov 

- oboznámenie sa so 

všetkými vhodnými 

technikami 

- viesť deti k celostnému 

uchopeniu sveta 

- spontánnosť výtvarných 

činností. 

- podporovať: -

automotivačnú                

hravosť –detskú 

naratívnosť 

- vytvárať podmienky na 

objavovanie nových 

technických možností a 

postupov 

- zrušiť schémy a 

stereotypy 

- podpora hravej kreativity 

- hra s farbou, líniou, 

tvarom, plochou 

a priestorom 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

výtvarných nástrojov a 

materiálov. 

- zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi. 

- vytvárať stopy alebo 

tvary priamym telesným 

dotykom. 

- zvládať jednoduché 

konštrukčno - technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania. 

- zvládnuť jednoduché 

techniky otláčania.  

AFEKTÍVNA OBLASŤ 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- preberať zodpovednosť 

za svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

Žiaka hodnotíme slovne – povzbudením, pochvalou, motivačným rozhovorom. Na konci 

školského roka je hodnotený slovne o spôsobilosti (alebo nespôsobilosti) postúpiť do 1. 

ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 
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Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 1.ročník 1.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky 

osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé 

i nevedomé duševné aktivity. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti 

osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na 

svoje miesto v ňom. Je to smerovanie k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru 

a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej šírke výchove – 

vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých potencií žiaka. 

Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, schopnosť 

abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, vytvárať 

zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko pri 

silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 
KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 
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patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod.. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, plochou, 

štruktúrou a kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností. 

- grafické techniky a grafický 

výraz. 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

 

Žiaka učiť: 

- hra s farbou, líniou, 

tvarom, plochou a 

priestorom 

- hravá experimentácia s 

výtvarnými prostriedkami 

- systematickosť 

rozvýjania expresívneho 

vyjadrovania skutočnosti - 

vytváranie správnych 

pracovných návykov 

- oboznámenie sa so 

všetkými vhodnými 

technikami 

- viesť deti k celostnému 

uchopeniu sveta 

- spontánnosť výtvarných 

činností. 

- podporovať: -

automotivačnú                

hravosť –detskú 

naratívnosť 

- vytvárať podmienky na 

objavovanie nových 

technických možností a 

postupov 

- zrušiť schémy a 

stereotypy 

- podpora hravej kreativity 

- hra s farbou, líniou, 

tvarom, plochou 

a priestorom 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

výtvarných nástrojov a 

materiálov. 

- zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi. 

- vytvárať stopy alebo 

tvary priamym telesným 

dotykom. 

- zvládať jednoduché 

konštrukčno - technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania. 

- zvládnuť jednoduché 

techniky otláčania.  

AFEKTÍVNA OBLASŤ 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- preberať zodpovednosť 

za svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 
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 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 
 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 
 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 
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Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 

 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 2.ročník 1.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky 

osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé 

i nevedomé duševné aktivity. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti 

osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na 

svoje miesto v ňom. Je to smerovanie k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru 

a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej šírke výchove – 

vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých potencií žiaka. 

Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, schopnosť 

abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, vytvárať 

zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko pri 

silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 
KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 



254 
 

patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod.. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, plochou, 

štruktúrou a kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností. 

- grafické techniky a grafický 

výraz. 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- dekoratívne činnosti  

 

Žiaka učiť: 

- hravá experimentácia s 

výtvarnými prostriedkami 

- systematickosť 

rozvýjania expresívneho 

vyjadrovania  skutočnosti 

- vytváranie správnych 

pracovných návykov 

- oboznámenie sa so 

všetkými vhodnými 

technikami 

- viesť deti k celostnému 

uchopeniu sveta  

- rozvoj výtvarného 

videnia, myslenia, 

predstavivosti a fantázie, 

estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta 

človeka 

- rozvíjať tvorivé 

schopnosti 

- uspokojiť potreby 

vlastného vyjadrenia sa k 

ľuďom a veciam. 

