ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

september 2020

Stupeň vzdelania:

I. stupeň ZUŠ - ISCED 1B, ISCED 2B

Dĺžka štúdia:

9 rokov

Vyučovací jazyk:

slovenský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

štátna

Predkladateľ:

Základná umelecká škola Ilava, riaditeľka školy Monika Bagínová,DiS.art.

Názov školy:

Základná umelecká škola Ilava

Adresa:

Pivovarská 662/80; 019 01 Ilava

IČO:

36124788

Riaditeľ školy:

Monika Bagínová,DiS.art.

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Monika Bagínová,DiS.art.
Ďalšie kontakty:

zusil@verejne.org
042-4465446 sekretariát
0948 389 122 riaditeľka

Internetová stránka:

www.zusilava.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Ilava

Adresa:

Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Kontakty:

042-4455513
sekretariat@ilava.sk

Schválené: ............................

Platnosť dokumentu do: ..............................

Vypracovala: Monika Bagínová,DiS.art.
podpis riaditeľa: .............................................
Školský vzdelávací program ISCED 1B a ISCED 2B bol prerokovaný a schválený na

zasadnutí pedagogickej rady dňa 26. 8. 2020.

...................................................................................................
podpis zástupcu štatutára ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava

Školský vzdelávací program ISCED 1B a ISCED 2B bol prerokovaný a schválený na
zasadnutí Rady školy dňa_______________ .

...........................................................................................................
podpis predsedu Rady školy pri ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava

Profil absolventa
Absolvent našej školy bude vzdelaný človek, ktorý sa naučil učiť sa a ktorý sa bude učiť po celý život.
Absolvent bude vzdelaná osoba, ktorá sa bude vedieť orientovať v prívale informácií, bude im
rozumieť a bude ich vedieť využívať v osobnom živote.
Cieľ vzdelávania na našej škole
Rozvíjať schopnosť tvoriť, využívať informácie, orientovať sa v nich, vedieť ich aplikovať, rozvíjať
záujem o učenie, schopnosť racionálne a efektívne učiť sa po celý život a pružne sa prispôsobovať
rýchle sa meniacim podmienkam života.
Okrem faktografických vedomostí si bude absolvent odnášať zo školy aj trvalejšie hodnoty: postoje,
záujmy, motiváciu, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti - kľúčové kompetencie a zručnosti
(know-how).
Vzdelávací program
prvý stupeň - prvá časť ISCED 1A, dĺžka štúdia: najviac štyri ročníky. Absolvovaním tohto
vzdelávacieho programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie.
prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B, dĺžka štúdia: najviac päť ročníkov. Absolvovaním tohto
vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

I.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

I.1.

História školy

Hudobná škola v Ilave bola ustanovená ako jedna z prvých škôl umeleckého zamerania na
strednom Považí v roku 1953. V školskom roku 2018/19 oslávila svoje 65. výročie založenia. Celý
náš školský vzdelávací program smeruje k verejnosti.
1953 - vznik školy, hudobný odbor, prvý riaditeľ Štefan Baláž
1957 - prví absolventi školy
1961 - riaditeľstvo sa presúva do Novej Dubnice, Ilava sa stáva pobočkou
1971 - otvorený výtvarný odbor, Mgr. Anna Šťastná
1974 - Ilava sa stáva pobočkou ĽŠU Dubnica nad Váhom, riaditeľ Jaroslav Ištók
1978 - ĽŠU Ilava je opäť samostatná, riaditeľ Peter Sarnovský
1980 - detský spevácky zbor, dirigent Peter Sarnovský
1984 - upravené priestory pre HO v budove ZDA, VO v priestoroch DK
1986 - riaditeľ ZUŠ Mgr. Ján Semko
1988 - riaditeľka ZUŠ Mgr. Ružena Hromádková
1988 - komorný spevácky zbor, dirigentka Mária Račková, do roku 1992
1992 - otvorenie literárno-dramatického odboru, Mgr. Janka Poláková, do roku 1999
1992 - prvý dychový orchester, dirigent František Letko
1992 - nové priestory ZUŠ na Pivovarskej ulici
1993 - začiatok partnerských vzťahov so ZUŠ Klimkovice ČR a OPP Mikolow Poľsko
1995 - otvorenie tanečného odboru, Ľubica Hlavatá, do roku 1999
1998 - komorný spevácky zbor, dirigentka Mária Revická
1999 - dychový komorný súbor, Elena Ľachká
2000 - znovuotvorenie tanečného odboru, Bc. Lenka Gawronová
2000 - vznik tanečnej skupiny mažoretky, Bc. Lenka Gawronová
2000 - ZUŠ Ilava sa stáva samostatným právnym subjektom
2002 - zriaďovateľ ZUŠ je Mesto Ilava
2003 - vznik akordeónového orchestra a komorných súborov, Elena Vaňová, Ladislav Vaňo
2004 - rozšírenie tanečného odboru, Viera Porubanová
2005 - ZUŠ má vyučovacie triedy vo Valaskej Belej, Pruskom, Košeci, Klobušiciach
2005 - nové priestory v budove ZŠ na Hviezdoslavovej ulici
2006 - vznik školského orchestra spojením akordeónov, dychových nástrojov a keyboardov
2006 - úprava priestorov na Hviezdoslavovej ulici
2006 - zmena vedenia výtvarného odboru, Mgr. Dana Vlčková
2007 - nové vyučovacie priestory v budove ZŠ na Medňanskej ulici
2007 - vznik tanečnej skupiny chearleaders „Cherries“
2008 - promenádne koncerty a krst školského orchestra „Brillant“
2008 - rozšírenie výtvarného odboru, Mgr. Zdenka Cíbiková
2008 - obnova koncertnej sály
2011 - zmena vedenia výtvarného odboru, Mgr. art. Martina Paljesková Pišková
2011 - znovuotvorenie literárno – dramatického odboru, Mgr. Alena Poláková

2013 – oslavy 60-teho výročia vzniku školy
2014 – riaditeľka ZUŠ Mgr. Ingrid Viskupová
2014 – prvý ročník „Zuškárskeho lampášika“ - celoškolského podujatia všetkých odborov
2015 – opäť účasť ZUŠ na Bartolomejskom jarmoku
2015 – „znovuzrodenie“ tanečného odboru, vyučujúca Eva Tóthová
2015 – zavedenie elektronického systému iZUŠ
2016 – renovácia webovej stránky školy
2016 – zastupujúca riaditeľka ZUŠ MgA. Kristína Hlistová (Mgr. Viskupová MD)
2018 – otvorenie novej tanečnej sály v priestoroch ZUŠ
2018 – návrat riaditeľky ZUŠ Mgr. Ingrid Viskupovej po MD
2018 – zmena vedenia výtvarného odboru, Mgr. Zdenka Cíbiková
2018 – oslavy 65-teho výročia vzniku školy
2020 - riaditeľka ZUŠ Monika Bagínová,DiS.art.
Základná umelecká škola v Ilave za obdobie 65. rokov preukázala silnú životaschopnosť.
Učitelia, ktorí pôsobili na našej škole, obohacovali duchovný život žiakov, rozvíjali v nich úctu
k trvalým hodnotám umenia, k tradíciám, k histórii a rozširovali ich vnímanie života a sveta.
Do svojej práce vložili vlastnú energiu, elán, neúnavnú ochotu, tvorivosť, fantáziu a lásku. Škola
svojimi výsledkami potvrdila, že má opodstatnené miesto v systéme vzdelávania.
Svedectvom dobrého mena školy je neustále rastúci záujem o štúdium a najmä výsledky. Je
to množstvo ocenení a popredné umiestnenia na okresných, regionálnych prehliadkach a festivaloch,
sú to úspechy na celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
Najvýraznejšie úspechy v hudobnom odbore dosiahli: Mária Nečesaná, Michal Fuka, Darinka
Letková (celosvetová súťaž v speve Portugalsko - l. miesto), Lucia Dianová, Ivana Hoštáková,
Dagmar Mišíková, Paulína Turzová, Silvia Dušalová, Daniela Lokšíková, Rudolf Bajzík, Mária
Podmajerská, Martin Jáňa, Gabriela Kvasničková, Veronika Letková, Natália Gachová, Alexandra
Prostináková, Barbora Zábojníková, Adriana Holbová, Katarína Behancová, Valentína Vlčková,
Lukáš Behan, Adriana Laskovičová, Lucia Bajzová, Natália Remenárová, Samuel Teicher, Veronika
Kubišová, Dominika Dubničková, Peter Dendiš, Barbora Barteková, Karolína Koleková. Elena
Vaňová a Romana Cedzová – prijaté na Konzervatórium v Žiline od 01. septembra 2019.
Celoslovenské a medzinárodné ocenenie vo výtvarnom odbore získali: Martina Piatriková
(autorka loga pre EFUŠ), Ladislava Rovňanská, Miriam Bobošová, Veronika Budiačová, Peter Eliáš,
Vlasta Rovňanská, Alena Janešíková, Lívia Barteková, Adriana Šatková, Mária Tomášová, Marek
Tvarožek, Michaela Kameniarová, Tomáš Špaček, Silvia Janešíková, Magdaléna Poláčková, Patrik
Tlaskal, Adam Drga, Dušan Prekop a ďalší.
Okrem úspechov mohla verejnosť posudzovať kvalitu a úroveň školy na mnohých aktivitách,
na ktorých sa zúčastnila v meste i v širokom okolí: koncerty, výstavy, výchovné koncerty,
účinkovania na vernisážach, organizovanie plesu, účasť pedagógov v porotách, vystúpenia pre mnohé
spoločenské organizácie. Počas školského roku má škola v priemere 70 - 80 akcií, čo svedčí
o vysokom pracovnom nasadení pedagógov, o ich zodpovednom prístupe k výchove a vzdelávaniu.