- prispievať k 

harmonickému rozvoju 

osobnosti dieťaťa. 

- vytváranie estetického 

vzťahu k prírode 

- výchova ku kreativite 

- rozvíjať emočnú 

inteligenciu 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

výtvarných nástrojov a 

materiálov. 

- zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi. 

- vytvárať stopy alebo 

tvary priamym telesným 

dotykom. 

- zvládať jednoduché 

konštrukčno - technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania. 

- zvládnuť jednoduché 

techniky otláčania.  

AFEKTÍVNA OBLASŤ 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- preberať zodpovednosť 

za svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť, hodnotiť 

seba a iných, mať zmysel 

pre zmeny, argumentovať 

(primerane veku). 
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- pestovať zmysel pre 

dobro a krásu 

- budovať v dieťati 

hodnotový systém a 

obranyschopnosť voči 

tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 
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Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 
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Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 3.ročník 1.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť – ISCED - 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky 

osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé 

i nevedomé duševné aktivity. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti 

osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na 

svoje miesto v ňom. Je to smerovanie k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru 

a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej šírke výchove – 

vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých potencií žiaka. 

Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, schopnosť 

abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, vytvárať 

zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko pri 

silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 
KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 
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patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, 

plochou, štruktúrou a 

kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností. 

- grafické techniky a grafický 

výraz. 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- dekoratívne činnosti  

- nové techniky 

 

Žiaka učiť: 

- hravá experimentácia s 

výtvarnými prostriedkami 

- systematickosť 

rozvýjania expresívneho 

vyjadrovania  skutočnosti 

- vytváranie správnych 

pracovných návykov 

- oboznámenie sa so 

všetkými vhodnými 

technikami 

- viesť deti k celostnému 

uchopeniu sveta  

- rozvoj výtvarného 

videnia, myslenia, 

predstavivosti a fantázie, 

estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta 

človeka 

- rozvíjať tvorivé 

schopnosti 

- uspokojiť potreby 

vlastného vyjadrenia sa k 

ľuďom a veciam. 

- prispievať k 

harmonickému rozvoju 

osobnosti dieťaťa. 

- vytváranie estetického 

vzťahu k prírode 

- výchova ku kreativite 

- rozvíjať emočnú 

inteligenciu 

- pestovať zmysel pre 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

nástrojov a materiálov 

-  zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi 

- vytvárať stopy alebo tvary 

priamym telesným dotykom 

- zvládnuť jednoduché 

konštrukčno – technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

-  zvládnuť technické 

základy usporiadania a 

miešania farieb na palete i 

na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými spôsobmi 

prostredníctvomštetcového 

rukopisu 

- spájať materiály v koláži a 

v asambláži 

- zvládnuť základy 

modelovania predmetných 

tvarov otláčania do 

modelovacej hmoty a 

jednoduché odlievanie 

reliéfu do sadry 

- pomenovať a 

charakterizovať druhy 

výtvarného umenia, ich 
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dobro a krásu 

- budovať v dieťati 

hodnotový systém a 

obranyschopnosť voči 

tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

- usmerňovať dieťa k 

vyšším duchovným 

hodnotám 

- prispôsobovať sa 

potrebám konkrétnych 

oblastí, zohľadňovať nové 

trendy vo vývoji umení 

- viac sa venovať vývoju 

vkusovej orientácie detí 

- úzka spoluprácu ZUŠ 

nielen so základnými 

školami v mieste 

pôsobenia, ale i s obcou, 

kultúrnymi centrami v 

mieste školy a pod. 

- sústavne vzdelávať a 

rozširovať obzor žiakov – 

nielen ich odbornej 

umeleckej úrovne, ale i v 

oblasti komunikačno-

ľudskej.  

- vlastným cieľom je 

výchova ku kreativite 

- viac sa venovať vývoju 

vkusovej orientácie detí 

hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky. 

- zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

(architektúr) z modulov a 

improvizovaných materiálov 

- komponovať – vedome 

umiestňovať tvar v rôznych 

častiach plochy formátu. 

- zvládnuť základné 

operácie s mierkou, 

veľkosťou zobrazených 

tvarov (vzťah vúčšie - 

menšie, vedľa seba - za/pred 

sebou), vyjadriť priestor 

prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov 

- pracovať individuálne aj v 

skupine 

- preberať zodpovednosť za 

svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 

- mať zmysel pre zmeny 

- argumentovať (primerane 

veku) 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 
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a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 
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Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 4.ročník 1.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 1.časť - ISCED- 1B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob 

poznávania sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky 

osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé 

i nevedomé duševné aktivity. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti 

osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na 

svoje miesto v ňom. Je to smerovanie k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru 

a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej šírke výchove – 

vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých potencií žiaka. 

Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, schopnosť 

abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, vytvárať 

zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko pri 

silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 
KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 
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patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, 

plochou, štruktúrou a 

kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností. 

- grafické techniky a grafický 

výraz. 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- dekoratívne činnosti  

- nové techniky 

- fantázia 

- kompozícia 

- proporcia 

- úvod do DVK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaka učiť: 

- zdokonaľovať pracovné  

návyky 

- rozvíjať výtvarné 

videnie, myslenie, 

predstavivosť a fantáziu, 

estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta 

človeka 

- rozvíjať tvorivé 

schopnosti 

- uspokojiť potreby 

vlastného vyjadrenia sa k 

ľuďom a veciam 

- rozvíjať emočnú 

inteligenciu 

- pestovať zmysel pre 

dobro a krásu 

- budovať v dieťati 

hodnotový systém a 

obranyschopnosť voči 

tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

- usmerňovať dieťa k 

vyšším duchovným 

hodnotám 

- prispôsobovať sa 

potrebám konkrétnych 

oblastí, zohľadňovať nové 

trendy vo vývoji umení 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

nástrojov a materiálov 

-  zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi 

- vytvárať stopy alebo tvary 

priamym telesným dotykom 

- rozlišovať farby podľa 

fyzikálnych, mechanických, 

optických a 

charakteristických vlastností 

zvládnuť jednoduché 

konštrukčno – technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

-  zvládnuť technické 

základy usporiadania a 

miešania farieb na palete i 

na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými spôsobmi 

prostredníctvomštetcového 

rukopisu 

- spájať materiály v koláži a 

v asambláži 

- zvládnuť základy 

modelovania predmetných 

tvarov otláčania do 
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- viac sa venovať vývoju 

vkusovej orientácie detí 

- sústavne vzdelávať a 

rozširovať obzor žiakov – 

nielen ich odbornej 

umeleckej úrovne, ale i v 

oblasti komunikačno-

ľudskej.  

- vlastným cieľom je 

výchova ku kreativite 

- vyberať a hodnotiť 

získané informácie 

spracovávať ich a 

využívať vo svojom učení 

- pracovať individuálne aj 

v skupine, 

- zvoliť primeraný spôsob 

riešenia problému, 

- primerane hodnotiť seba 

a iných, 

- mať zmysel pre 

improvizáciu a zmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelovacej hmoty a 

jednoduché odlievanie 

reliéfu do sadry 

- pomenovať a 

charakterizovať druhy 

výtvarného umenia, ich 

hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky. 

- zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

(architektúr) z modulov a 

improvizovaných materiálov 

- komponovať – vedome 

umiestňovať tvar v rôznych 

častiach plochy formátu. 

- zvládnuť základné 

operácie s mierkou, 

veľkosťou zobrazených 

tvarov (vzťah vúčšie - 

menšie, vedľa seba - za/pred 

sebou), vyjadriť priestor 

prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov 

- pracovať individuálne aj v 

skupine 

- preberať zodpovednosť za 

svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 

- mať zmysel pre zmeny 

- argumentovať (primerane 

veku) 

- voliť tvorivý prístup 

k zadaniu a úlohám 

Záverečná skúška:   
- teoretická a praktická 

časť 

Hlavný predmet (technikou) 

praktickej časti je kresba. 

Téma práce je: zátišie. 

Pomôcky: ceruza, guma, 

lepiaca páska, papier formát 

A2. Čas určený na prácu je 

45-60 minút. Cieľom je 

zistiť: - schopnosť 

kompozície; - zvládnutie 

základnej operácie 
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s mierkou; 

 - vnímanie proporcií 

lineárnou kresbou. Obsahom 

teoretickej časti je krátky 

test zo základných 

výtvarných pojmov(napr. 

kresba, grafika, koláž...) 

a následne  ústny pohovor 

o napísanom teste. Čas na 

písanie testu s pohovorom je 

45 min. t. j. jedna 

vyučovacia hodina. 

 

  

    

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 
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Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 
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Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 1.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob poznávania 

sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita 

i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. 

Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje 

k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na svoje miesto v ňom. Je to smerovanie 

k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa 

do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej 

šírke výchove – vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých 

potencií žiaka. Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, 

schopnosť abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, 

vytvárať zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko 

pri silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 

KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 
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patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, 

plochou, štruktúrou a 

kompozíciou 

- základné maliarske techniky 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností 

- grafické techniky a grafický 

výraz 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- dekoratívne činnosti  

- nové techniky 

- fantázia 

- kompozícia 

- proporcia 

- úvod do DVK 

Žiaka učiť: 

- zdokonaľovať pracovné  

návyky 

- rozvíjať výtvarné 

videnie, myslenie, 

predstavivosť a fantáziu, 

estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta 

človeka 

- rozvíjať tvorivé 

schopnosti 

- uspokojiť potreby 

vlastného vyjadrenia sa k 

ľuďom a veciam 

- rozvíjať emočnú 

inteligenciu 

- pestovať zmysel pre 

dobro a krásu 

- budovať v dieťati 

hodnotový systém a 

obranyschopnosť voči 

tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

- usmerňovať dieťa k 

vyšším duchovným 

hodnotám 

- prispôsobovať sa 

potrebám konkrétnych 

oblastí, zohľadňovať nové 

trendy vo vývoji umení 

- viac sa venovať vývoju 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

nástrojov a materiálov 

-  zvládnuť základné 

narábanie s rôznymi 

nástrojmi 

- vytvárať stopy alebo tvary 

priamym telesným dotykom 

- rozlišovať farby podľa 

fyzikálnych, mechanických, 

optických a 

charakteristických vlastností 

zvládnuť jednoduché 

konštrukčno – technické 

úkony s materiálmi. 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

-  zvládnuť technické 

základy usporiadania a 

miešania farieb na palete i 

na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými spôsobmi 

prostredníctvomštetcového 

rukopisu 

- spájať materiály v koláži a 

v asambláži 

- zvládnuť základy 

modelovania predmetných 

tvarov otláčania do 

modelovacej hmoty a 
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vkusovej orientácie detí 

- sústavne vzdelávať a 

rozširovať obzor žiakov – 

nielen ich odbornej 

umeleckej úrovne, ale i v 

oblasti komunikačno-

ľudskej. 

- vlastným cieľom je 

výchova ku kreativite 

- vyberať a hodnotiť 

získané informácie 

spracovávať ich a 

využívať vo svojom učení 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- zvoliť primeraný spôsob 

riešenia problému 

- primerane hodnotiť seba 

a iných 

- mať zmysel pre 

improvizáciu a zmeny. 

 

 

 

 

 

 

jednoduché odlievanie 

reliéfu do sadry 

- pomenovať a 

charakterizovať druhy 

výtvarného umenia, ich 

hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky. 

- zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

(architektúr) z modulov a 

improvizovaných materiálov 

- komponovať – vedome 

umiestňovať tvar v rôznych 

častiach plochy formátu. 

- zvládnuť základné 

operácie s mierkou, 

veľkosťou zobrazených 

tvarov (vzťah vúčšie - 

menšie, vedľa seba - za/pred 

sebou), vyjadriť priestor 

prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov 

- pracovať individuálne aj v 

skupine 

- preberať zodpovednosť za 

svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 

- mať zmysel pre zmeny 

- argumentovať (primerane 

veku). 

- voliť tvorivý prístup 

k zadaniu a úlohám. 

 

 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 
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- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 

 

 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 2.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 
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Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob poznávania 

sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita 

i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. 

Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje 

k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na svoje miesto v ňom. Je to smerovanie 

k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa 

do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej 

šírke výchove – vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých 

potencií žiaka. Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, 

schopnosť abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, 

vytvárať zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko 

pri silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 

KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 

patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 



271 
 

umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, plochou, 

štruktúrou a kompozíciou. 

- základné maliarske techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností 

- grafické techniky a grafický 

výraz 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- dekoratívne činnosti  

- nové techniky 

- fantázia 

- kompozícia 

- proporcia 

- úvod do DVK 

Žiaka učiť: 

- zdokonaľovať pracovné  

návyky 

- rozvíjať výtvarné videnie, 

myslenie, predstavivosť a 

fantáziu, estetické 

osvojovanie prírody, sveta 

vecí a sveta človeka 

- rozvíjať tvorivé 

schopnosti 

- uspokojiť potreby 

vlastného vyjadrenia sa k 

ľuďom a veciam 

- rozvíjať emočnú 

inteligenciu 

- pestovať zmysel pre 

dobro a krásu 

- budovať v dieťati 

hodnotový systém a 

obranyschopnosť voči 

tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

- usmerňovať dieťa k 

vyšším duchovným 

hodnotám 

- prispôsobovať sa 

potrebám konkrétnych 

oblastí, zohľadňovať nové 

trendy vo vývoji umení 

- viac sa venovať vývoju 

vkusovej orientácie detí 

- sústavne vzdelávať a 

rozširovať obzor žiakov – 

nielen ich odbornej 

umeleckej úrovne, ale i v 

oblasti komunikačno-

ľudskej 

- vlastným cieľom je 

výchova ku kreativite 

- vyberať a hodnotiť 

získané informácie 

spracovávať ich a využívať 

vo svojom učení 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

nástrojov a materiálov 

-  zdokonaľovať sa 

v narábaní s rôznymi 

nástrojmi 

- vytvárať stopy alebo 

tvary priamym telesným 

dotykom 

- rozlišovať farby podľa 

fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických 

vlastností zvládnuť 

jednoduché konštrukčno – 

technické úkony s 

materiálmi 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

- základy šerosvitu 

-  zvládnuť technické 

základy usporiadania a 

miešania farieb na palete i 

na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými 

spôsobmi prostredníctvom 

štetcového rukopisu 

- farebný akcent 

- spájať materiály v koláži 

a v asambláži 

- zvládnuť základy 

modelovania predmetných 

tvarov otláčania do 

modelovacej hmoty a 

jednoduché odlievanie 

reliéfu do sadry 

- zvládnuť základy pri 

vytváraní 3D objektov - 

socha 

- pomenovať a 

charakterizovať druhy 

výtvarného umenia, ich 
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- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- zvoliť primeraný spôsob 

riešenia problému 

- primerane hodnotiť seba 

a iných 

- mať zmysel pre 

improvizáciu a zmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky. 

- zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

(architektúr) z modulov a 

improvizovaných 

materiálov 

- komponovať – vedome 

umiestňovať tvar v 

rôznych častiach plochy 

formátu. 