II.1.

Súčasnosť

Dosiahnuté výsledky, veľké množstvo aktivít a narastajúci záujem o štúdium je zrkadlom
správneho smerovania školy, kvalitnej koncepcie rozvoja, tvorivej a dynamickej klímy na škole,
jej adaptability, vysokej kultúry a aj kvalitného a efektívneho riadenia.
Úspechom je skutočnosť, že mnohí žiaci a absolventi sú členmi rôznych umeleckých telies,
a to nielen v našom meste. Škola im dala základ a poznatky zo štúdia aktívne využívajú v osobnom
živote.
Škola má stály potenciál žiakov v počte do 300, čo je tiež ukazovateľom dobrého mena
a manažérskej profesionality. Stály záujem o štúdium na našej škole je svedectvom dôvery rodičov,
ktorí majú možnosť participovať na zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Vyučovanie na škole je sústredené do hlavnej budovy na Pivovarskej ulici č. 662/80, kde je
11 vyučovacích tried na indivituálne, 3 triedy pre skupinové vyučovanie a koncertná sála. Výtvarný
odbor má svoje priestory aj v ZŠ Pruské.
Od roku 1993 škola nadviazala cezhraničnú spoluprácu so ZUŠ Klimkovice ČR.
Spoločné akcie, koncerty, spolupráca, vzájomná výmena notového materiálu i odbornej literatúry,
poznatkov z pedagogickej, riadiacej a výchovnej práce pokračuje dodnes. Prostredníctvom
cezhraničnej spolupráce škola reprezentuje nielen našu prácu, výborné výsledky, ale aj slovenské
umenie v zahraničí.
Škola vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť vo voľnom čase detí. Je významnou
a zmysluplnou súčasťou programu ich výchovy a vzdelávania. Zároveň je účinným nástrojom úsilia
proti negatívnym javom v spoločnosti.
ZUŠ má nepostrádateľný význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje a rozvíja jeho
emocionálnu stránku života, podporuje kreativitu a prostredníctvom žiaka rozvíja zároveň kultúrny
život mesta a okolia.
ZUŠ Ilava v súčasnosti obstála v tvrdom konkurenčnom prostredí súkromných umeleckých
škôl a mnohých voľnočasových aktivít, ktoré ponúkajú rôzne mimoškolské organizácie i komerčné
firmy. Má veľkú perspektívu rozvoja, pretože napĺňa svoje významné kultúrno-výchovné
a vzdelávacie poslanie profesionálnym, kvalifikovaným a odborným pedagogickým prístupom.
Od centier voľného času a podobných vzdelávacích zariadení s umeleckými aktivitami sa ZUŠ Ilava
zásadne odlišuje systematickosťou vyučovania a vysokou kvalitou pedagogického procesu.
ZUŠ Ilava od svojho vzniku po súčasnosť rozšírila odbory, štvornásobne zvýšila
a stabilizovala počet žiakov, zvýšila odborné personálne obsadenie pedagógov, získala vlastné
priestory na vyučovanie, zdokonalila vybavenosť tried, zlepšila a rozvinula vzťahy s rodičmi,
s verejnosťou, s mestom a ostatnými inštitúciami.

II. 2. Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách
V § 52 zákona o výchove a vzdelávaní sa ustanovuje postup pre prijímanie žiakov na štúdium
v ZUŠ.

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť objektívnosť prijímacej skúšky riaditeľ školy zriaďuje
trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov. Prijímacia komisia objektívne posúdi
momentálnu úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov uchádzača o štúdium.
V odôvodnených prípadoch môže zároveň navrhnúť riaditeľovi školy zaradiť niektorých uchádzačov
do vyššieho ako prvého ročníka.
Prijímacia komisia na prijímacej skúške do prípravného štúdia posudzuje dispozície žiaka –
jeho predpoklady pre štúdium v príslušnom umeleckom odbore. Vzhľadom na to, že v prípravnom
štúdiu sa diagnostikujú dispozície žiaka a rozvíjajú sa jeho umelecké schopnosti s tým, že očakávaný
výsledok nemusí byť vždy pozitívny, nezaručuje sa žiakovi postup do základného štúdia.
Do základného štúdia postupujú iba žiaci, ktorí počas prípravného štúdia preukážu dostatočné
umelecké nadanie a perspektívu ďalšieho umeleckého rozvoja.
Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých možno prijať aj uchádzačov,
ktorí neabsolvovali prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného štúdia
a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich
úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Vzhľadom na špecifiká umeleckého vzdelávania
a vzhľadom na osobitý rozvoj každého umeleckého talentu možno na štúdium prijať aj nadaných
uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru
alebo študijného zamerania.
Vzhľadom na rôznu úroveň dispozícií jednotlivých žiakov pre štúdium a rôzne perspektívy
rozvoja umeleckých schopností sa vek uvedený v učebných plánoch považuje za odporúčaný,
nie záväzný.

II.3.

Stupne základného umeleckého vzdelania

Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium a jeho
pokračovaním je druhý stupeň. Štúdium na prvom stupni má najviac deväť ročníkov a na druhom
stupni má najviac štyri ročníky. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň
umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúci ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom
umeleckom odbore.
Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky a na druhú
časť, ktorá má najviac päť ročníkov. Úspešným absolvovaním posledného ročníka prvej časti prvého
stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie. Úspešným absolvovaním
posledného ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne
umelecké vzdelanie.
Zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia navrhuje triedny učiteľ. Návrh predkladá riaditeľke
školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má byť žiak zaradený
do rozšíreného štúdia.
Primárne umelecké vzdelanie - ISCED 1 B
Primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) získa žiak úspešným absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom
o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Na záverečnom vysvedčení žiaka sa uvedie doložka „Žiak získal primárne umelecké
vzdelanie“.
a) Ciele primárneho vzdelávania
Ťažisko výučby spočíva v zapojení poznávacieho procesu do vzťahu s tvorením:
- rozvíjať kreatívne myslenie
- rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu
- budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču,
materiálnych hodnôt
- usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám
- prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí
- zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení
- viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí
- úzko spolupracovať so základnou školou v meste, s obcou, s umeleckými súbormi
- sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov v komunikačnej oblasti
- využívať systém projektového vyučovania:
• formou tvorby integratívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov rôznych
typov (medziodborová spolupráca, prípadne angažovanie profesionálnych umelcov,
alebo súborov z mesta, regiónu)
• alebo formou analytických spôsobov v rámci teoretických predmetov
- zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania a rozširovať
ponuky výchovy a vzdelávania a zvyšovanie jej kvality.
b) Profil žiaka
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania si osvojí tieto kľúčové spôsobilosti:

o
o
o
o
o
o

o
o

Sociálno- komunikačné spôsobilosti:
vyjadruje sa súvislo, výstižne a kultivovane primeranou písomnou aj ústnou formou
dokáže určitý čas sústredene pracovať a náležite reagovať
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
v každodenných situáciách má schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie (projekty, vystúpenia, koncerty, výstavy)
rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie IKT:
zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania
rozširovať ponuky výchovy a vzdelávania, zvyšovať jej kvalitu
príprava digitálnych učebných materiálov, prameňov a iných učebných pomôcok špecifiká
IKT pre študijné odbory:
výtvarný - počítačová grafika, spracovanie fotografií, výtvarných diel, počítačová animácia,
práca s 3D modelmi, dizajn, tvorba prezentácií, encyklopédie výtvarných diel, galérií, múzeí
hudobný - elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby, špecifický hardvér,
digitálne formáty zvukových nahrávok, komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu,
digitálne zdroje umeleckých diel, edukačné hudobné programy
tanečný - práca s videom a s ďalšími digitálnymi zdrojmi na internete
literárno-dramatický - práca s literárnymi zdrojmi na internete, tvorba prezentácií, práca s
videom a zvukom
Spôsobilosť učiť sa učiť:
schopnosť sebareflexie pri poznávaní a získavaní nových poznatkov
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa
efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu
hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti
Spôsobilosť riešiť problémy:
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí
vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich
skúseností
hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia a osvedčené postupy
aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom
Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti:
vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj
uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé rozvojové možnosti
sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje
fyzické a duševné zdravie
kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych, skupinových
a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody
ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi,
diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci

o podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede
a dobrých medziľudských vzťahoch

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje, vyjadrovacie prostriedky
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj
pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
a rolovým funkciám
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

c) Kompetencie (zručnosti, vedomosti, postoje)
Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania majú žiaci schopnosť logicky uvažovať,
ovládajú základy hudobnej, výtvarnej a tanečnej štruktúry, základnú hudobnú, výtvarnú a tanečnú
abecedu, terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov. Sú schopní verbálne vyjadriť svoje
pocity a postrehy vzťahu výrazových prostriedkov hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a ich
účinku na seba, na diváka alebo poslucháča.
Sú oboznámení so základnými okruhmi sociálnej funkcie hudby, výtvarného a tanečného
umenia, so slovenskou ľudovou tradíciou, ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich
na Slovensku.
Ovládajú techniku umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni
v súlade s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami.

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie - ISCED 2B
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) získa žiak úspešným absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ;
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Na záverečnom vysvedčení žiaka sa uvedie doložka „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie“.
a) Ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
- upevňovať kreatívne myslenie
- naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu
- neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu
- pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka a obranyschopnosti voči tlaku reklamy,
gýču, preferencií materiálnych hodnôt a pod.
- usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
- prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí,
- zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení
- usmerňovať vkusovú orientáciu žiaka
- naďalej úzko spolupracovať so základnou školou v meste, obcou, kultúrnymi či umeleckými
súbormi
- sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov odbornej umeleckej úrovne i komunikačnej
- využívať systém projektového vyučovania
- primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, základné vedomosti a znalosti a vypestovať
základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie
- naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva
- precizovať záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti
b) Profil žiaka
Nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho primárneho umeleckého
vzdelania a má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti (kompetencie):
Spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
o je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoji silné a slabé
stránky
o dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách
o dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa
Sociálne-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie
o uplatňuje osobnostnú komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi
a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie
Spôsobilosť riešiť problémy:

o má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností
získaných v rámci základného umeleckého vzdelania
o uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať odborný prístup pri riešení bežných
problémov
o je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje
rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti
poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spôsobilosti občianske:
chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem
je si vedomý svojich práv a povinnosti v škole i mimo nej
rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo
chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany
zdravia
je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti
Spôsobilosti sociálne a personálne:
dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme
dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce
dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam
vzájomnej ohľaduplnosti
dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje
správanie
uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj
rozvoj a ciele
Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
dokáže sa vyjadrovať na primeranej úrovni kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné
vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia
vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície
je schopný tvoriť a prijímať umenie
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj
pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
pozná pravidlá spoločenského kontaktu - etiketu

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o v každodenných situáciách má schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie

o rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov

o
o
o
o
o
o
o

Spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
zavádzať informačné technológie a multimediálnu techniku do vyučovania
integrovať IKT do vyučovania
využívať IKT kompetencie vo všetkých predmetoch
zmodernizovať obsah predmetov s integráciou IKT vo vyučovaní
tvorba edukačného softvéru a obsahu v digitálnej forme
príprava digitálnych učebných materiálov, prameňov a iných učebných pomôcok
využitie IKT na spoluprácu medzi školami

c) Kompetencie
Po ukončení nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania majú žiaci schopnosť logicky
uvažovať, odvodzovať abstraktné systémové vzorce, ovládajú na vyššej úrovni základy hudobnej,
výtvarnej a tanečnej štruktúry. Ovládajú hudobnú, výtvarnú a tanečnú abecedu, terminológiu
a gramotnosť podľa učebných osnov. Sú schopní verbálne a neverbálne vyjadriť svoje pocity
a postrehy vzťahu výrazových prostriedkov hudby, výtvarného a tanečného umenia a ich účinku
na seba, na diváka, poslucháča.
Sú oboznámení so základnými okruhmi sociálnej funkcie hudby, výtvarného a tanečného
umenia, so slovenskou ľudovou tradíciou ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich na Slovensku.
Majú prehľad o historickom vývoji umenia v danom odbore, o umeleckých štýloch, formách
a tvorcoch. Sú schopní samostatne získavať, spracovať a vyhodnotiť informácie.
Ovládajú techniku umeleckej tvorby alebo interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade
s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami žiakov. Preniknutie do štruktúry v daných
odboroch je na vekovo primeranej úrovni a individuálnych schopnostiach žiakov.
Osvojovanie si kľúčových kompetencií žiakmi sa stáva rozhodujúcou zložkou kurikula našej
školy. Kľúčové kompetencie budeme rozvíjať priebežne rôznymi činnosťami vo všetkých odboroch
a na všetkých vyučovacích predmetoch. Zároveň si uvedomujeme, že kľúčové kompetencie sú
nadpredmetové, že sa neviažu na konkrétny obsah učiva a môžu sa osvojovať v ktoromkoľvek
predmete. Učitelia sa musia pripraviť na procesuálnu stránku učiva, prehodnotiť metódy, rozvíjať
organizačné formy a zdokonaliť koncepciu vyučovania.

II.4. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Podmienky ukončenia štúdia v základnej umeleckej škole upravuje § 50, ods. 1 a 2 zákona
o výchove a vzdelávaní. Dokladom o získaní vzdelania v základnej umeleckej škole je vysvedčenie
s doložkou v príslušnom odbore umeleckého vzdelávania v ZUŠ.
Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole
V ustanovení § 50 ods. 1 zákona o výchove a vzdelávaní je uvedený štandardný spôsob
ukončovania štúdia v ZUŠ. Stane sa tak, ak žiak úspešne vykoná záverečnú skúšku.
Zriedkavo sa v ZUŠ vyskytujú prípady, keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom
porušuje školský poriadok. V týchto prípadoch môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom
ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona o výchove a vzdelávaní. Ustanovenie § 50 ods. 2
písm. b) zákona o výchove a vzdelávaní splnomocňuje riaditeľa školy rozhodnúť o mimoriadnom
ukončení štúdia v prípade neuhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom.
Primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) získa žiak úspešným absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom
o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na záverečnom vysvedčení žiaka sa uvedie
doložka „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) získa žiak úspešným absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ;
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na záverečnom vysvedčení žiaka
sa uvedie doložka „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie“.

II.5.

Povinné personálne zabezpečenie

Vyučovať v ZUŠ v konkrétnom umeleckom odbore môže pedagogický zamestnanec, ktorý
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú upravené v zákone
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo vyhláške č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Základná umelecká škola Ilava má v školskom roku 2019/2020:
15 pedagogických zamestnancov
3 ostatných zamestnancov
Kvalifikačné predpoklady:
14 učiteľov spĺňa kvalifikačné predpoklady
1 učitelia nespĺňajú kvalifikačné predpoklady

Kvalifikovaní pedagógovia si môžu ďalej rozvíjať svoje odborné a pedagogické znalosti podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania, podľa ponuky Metodicko-pedagogického centra a iných akreditovaných
inštitúcií.
Nekvalifikovaní učitelia:
Učiteľka tanečného odboru nespĺňa kvalifikačné predpoklady a momentálne si dopĺňa štúdium
na konzervatóriu.