- zvládnuť základné 

operácie s mierkou, 

veľkosťou zobrazených 

tvarov (vzťah vúčšie - 

menšie, vedľa seba - 

za/pred sebou), vyjadriť 

priestor prostredníctvom 

mierky zobrazovaných 

prvkov 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- preberať zodpovednosť 

za svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 

- mať zmysel pre zmeny 

- argumentovať (primerane 

veku) 

- voliť tvorivý prístup 

k zadaniu a úlohám. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 
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pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 3.ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 
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Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do 

operačného priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob poznávania 

sveta, na ktorom sa  v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita 

i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. 

Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje 

k celistvému nadpragmatickému pohľadu na svet a na svoje miesto v ňom. Je to smerovanie 

k vytváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru a predstavy. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa 

do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia. Výchova výtvarnou tvorbou sa v celej 

šírke výchove – vzdelávacieho procesu javí ako optimálny spôsob rozvíjania tvorivých 

potencií žiaka. Zvyšuje citlivosť na odtiene, rozvíja spôsobilosť a presnosť predstáv, 

schopnosť abstrahovať v neverbálnej oblasti myslenia preštrukturovávať prvky reality, 

vytvárať zmysluplné zoskupenia, inovovať a individualizovať konvenčné vzorce. To všetko 

pri silnom vnútornom zaujatí, z ktorého vyplýva aj snaha po pôvodnosti. Počas školského 

roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch: 

KRESBA, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom 

vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa 

študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako 

ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie. 

MAĽBA - v rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej 

maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických 

maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie 

netradičných postupov a riešení výtvarných problémov. 

GRAFIKA -  absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri 

práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá 

ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie. 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM - náplň predmetu tvorí práca 

s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, 

vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi. 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA - ťažiskom práce v ateliéri modelovania 

je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike 

a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu 

patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych 

postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník. 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA - podmienkou pri absolventských skúškach 

na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto 

poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na 

vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je rozvíjať výtvarné nadanie a prostredníctvom výtvarných činností, vytvára 

u žiakov lásku a aktívny vzťah k výtvarnému umeniu. Vedie ich k pochopeniu krásy života 

a prírody, k estetizácii životného prostredia. Počas štúdia získajú prehľad aj o jednotlivých 
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umeleckých obdobiach a významných osobnostiach výtvarného umenia. Absolvent 

výtvarného odboru môže pokračovať v ďalšom  štúdiu umeleckého zamerania, ale môže sa 

uplatniť tiež v reklame, propagácii a pod. 

 

3. OBSAH VZDELÁVANIA  

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

- práca s líniou, formou, 

plochou, štruktúrou a 

kompozíciou. 

- základné maliarske 

techniky. 

- farby podľa fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických vlastností 

- grafické techniky a grafický 

výraz 

- vedomosti, schopnosti, 

zručnosti  

- kreatívno - abstraktná forma 

- trojdimenzionálny priestor  

- keramika 

- dekoratívne činnosti  

- nové techniky 

- fantázia 

- kompozícia 

- proporcia 

- úvod do DVK 

Žiaka učiť: 

- zdokonaľovať pracovné  

návyky 

- rozvíjať výtvarné videnie, 

myslenie, predstavivosť a 

fantáziu, estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta 

človeka 

- rozvíjať tvorivé schopnosti 

- uspokojiť potreby vlastného 

vyjadrenia sa k ľuďom a 

veciam 

- rozvíjať emočnú inteligenciu 

- pestovať zmysel pre dobro a 

krásu 

- budovať v dieťati hodnotový 

systém a obranyschopnosť 

voči tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych 

hodnôt a pod. 