II.6.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Učebne určené pre hudobný odbor:
Koncertná sála:
Učebňa určená pre tanečný odbor:
Učebne určené pre výtvarný odbor:

12 miestností
využívaná na prezentáciu detí HO
1 miestnosť
2 miestnosti

Škola má svoju hlavnú budovu na Pivovarskej ulici č. 662/80 v Ilave, ktorá slúži na výchovnovzdelávací proces
hudobného a výtvarného odboru. V budove je 11 vyučovacích tried
na individuálne vyučovanie a 3 miestnosti na skupinové vyučovanie, zborovňa, kancelária
pre ekonomický úsek, miestnosť pre archív školy, sklad hudobných nástrojov, koncertná sála, sklad
pre VO, šatňa pre TO, malé skladové priestory pod schodišťom.
Priestory ZŠ Pruské využívame na vyučovanie šiestich skupín výtvarného odboru.

II.7.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

a vzdelávaní

Základná umelecká škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich
s výchovou a vzdelávaním:
- prihliada na základné fyziologické potreby žiakov
- vytvára podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým
javom, zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov
- poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
- vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho
procesu a pri činnostiach organizovaných školu, pri vzniku školského úrazu vyhotovuje
záznam o školskom úraze
Podľa § 153 školského zákona riaditeľka školy vydáva po prerokovaní s orgánmi školskej
samosprávy a v pedagogickej rade školský poriadok, ktorý je samostatnou prílohou školského
vzdelávacieho programu.
Školský poriadok je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole – na nástenke pri vstupe
do budovy a v zborovni. Zamestnanci školy svojim podpisom potvrdili, že boli oboznámení
so školským poriadkom. Každý učiteľ skupinového vyučovanie má v triednej knihe založený doklad

s podpisom žiaka, že bol oboznámený so školským poriadkom. Zákonný zástupcovia žiakov sú o jeho
vydaní a obsahu informovaní na plenárnej schôdzi rodičov, ktorá sa každoročne koná na začiatku
školského roku.

II.8.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Zvyšovanie kvality práce a rozvoj schopnosti učiť sa je potrebné prepojiť s tomu
zodpovedajúcim hodnotením. Špecifickosť systému výchovy a vzdelávania v základnej umeleckej
škole vyžaduje špecifický prístup a využívanie variability hodnotenia. Z uvedených dôvodov
sa zaoberáme:
- hodnotením žiakov,
- hodnotením učiteľov,
- hodnotením školy.
II.8.1. Hodnotenie žiaka

-

Hodnotenie je proces, kde možno žiaka porovnávať:
s objektívnou normou - porovnávanie žiaka s normami
(štandardizované testy, predpísané učivo)
s iným objektom - porovnávanie žiaka s iným žiakom alebo skupinou žiakov
so subjektívnou normou - porovnávanie žiaka s ideálnou predstavou úspešného žiaka, ktorú
si vytvára učiteľ
s objektom samým - porovnávanie žiaka s úrovňou vlastných možností a schopností

-

K základným kritériám hodnotenia patrí:
validita - istota, že sa hodnotí to, čo sa hodnotiť má
použitie viacerých prostriedkov, metód hodnotenia úspešnosti žiaka
hodnotenie motivácie, usilovnosti, angažovanosti žiaka
opakované pozorovanie, hodnotenie, diagnostikovanie
permanentná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
použitie výstižných a pravdivých hodnotiacich výrokov
reliabilita - stálosť alebo dynamika hodnotenia v čase

-

Hlavným zmyslom hodnotenia žiaka je, aby sa žiak naučil hodnotiť svet a predovšetkým sám
seba. Sebahodnotením sa u žiaka podporuje a rozvíja:
- poznanie dôvodov, hodnoty toho, čo sa učí
- potreba premýšľať o vlastnej práci a plánovať si ju
- pocit istoty v učení, vedieť čo dokáže a ako získa pomoc
- uvedomovanie si a vyrovnanie sa s požiadavkami
- rozvíjanie schopností komunikácie a sebavyjadrenia
- stanovovanie si osobných a najmä reálnych cieľov

- uvedomenie si, že sa môže meniť
- získavanie spätnej väzby o vlastnom učení a uvedomenie si svojich úspechov
Sebahodnotenie žiaka možno rozvíjať aj prostredníctvom otázok na konci vyučovacej hodiny:
čo považuje za najdôležitejšie z toho, čo sa dnes naučil, alebo sa naučil o sebe, čo by sa chcel
dozvedieť viac, prípadne iné otázky. S pravidlami hodnotenia učiteľ oboznámi žiakov pred začatím
činnosti.
Kritéria hodnotenie zisťujú, či žiak vzdelávací výstup alebo štandard zvládol. Tie môžu byť
kvantitatívne - koľko si zapamätá, vyrieši alebo kvalitatívne - syntéza, tvorivosť, pričom učiteľ
stanoví minimálnu úroveň formy. Pravidlá a kritéria žiaci prijmú skôr za svoje, keď sa môžu podieľať
na ich tvorbe a diskutovať o nich.
Hodnotenie budeme orientovať hlavne do budúcnosti, pretože tak bude mať formatívny
charakter. Poskytne žiakovi spätnú väzbu, naučí ho vytyčovať si osobné ciele a bude ho motivovať
k ich dosahovaniu a prekračovaniu.
Vhodnou formou hodnotenia žiaka, ktoré si učiteľ našej školy pripraví, bude vytvorenie
portfólia. Usporiadaný súbor prác, zhromaždených za určité obdobie, poskytne žiakovi i učiteľovi
informácie o skúsenostiach a pracovných výsledkoch a aj informácie o jeho osobnosti.
Môže to byť:
- pracovné portfólio - obsahujúce materiály dokumentujúce proces učenia sa a jeho výsledok.
Vyberie ho žiak alebo učiteľ, prípadne rodič. Bude hodnotením pokrokov, ktoré žiak postupne
dosahuje.
- ukážkové portfólio - výber najlepších prác žiaka (prezentácia na koncertoch) za určité
obdobie, ktoré si vyberie sám. Je to zároveň silný motivačný činiteľ a zároveň prezentácia
výsledkov pre rodičov.
- portfólio hodnotiacich záznamov - pripraví učiteľ z pozorovacích záznamov, poznámok,
dotazníkov a prác žiaka, ktoré nie sú v ukážkovom portfóliu.
Akékoľvek portfólio bude vlastníctvom žiaka, bude si ho môcť vziať domov a ukázať rodine.
Týmto spôsobom sa rodičia môžu presvedčiť o dosiahnutom pokroku dieťaťa a tak aj hodnotiť prácu
učiteľa a školy.
Klasifikačné stupne a celkové hodnotenie žiaka je podľa Vyhlášky 324 MŠ SR zo 6. augusta
2008 nasledovné:
(1) Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje stupňami:
a) 1. stupeň - výborný
b) 2. stupeň - chválitebný
c) 3. stupeň - uspokojivý
d) 4. stupeň - neuspokojivý
(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami:
a) prospel s vyznamenaním
b) prospel
c) neprospel

Definícia celkového hodnotenia podľa Vyhlášky MŠ SR 324 § 8 ods.3 - 7, § 9 ods. 1 - 3.
Ideálom vzdelania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný,
tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný
(v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) mladý človek.
Informačné a komunikačné technológie IKT zaujmú rozhodujúce miesto v živote spoločnosti,
ale napriek tomu elektronické vzdelávanie (e-learning) nenahradí city a lásku. Záleží predovšetkým
na každom učiteľovi ako pripraví žiaka do života tak, aby uspel v rýchlo sa meniacom svete a aby sa
vedel úspešne vysporiadať s rôznymi aspektmi života.
Lebo iba osobnosť môže vychovať osobnosť. Iba charakter môže formovať charakter. Preto
naši učitelia rozvíjajú vlastnú osobnosť, profesionalitu, kultúru a stále zdokonaľujú a zvyšujú svoje
pedagogické spôsobilosti.
II.8.2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
V súlade s potrebou objektívneho hodnotenia sme vypracovali kompetenčný profil učiteľa
školy v súlade s hodnotami školy a profilom absolventa školy. Je to dokument, ktorý pozná každý
učiteľ. Pozostáva z 3 vzájomne prepojených častí:
1. odbornosť učiteľa
2. vyučovacie procesy (tvorba bezpečného a motivujúceho prostredia)
3. osobnostné predpoklady (sebarozvoj).
Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých 3 častí.
Jednotlivé kompetencie sú vymedzené cez činnosti, majú svoje indikátory, podľa ktorých
sa realizuje kvantifikácia. Hodnotenie sa uskutoční 1x ročne (máj, jún) formou hodnotiaceho
rozhovoru. Hodnotiteľom sú vedenie školy (riaditeľ, zástupca). Cieľom rozhovorov je zhodnotiť
prácu a úsilie hodnoteného v predchádzajúcom období a pripraviť rozvojovú stratégiu
pre nasledujúce obdobie. Hodnotiacim rozhovorom je hodnotený aj riaditeľ, jeho hodnotiteľom je
zriaďovateľ. Okrem hodnotenia zamestnancov je v škole realizovaná pravidelne kontrola kvality
vyučovacieho procesu a vedenia pedagogickej dokumentácie (školskej, triednej). Je vykonávaná
vedením školy nasledovne:
Cieľ kontroly

Indikátor kontroly

rozsah práce

zástupkyňa

kvalita VVP

Úprava nôt, vedenie KH pozorovanie,
KS,
hospitácia
Hospitácia
pozorovanie,
rozhovor
Kontrola TK
Kontrola

zástupkyňa

podľa mes.
plánu práce
podľa plánu
práce
mesačne

kvalita VVP

Plnenie povinností

riaditeľka

4x ročne

kvalita VVP

nástroje kontroly Kontrolór

Kontrola

riaditeľka

frekvencia

kvalita VVP
vedenie
Ped.
dokumentácia

Úroveň technických
skúšok
záznamy v triednej
knihe
Kontrola katalógových
listov

Kontrola

vedúci UO

1x ročne

Kontrola

zástupkyňa

3x ročne

Kontrola

riaditeľka

1x ročne

II.8.3. Hodnotenie školy

-

Ciele:
zistiť spokojnosť zákazníkov (rodičov) so službami, ktoré škola ponúka,
odstránenie nedostatkov, ktoré vedenie nepovažovalo za dôležité alebo o nich nevedelo,
riešenie problémov, ktorých závažnosť je iná z pohľadu učiteľov,
zistenie aktuálneho stavu školy z hľadiska poslania a cieľov,
návrh opatrení na plnenie cieľov školy.

Účastníci:
Termín:

III.

všetci učitelia, rodičia,
jún-júl každý školský rok

Proces hodnotenia školy sa zaznamenáva každoročne v hodnotiacej správe, ktorá má tieto časti:
plnenie poslania a cieľov školy,
organizácia štúdia,
analýza výsledkov žiakov,
materiálno-technické zabezpečenie výučby,
riadenie školy,
ZAMERANIE ŠKOLY

Aby sme v maximálnej miere prepojili vyučovanie a životnú prax, stanovili sme si
nasledovné ciele:
- zvýšiť účasť všetkých žiakov na prezentáciách, vystúpeniach, koncertoch a triednych koncertoch
- udržiavať kontakty s bývalými žiakmi, sledovať ich kariéru, úspešnosť, pozývať ich na významné
podujatia školy, spolupracovať s nimi pri organizovaní aktivít pre verejnosť, využiť ich skúsenosti
a poznatky na spoločných koncertoch, výstavách a iných podujatiach
- udržiavať pracovné kontakty s konzervatóriami a konzultovať odbornú prípravu budúcich
i terajších študentov
- pokračovať v rozvoji komornej a súborovej hry, komornom speve, zakladať nové komorné
zoskupenia
- vzťahy s verejnosťou rozširovať, obohacovať, inovovať
- venovať pozornosť vplyvu okolia na školu - intenzita, šírka, záber
- svojim špecifickým poslaním výrazne ovplyvňovať kultúrnu verejnosť a neformálnym spôsobom
dosiahnuť jej identifikáciu so školou
- využiť rozvoj umeleckých schopností na vzťah k práci, k priateľom a vplývať tak na vývoj noriem
spoločenského správania sa

- podporovať vlastnú tvorbu, pripravovať prezentácie a portfóliá
- pokračovať v tradíciách školy, opakovať a kreatívne upravovať tradičné akcie
- kooperovať na výchove žiakov s ostatnými školami, školskými zariadeniami, organizáciami
a umeleckými telesami.
Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého vzdelávania je tvorivosť. Tvorivosť - kreativita má
rozhodujúci význam v živote človeka. Je to naše špecifické zameranie, kurikulum školy i pedagógov.
Rešpektujeme individualitu žiakov, študentov i kolegov. Výsledkom tvorivosti je niečo kvalitatívne
nové, neopakovateľné a originálne. Ak túto rovinu premietneme do praxe, potom výchova
a vzdelávanie na našej škole je činnosťou tvorivou. Neopakovateľní sú naši žiaci, neustále sa menia
podmienky vzdelávacieho procesu, mení sa aj osobnosť učiteľa aj osobnosť žiaka. Tvorivosť prináša
aj riziko, spočívajúce v objavovaní, aj riziko omylu. Ale v tvorivej práci nachádzame zmysel života,
sebarealizáciu a šťastie. Tvorivá činnosť v pracovnom i osobnom živote je liekom proti mnohým
civilizačným chorobám. Tie vznikajú z pocitov malomyseľnosti, úzkosti, stresu a márnosti sveta.
Tvorivosť je najväčšou hodnotou pre spoločnosť. Preto je našim ďalším cieľom:
- vytvoriť vhodnú atmosféru pre rozvoj tvorivosti učiteľov i žiakov
- vytvoriť na škole klímu, v ktorej sa môže prejaviť a rozvíjať jednotlivec, aj kolektív bez stresu
a strachu
- učiteľ bude skôr poradca a nie neomylná autorita a vytvorí tak v triede atmosféru dôvery
a otvorenosti
- na vyučovaní sa budú overovať nové vyučovacie postupy a zadávanie netradičných úloh
- učitelia majú dostatok samostatnosti, ale s tým súvisiacej aj zodpovednosti
- zvýšiť dynamickosť, orientáciu na prácu a iniciatívu
- podporovať novosť, zmenu, nápad, ktorý ovplyvní vývoj daných skutočností
- využívať návrhy na zlepšenie, experimentovať, riskovať. Ak sa všetko nepodarí, nehľadať vinníka,
ale nájsť príčinu a následné riešenie
- prisvojiť si „umenie možného“ podľa schopností žiaka
- venovať sa tvorivým a novátorským prostriedkom improvizácie vo všetkých odboroch
- rozšíriť tvorivé aktivity medzi odbormi
- kreatívne využívať cezhraničnú spoluprácu, vytvoriť projekt nových alternatívnych vzájomných
otvorených vyučovacích hodín
- vytvoriť motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky na riešenie praktických
a teoretických problémových úloh
- podporovať žiakov riešiť úlohy, ktoré si vyžadujú prepojenie vedomostí, zručností z viacerých
vyučovacích predmetov
- prezentovať vlastné výrobky na charitatívnych akciách
- nechať na výber žiakom exkurzie, výber galérie, koncertov, výstav a podobných podujatí
- v procesuálnej stránke výučby dosiahnuť, aby vedomosti a zručnosti žiakov boli výsledkom ich
vlastného premýšľania, ich aktívnej činnosti
Najcennejšie sú tie poznatky, ktoré získa žiak vlastnou prácou. Najlepší spôsob, ako sa učiť,
je niečo robiť. Najhorší spôsob, ako učiť iných, je rozprávať. Citát: „Povedz mi to, a ja to zabudnem.
Ukáž mi to, a ja si to zapamätám. Nechaj ma to urobiť, a ja to pochopím.“