- usmerňovať dieťa k vyšším 

duchovným hodnotám 

- prispôsobovať sa potrebám 

konkrétnych oblastí, 

zohľadňovať nové trendy vo 

vývoji umení 

- viac sa venovať vývoju 

vkusovej orientácie detí 

- sústavne vzdelávať a 

rozširovať obzor žiakov – 

nielen ich odbornej umeleckej 

úrovne, ale i v oblasti 

komunikačno-ľudskej 

- vlastným cieľom je výchova 

ku kreativite 

- vyberať a hodnotiť získané 

informácie spracovávať ich a 

využívať vo svojom učení 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- zvoliť primeraný spôsob 

riešenia problému 

- primerane hodnotiť seba a 

iných 

Žiak vie: 

- poznať vlastnosti a 

možnosti používania 

nástrojov a materiálov 

-  zdokonaľovať sa 

v narábaní s rôznymi 

nástrojmi určenými pre 

tvorbu z drevom, 

sadrových tvárnic 

a netypického materiálu  

- vytvárať stopy alebo 

tvary priamym telesným 

dotykom 

- rozlišovať farby podľa 

fyzikálnych, 

mechanických, optických a 

charakteristických 

vlastností zvládnuť 

jednoduché konštrukčno – 

technické úkony s 

materiálmi 

- kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

- základy šerosvitu 

a zdokonaliť sa v technike 

kresby (sfumato) 

-  zdokonaliť sa v 

technických základoch 

usporiadania a miešania 

farieb na palete i na 

obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými 

spôsobmi prostredníctvom 

štetcového rukopisu 

- farebný akcent vo 

všetkých jeho 

kombináciách  

- spájať materiály v koláži 

a v asambláži 

- zvládnuť základy 

modelovania predmetných 

tvarov otláčania do 

modelovacej hmoty a 
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- mať zmysel pre improvizáciu 

a zmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoduché odlievanie 

reliéfu do sadry, 

jednoduchej sochy 

(objektu) 

- zvládnuť základy pri 

vytváraní 3D objektov – 

socha 

- zvládnuť základy 

keramiky 

- pomenovať a 

charakterizovať druhy 

výtvarného umenia, ich 

hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky 

- zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

(architektúr) z modulov a 

improvizovaných 

materiálov 

- komponovať – vedome 

umiestňovať tvar v 

rôznych častiach plochy 

formátu. 

- zdokonaľovať sa v  

základných operáciách s 

mierkou, veľkosťou 

zobrazených tvarov (vzťah 

väčšie - menšie, vedľa 

seba - za/pred sebou), 

vyjadriť priestor 

prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov 

- pracovať individuálne aj 

v skupine 

- preberať zodpovednosť 

za svoje konanie 

- byť tvorivý a iniciatívny 

- rozvíjať si fantáziu a 

obrazotvornosť 

- hodnotiť seba a iných 

- mať zmysel pre zmeny 

- argumentovať (primerane 

veku) 

- voliť tvorivý prístup 

k zadaniu a úlohám. 

 

 4. KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA 

- výborný (1) 
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Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami dostatočne celistvo, 

s menšími nedostatkami. Je vytrvalý, pracuje primerane samostatne, tvorivo a pohotovo. Jeho 

tvorivý prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má estetickú hodnotu. Prejavuje 

sa to v kresbe, v zmysle pre farbu, v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných 

zákonitostiach a v každej technike spracovania a vyjadrovania pri dodržaní správneho 

technologického postupu s prístupnými menšími chybami. Má nekonvenčný prístup k riešeniu 

tém a zadaní, spôsobu výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie. Osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje väčšinou tvorivo v individuálnom i skupinovom 

prejave. Zúčastňuje sa na verejných podujatiach školy i na súťažiach. 

- chválitebný (2) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami menšie nedostatky. 

Je menej aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je uspokojivý, dosť 

presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa občas prejavujú medzery 

pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Menej využíva svoje schopnosti 

a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má záujem o štúdium v ZUŠ. Aktívne sa 

zúčastňuje na podujatiach školy. 

- uspokojivý (3) 

Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami väčšie nedostatky. 