Výchova umením je zároveň výchovou k citovosti. Emócie sú fenomén, ktorý utvára kvalitu
subjektívneho života. V živote človeka sú emócie dôležité tak ako poznanie a tvorivosť. Každý vnem,
ktorý vstupuje do nášho vedomia má emočný prízvuk. Každý vnem je sprevádzaný určitou
mikroemóciou, pocitom príjemnosti alebo nepríjemnosti. Každá myšlienka, spomienka, každý pocit.
Bez niektorých emócií by život nestál za to, aby bol žitý a niektoré emócie vedú k tomu, že človek
život odhadzuje. Emócie podmieňujú učenie. Emócie viedli ku kultúrnemu a civilizačnému vývoju
človeka. Sú motiváciou konania, ktoré nám zabezpečí príjemné emócie a konanie, ktoré vedie
k ochrane pred emóciami nepríjemnými.
Kladné emócie sú absolútne nevyhnutné pre zdravý a zdarný vývoj dieťaťa. Emócie liečia, ale
dokážu aj zabíjať. Šťastný človek je väčšinou dobrý človek. Nešťastný človek má skôr sklon byť zlý.
Spokojný človek nerobí prevraty. (Úryvok je od renomovaného psychiatra a psychológa prof.
Vondráčka. Za štúdiu o dôležitosti emócií človeka získal Kuffnerovu cenu).
Citová výchova je jednou z najdôležitejších prvkov vzdelávania na umeleckej škole. Preto
aj pozornosť a prepracovanosť emocionálnej zložky vo vyučovacom procese patrí do kurikula školy
i učiteľov v príprave žiaka na reálny život.
Základná umelecká škola má svojim špecifickým poslaním opodstatnenú hodnotu
pre spoločnosť. Individuálnym prístupom k žiakom poskytuje základy umeleckého vzdelania, rozvíja
ich umelecké schopnosti a talent. Jej cieľom je naučiť objavovať krásno v umení, v každodennom
živote a mať z neho estetický zážitok.
Výchova umením vplýva aj na normy spoločenského správania sa. Vplýva na vzťah človeka
k práci, k priateľom a na charakter životných úsilí a ideálov.
Štúdium na základnej umeleckej škole prispieva k orientácii, formovaniu, regulovaniu
a pretváraniu osobnosti. Prehlbuje, zlepšuje, kultivuje a zušľachťuje duchovné bohatstvo človeka.
V súčasnosti vyvíjame veľké úsilie pri obhajovaní vlastnej dôležitosti. Vyžaduje si to riešiť
otázky komunikácie, vzťahov s verejnosťou a aj hlbšie sa zaoberať vylepšovaním vnútornej
organizácie, školskej kultúry a atraktivity ponúk umeleckého vzdelávania.
Základná umelecká škola Ilava má v školskom roku 2019/20 tri odbory:
Hudobný odbor
 klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara, zobcová flauta, priečna flauta, altová flauta,
sopraninová flauta, klarinet, saxofón, spev, improvizácia, komorná a orchestrálna hra,
 hudobná náuka - základné hudobné pojmy, dejiny hudby, intonácia, rytmus, rozbor skladieb,
hudobné slohy, hudobné formy
 vyučovanie by sme časom chceli rozšíriť o: komponovanie, edukačné hudobné programy,
využitie digitálnych zdrojov umeleckých diel a digitálnych formátov zvukových nahrávok,
videoprogramov, videonahrávok, prípravu portfólií
Výtvarný odbor
 kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, fotografia, kombinované techniky
 práca s textilom, dekoratívne činnosti, dizajn, dejiny výtvarného umenia



vyučovanie by sme časom chceli rozšíriť o: počítačovú grafiku, spracovanie fotografií
a výtvarných diel, tvorbu prezentácií, využitie encyklopédií výtvarných diel, galérií, múzeí,
spoločnú výstavu výtvarných prác žiakov s výtvarnými dielami regionálnych umelcov

Tanečný odbor
 tanečná príprava, klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, scénický tanec, tanečné
divadlo
 vyučovanie by sme časom chceli rozšíriť o: hip-hop, disco, show dance, ľudové tanece
Vo všetkých odboroch by sme radi rozvinuli spoluprácu a pokúsili by sme sa vytvoriť
spoločné projekty s folklórnym súborom Strážov, s divadelnými zoskupeniami Hugo, Malá Múza,
Pod vežou, so speváckym zborom Ilavan, s Klubom amatérskych výtvarníkov Považia, s Klubom
histórie stredného Považia, s Domom Matice slovenskej v Ilave. Ponúkneme ďalšie projekty
s umeleckým zameraním materskej škole, základnej škole, špeciálnej základnej škole. Do otvorenej
školy si pozveme významné umelecké osobnosti z mesta a regiónu.
ZUŠ Ilava vytvára a bude vytvárať inšpirujúcu atmosféru nielen pre talentované deti, ale aj pre
deti s menšími vlohami a schopnosťami. Tým budeme venovať rovnakú pozornosť
ako najtalentovanejším žiakom. Dôvodom k tomu sú naše dlhoročné skúsenosti, podložené
vedeckými výskumami z poslednej doby, že umelecké vzdelanie významne prispieva k celkovému
utváraniu osobnosti žiaka a celkovej pripravenosti na úspešné vzdelávanie. Hudba pomáha rozvíjať
rýchlejšie myslenie, reagovanie a zároveň lieči. Budeme sa usilovať o to, aby vzdelanie na našej škole
bolo prístupné čo najširšej populácii a tým, ktorí majú určité minimálne predpoklady pre úspešný
umelecký rozvoj. Po skúsenostiach spolupráce so ŠZŠ Ilava môžeme v našej škole zaistiť aj odborný
pedagogický prístup k deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Škola bude pokračovať v príprave talentovaných jedincov na ďalšie štúdium na vyšších
umeleckých školách. Bude nápomocná študentom, ktorí neabsolvovali ZUŠ, pri príprave na stredné
školy umeleckého zamerania.
Naša škola je otvorenou školou aj preto, že ponúka odborné konzultácie a poradenstvo
kolegom z materskej a základnej školy. Súčasní študenti pedagogických škôl a konzervatórií môžu
na škole absolvovať odbornú prax .
Základná umelecká škola Ilava chce pre verejnosť pripraviť portfólio ponuky pod názvom
Prečo si vybrať našu školu. Ním sa môžeme prezentovať pri rôznych príležitostiach - výstavy,
prijímacie pohovory, absolventský koncert, partnerská škola, médiá, na internetovej stránke
a na oznamovacej tabuli pre rodičov i príležitostné návštevy.
Mnohé aktivity, ktoré škola organizovala boli veľmi úspešné. Odstupom času
(keď prehodnocujeme všetky zložky vplyvu na žiaka, rodičov, verejnosť) zisťujeme, že ešte vždy
dokážeme nájsť vylepšenie. A práve zlepšenia nás posúvajú k vyššej úrovni výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Vieme, čo chceme dosiahnuť. Vieme, ako by mala vyzerať naša škola v budúcnosti a čo je jej
poslaním. Na uskutočnení plnenia cieľov musia pracovať všetci zamestnanci školy a stotožniť

sa s nimi. Spoločne diskutujeme, pripravujeme a dopĺňame plán realizácie - tzv. mission statement.
Školský vzdelávací program je otvorený kurikurálny dokument, ktorý sa bude podľa potrieb
aktualizovať, dopĺňať a skvalitňovať.

ČASŤ B Školského vzdelávacieho odboru

Umelecké odbory základného umeleckého vzdelania

HUDOBNÝ ODBOR
CHARAKTERISTIKA ODBORU
Hudobný odbor je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji,
spev, tvorba) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra
v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.). Komplexná výučba
prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych
(duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií
žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie,
vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Podmienkou na prijatie do základnej umeleckej školy
je základná orientácia v časopriestore hudby. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká
koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium
na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách
umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom
štúdiu, žiakov (študentov) v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni
základného štúdia ako i dospelých. Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je
paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je
potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

CIELE ODBORU
Žiaci:






orientujú sa v hudobnej kultúre a svete hudobného umenia, prejavujú vlastné postoje a rozlišujú
hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov,
demonštrujú rozvinuté pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti (zbehlosti) pri hre
na hudobnom nástroji,
uplatňujú základy hudobného myslenia, hudobného a estetického vedomia v sústave
a v medzipredmetových vzťahoch,
čítajú notový text s porozumením a zapojením intelektových kompetencií (vnímanie,
pochopenie, zapamätanie a využitie),
vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadajú
a spracujú informácie.

HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

ZAMERANÍ,

ICH

DĹŽKA,

FORMA

Klávesové nástroje patria v súčasnosti k najpopulárnejším vyučovacím hudobným
disciplínam základných umeleckých škôl pre široké možnosti svojho využitia. Skupina študijných
zameraní hra na klávesových nástrojoch sa vyučuje nielen v klasickej, akustickej forme, ale aj
v širokej ponuke rôznych elektronických variantov, čo predurčuje aj spôsoby ich využitia ako nástroja
sólového, sprievodného pre účely komornej a orchestrálnej hry. Klávesové nástroje sú nástrojmi
klasickej, folklórnej, ale aj modernej či jazzovej hudby. Toto široké uplatnenie sa premieta
do relatívne širokej charakteristiky výučby aj v medzipredmetových vzťahoch. V rámci
integrovaného vyučovania umožňuje pestovať návyky spoločného muzicírovania s inými žiakmi,
ktorí študujú hru na inom nástroji, alebo sólový spev. Počas štúdia v študijnom zameraní hra na klavíri
žiak absolvuje nasledovné povinné predmety: hra na nástroji, hra z listu; štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná hra a hudobná náuka. Len absolvovaním všetkých povinných predmetov
sa docieli kompletná výchova a vzdelanie hudobníka. Popri štúdiu povinných predmetov je možnosť
absolvovania voliteľných predmetov podľa učebných plánov, štúdium ktorých ešte viac prispieva
k výchove a vzdelaniu hudobníka. Učivo vyberá učiteľ podľa psychofyziologických daností
a individuálnych predpokladov žiaka. Pre talentované detí a žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium
na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania je možnosť absolvovania rozšíreného štúdia
študijného zamerania hra na klavíri, počas ktorého sa prehlbujú jeho vedomosti a technické
a interpretačné kompetencie. Do rozšíreného štúdia sa zaraďuje žiak len po splnení podmienok
na jeho zaradenie. Pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia skupiny študijných
zameraní hra na klávesových nástrojoch je možnosť pokračovať v štúdiu pre dospelých, počas
ktorého si prehĺbi a rozvinie svoje nástrojové a teoretické kompetencie. Štúdium pre dospelých je
určené aj pre začiatočníkov. Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučovania povinných predmetov
študijného zamerania Hra na klavíri - hra na nástroji, hra z listu; štvorručná hra, sprievod alebo
komorná hra sa používajú rôzne metódy a formy edukácie a praktickej výučby zamerané
na docielenie všetkých cieľov výchovy a vzdelávania.
Spomedzi elektronických verzií klávesových nástrojov je najviac obľúbený keyboard.
Študijné zameranie Hra na keyboarde sa stalo populárnym na základných umeleckých školách. Tento
nástroj, ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti jeho využitia. Je veľmi dôležité,
aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam
žiakov. Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Najdôležitejším momentom pri formovaní kladného vzťahu žiaka k
hudbe a hudobnému nástroju sú jeho prvé kontakty s hudbou prostredníctvom pedagogického
zamestnanca. 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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru,
aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia. Učivo vyberá učiteľ
podľa psychofyziologických daností a individuálnych predpokladov žiaka. Predmet štvorručná hra,

sprievod alebo komorná hra sa vyučuje podľa vzdelávacích štandardov študijného zamerania Hra na
klavíri. V priebehu celého štúdia ďalej rozvíjame už nadobudnuté znalosti a snažíme sa pochopiť
systém, vďaka ktorému vieme zahrať „správne noty na správnom mieste". Pilierom tohto systému je
vzájomný vzťah medzi stupnicami (melódiou) a akordmi (harmóniou). Pochopenie tohto vzťahu je
nutné pre kompozíciu, aranžovanie a improvizáciu, ktorá sa uplatňuje v džeze, rocku a v modernej
populárnej hudbe. Toto štúdium bude pre interpretov veľmi prospešné, lebo sa budú môcť lepšie
orientovať v diele, keď pochopia jeho štruktúru.

CIELE ŠTUDIJNÝCH ZÁMERANÍ







Žiaci:
sa orientujú v druhoch umenia a vedia prijímať umenie,
aplikujú nadobudnuté kompetencie v skupine študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch
v praxi,
preukazujú schopnosť komunikácie v umeleckej oblasti,
získavajú a správne pracujú s informáciami v oblasti umeleckej inštrumentálnej interpretácii
a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
analyzujú a tvorivo riešia problémy vo vyučovacom procese.

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent prvej časti I. stupňa primárneho umeleckého vzdelávania základného štúdia
skupiny študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch po preukázaní vedomostí a zručností,
ktoré nadobudol v priebehu štúdia, je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa
základného štúdia skupiny študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch. Po ukončení prvej
časti I. stupňa základného štúdia má žiak osvojené základy umeleckej výchovy a vzdelávania
v danom študijnom odbore. Získal základy odborného jazyka a komunikácie v umeleckej oblasti.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia sa dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej
gramotnosti prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov príslušného odboru
a vyučovacieho predmetu, v ktorom si rozvinul schopnosť tvoriť a prijímať umenie na danej úrovni
stupňa ukončeného vzdelania. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií, ktoré absolvent dosiahol
na konci prvej časti I. stupňa základného štúdia nie je ukončená. Vytvára len základ pre následné
stupne vzdelávania.
Absolvent druhej časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania I. stupňa
základného štúdia ZUŠ skupiny študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch má ukončený I.
stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy. Absolvovaním súboru predmetov umeleckého
vzdelávania je pripravený na štúdium na stredných školách hudobného a pedagogického 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 skupinách, 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 skúseností 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 umelecko-pedagogického zamerania. Absolvent II. stupňa
základného štúdia ovláda hru na hudobnom nástroji na úrovni prislúchajúcej danému stupňu
vzdelania. Dokáže aktívne pôsobiť v hudobných zoskupeniach ako hráč sólového partu i ako
sprievodný hráč. 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. Absolvent II. stupňa základného štúdia skupiny
študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch: podáva poloprofesionálne umelecké výkony
v praxi najčastejšie ako člen komorných zoskupení vážnej i populárnej hudby, ako korepetítor, tiež
ako sólista, pozná a primerane uplatňuje technické, výrazové a vyjadrovacie prostriedky hry
na klávesových nástrojoch, má vedomosti z dejín hudby a klavírnej literatúry, dokáže odborne
vyjadriť svoj umelecký názor, pozná historické a estetické zákonitosti umenia, hudobné diela dokáže
interpretovať podľa štýlových období, má vedomosť o harmónii, kontrapunkte, hudobných formách
a hudobných druhoch, o hudobných nástrojoch, vie analyzovať hudobné diela a túto analýzu
zužitkovať pri tvorbe osobitej interpretácie. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci
dosiahnu v závere II. stupňa základného štúdia ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné
stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa.
Absolvent rozšíreného vyučovania I. stupňa základného štúdia študijného zamerania hra
na klavíri má ukončený I. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy. Absolvovaním súboru
predmetov umeleckého vzdelávania počas štúdia je pripravený na štúdium na stredných a vyšších
odborných školách hudobného a pedagogického zamerania. Súbor vedomostí a zručností,
nadobudnutý pri tejto forme štúdia vytvára hlavne podmienky pre ďalšie štúdium na hudobnom
konzervatóriu. Absolvent rozšíreného vyučovania I. stupňa základného štúdia študijného zamerania
hra na klavíri má technické a interpretačné kompetencie na vyššej úrovní, ako pri bežnej forme štúdia,
nakoľko práve v tejto oblasti počas štúdia rozširuje a prehlbuje svoje vedomosti a praktické zručnosti.

Je pripravený na profesionálnu dráhu. Absolvent rozšíreného vyučovania prvého stupňa základného
štúdia má vytvorený a navzájom prepojený komplex vedomosti, zručnosti a návykov. K ďalším
nemenej dôležitým znakom absolventa patrí schopnosť praktického využívania získaných poznatkov,
vedomostí a zručností v ďalšej fáze života, či už v profesionálnej sfére, alebo v amatérskej hudobnej
sfére. Absolvent je kultivovaným poslucháčom koncertných siení, pokračuje vo svojom osobnom
a rodinnom živote pestovať a šíriť pozitívny vzťah k hudbe a obohacovať tak kultúru národa. Úroveň
rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v nižšom sekundárnom umeleckom
vzdelaní ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné
učenie sa.