Je málo aktívny, samostatný, pohotový a tvorivý. Jeho výtvarný prejav je málo uspokojivý, 

nie veľmi presvedčivý a pôsobivý. Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú 

väčšie medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania. Málo využíva svoje 

schopnosti a zručnosti vo individuálnom a skupinovom prejave. Má slabý záujem o štúdium 

v ZUŠ. 

- neuspokojivý (4) 

Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Vo všetkých výtvarných činnostiach je väčšinou 

pasívny. Rozvoj jeho výtvarných schopností je neuspokojivý. Minimálne osvojené poznatky 

a zručnosti nevie v praxi aplikovať. Jeho výtvarné schopnosti a zručnosti sú neuspokojivé. 

Neprejavuje záujem o výtvarné umenie. V jeho činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky 

a výtvarné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej úrovni. Nemá záujem ani dostatočné 

predpoklady pre vzdelávanie ZUŠ. 

 

 

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 

výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 
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Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 4 .ročník 2.časti I.stupňa  

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne (skupinové vyučovanie) 

Stupeň vzdelania Primárny stupeň, 2.časť – ISCED - 2B 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program ZUŠ 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program ZUŠ nám. Sv. Jakuba 26, Veľký Šariš 

Forma štúdia Denná 

Forma štúdia Slovenský 

Spracoval Mgr. Martina Havrilová 

Koordinátor ŠkVP Mgr. Karol Sivák 

Schválené dňa 4.11.2014 

 

OBSAH KOMPETENCIE VÝSTUP 

Vedomosti a zručnosti v 

odbore 

V tomto ročníku stúpa gradácia 

vedomostí, zručností, 

výtvarných skúseností v 

jednotlivých výtvarných 

disciplínach.  

 

Žiaci sú cieľavedomo schopní 

spolupracovať v tímovej práci a 

samozrejme aj samostatne. Sú 

zodpovední za samostatný názor 

a postoj vo svojej výtvarnej 

tvorbe.  
 

Nároky v gradácii výtvarných 

disciplín by mali gradovať v 

samostatnom rozhodovaní pri 

voľbe, prelínaní,kombinovaní a 

zlučovaní výtvarných techník, 

názorov,postupov vo výtvarnej 

tvorbe. Využívame rozširujúce 

disciplíny ako keramiku,tvorbu 

šperku,odevu,designu,inštalácie 

v priestore,enviromentu,tvorbu 

objektu a priestoru, 

multimediálna realizácia, 

poznatky z dejín umenia. 

Štúdium v základnom 

vzdelávaní končí samostatnou 

výtvarnou prácou s vlastným 

výberom témy a spracovaním 

vo viacerých výtvarných 

technikách, adjustážou 

samotných prác a ich 

obhajobou. K celkovému 

hodnoteniu záverečnej skúšky 

patrí aj test z dejín umenia  
 

 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Riadený rozhovor, výklad, rozprávanie, beseda, poučenie, upozornenie, povzbudenie, 

pochvala. Pozorovanie, demonštrácia výtvarnej techniky a postupu, názorné poznávanie 

a poučenie o technike, výrazových prostriedkoch a kompozičných riešeniach, poznávanie 
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výtvarného umenia. Samostatná činnosť, experimentovanie s výrazovými prostriedkami, 

výtvarnými materiálmi a postupmi. Hľadanie výtvarných riešení. 

 

 6. UČEBNÉ ZDROJE 

Námět ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Línie, barva a tvar ve výtvarné výchově, V. Roeselová 

Potulky svetom umenia, Csaba Tóth 

Kurz kreslenia, Stan Smith 

Kaligrafia, Caroline Youngová 

Jazyk malířskeho díla, L. F. Žegin 

Metodika tvorby a radenia písma, Fridrich Moravčík 

Impresionizmus, Jude Weltonová 

Velikáni výtvarného umenia, Melvin Bragg 

a iné: knižnica ZUŠ, internetové stránky 

 

 