HRA NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia – primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1B):
 získal základnú hudobnú gramotnosť – ovláda a správne používa odborné názvoslovie
 ovláda a aplikuje pri hre osvojené výrazové, technické a artikulačné označenia uvedené
v notovom zápise
 má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudobného umenia primeraný veku
 ovláda technickú a interpretačnú zložku hry na nástroji
 primerane schopnostiam dokáže v rámci interpretácie vyjadriť náladu a charakter skladby
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia – nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2B):
 má osvojené základy hudobnej štruktúry (hudobná terminológia, technika umeleckej
interpretácie) na vyššej úrovni
 pozná historický vývoj svojho nástroja a štýlové znaky jednotlivých hudobných období
 dokáže sa uplatniť v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre, kde aplikuje
nadobudnuté vedomosti a zručnosti získané z individuálnej výučby
 pri interpretácii dokáže uplatniť získané technické, výrazové a interpretačné schopnosti
a zručnosti
 je schopný samostatnej práce – dokáže naštudovať primerane náročnú skladbu, rozvíja
schopnosť intonačnej sebakontroly
 speje k hudobnému vyjadreniu vlastných emócií a predstáv počas interpretácie
 zvláda hru z listu a jednoduchú improvizáciu primerane svojim schopnostiam

Absolvent II. stupňa základného štúdia:
 získal detailnejšiu hudobnú gramotnosť a osvojil si odbornú terminológiu vďaka precíznemu
štúdiu hudobného materiálu v rôznych kontextoch – historickom, hudobno-teoretickom,
interpretačnom
 je schopný použiť získané teoretické vedomosti v praxi pri hre
 stvárňuje vlastné predstavy o hudobnom diele vďaka získaným technickým, výrazovým a
ďalším interpretačným prostriedkom
 je schopný samostatnej efektívnej práce a vlastného tvorivého myslenia

HRA NA STRUNOVÝCH NÁSTROJOCH
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia - primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1 B):
 má osvojené základné návyky a schopnosti (správne držanie tela a nástroja pri hre, správne
postavenie rúk, správne držanie paličiek),
 používa základné technické prvky hry (hru apoyando, tirando, arpeggio, hru štvorzvukov,
legato - hra na gitare), podľa notového zápisu hrá v I. až V. polohe,
 používa základné technické prvky hry a pedalizácie,
 interpretuje jednoduchšie skladbičky s použitím dynamiky a farebných registrov,
 využíva základné harmonické funkcie pri sprievode piesní a vníma náladu skladby.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2 B):
 interpretuje technicky náročnejšie skladby rôznych štýlových období na vyššej hudobnotechnickej úrovni,
 ovláda základnú nástrojovú techniku na vyššej úrovni náročnosti, je schopný naladiť
si nástroj,
 vedome vníma kvalitu prevedenia tónu pri hre a samostatne pracuje so skladbou,
 vie samostatne naštudovať primerané skladby, s rešpektovaním štýlu a charakteru sklady
v sólovej, komornej, či súborovej hre,
 objektívne zhodnotí vlastnú interpretáciu s ohľadom na svoje vedomosti, zručnosti
a schopnosti.
Absolvent II. stupňa základného štúdia:
 dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových období
a žánrov,
 pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti, zručnosti a návyky,

 uplatňuje sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti
nástroja,
 interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej
a obsahovej stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie
a agogiku,
 zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje sa pri hre v komorných alebo
súborových zoskupeniach,
 využíva svoje interpretačné skúsenosti a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu
nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa vlastného výberu,
 rozoznáva jednotlivé hudobné štýly a je schopný improvizovať a transponovať,
 využíva svoje interpretačné skúsenosti a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu
nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa vlastného výberu.

HRA NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia – primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1B):








je schopný popísať nástroj a ovláda údržbu nástroja
vie zaujať správny postoj a držanie tela pri hre
ovláda rozsah od g1-d3,( vyspelejší žiaci od c1-d3
ovláda nasadzovanie jazykom- tenuto, staccato,legáto
zvládne štyri durové stupnice a T5 cez jednu oktávu v dosiahnutom rozsahu
zahrá ľudovú pieseň
zahrá prednesovú skladbu so sprievodom klavíra
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia – nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2B):












ovláda tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu
ovláda správne reberno-bránicové dýchanie
-má vyrovnanú prstovú a jazykovú techniku
hrá plynulé väzby legáta v dvojčiarkovej a trojčiarkovej oktáve
hrá durové a molové stupnice do 4# a4b, T5, D7, zm7 a ich obraty
využíva širokú dynamicku škálu ( p-ff)
reprodukuje skladby nadobudnuté počas štúdia
interpretuje rozsiahlejšie prednesové skladby rôznych štýlov a temp
má schopnosť samostatného ladenia
vystupuje na rôznych podujatiach

Absolvent II. stupňa základného štúdia:
 využíva všetky nadobudnuté kompetencie pri nácviku a interpretácií skladieb rôznych štýlov
a žánrov
 samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, v rátane údržby nástroja
 samostatne podľa potreby využíva rôzne druhy artikulácií, melodické ozdoby a trilok
 samostatne pracuje s farbou a kvalitou tónu
 je samostatný pri štúdiu náročnejších stavieb a partov
 využíva nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch v komornej
a orchestrálnej hre
 je schopný sa sám naladiť s inými nástrojmi
 zvládne pokročilejšiu improvizáciu a transpozíciu s nástrojmi ladenými s in C, F, B, Es
 zvládne hru spamäti ľudových piesní.

HRA NA AKORDEÓNE
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia - primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1 B):
 osvojil si základnú hudobnú gramotnosť a odbornú terminológiu, nadobudol správne základné
návyky pri sedení a ovládaní hracieho aparátu, manipulácie s nástrojom a získal samostatnosť
pri cvičení,
 dokáže adekvátne hudobne vyjadriť tempovo a štýlovo kontrastné skladby,
 v rámci nadobudnutých kompetencií dokáže samostatne naštudovať technicky a výrazovo
náročnejšiu prednesovú skladbu,
 reprodukuje primerane náročnú skladbu spamäti,
 je schopný zahrať z listu hudobnú literatúru nižších ročníkov, transponovať jednoduché
piesne a melódie do blízkych tónin,
 dokáže zahrať jednoduché improvizácie,
 je schopný zapojiť sa do komornej alebo súborovej hry,
 úroveň rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre následné stupne
vzdelania.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2 B):
 je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže primerane preniknúť do výrazu
a štruktúry hudobného diela, naštudovať nové skladby podľa svojho záujmu a možností,
 orientuje sa v rôznych hudobných štýloch a žánroch,
 má schopnosť súhry s akordeónmi a inými hudobnými nástrojmi (komorná, súborová
a orchestrálna hra),

 je schopný jednoduchej improvizácie (melodické ozdoby, rytmické obmeny a harmonická
zmena – obohatenie),
 vie prakticky využiť teoretické poznatky, orientuje sa v hre z listu, je pripravený verejne
vystupovať a dokáže sa primerane správať na javisku.
Absolvent II. stupňa základného štúdia:
 dokáže sa orientovať v akordeónovej literatúre, vie posúdiť audio nahrávky z portálov
internetu, ich technickú a umeleckú kvalitu ako aj technickú vybavenosť akordeónu,
 je schopný profilovať sa v sólovej a skupinovej hre,
 má zvládnuté spôsobilosti techniky hrania na akordeóne, rozumie prstovej a mechovej
artikulácií a tvorí kultivovaný tón, ktorý vie správne nasadiť i ukončiť (mäkké, rovné a ostré
nasadenie a ukončenie tónu),
 dokáže zahrať skladbu z rôznych hudobných štýlov a charakterov,
 svojou interpretáciou dokáže vyjadriť charakter skladieb rôznych období a štýlov,
 v rámci svojich daností dokáže harmonizovať, melodicky a rytmicky obohatiť ľudovú pieseň
alebo populárnu melódiu.

HLASOVÁ VÝCHOVA, SPEV
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia - primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1 B):
 ovláda základné spevácke návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri
interpretácii piesní,
 pri spievaní preukazuje schopnosť zvukovo vyrovnávať vokály v celom svojom hlasovom
rozsahu,
 chápe textový obsah prednesených skladieb,
 samostatne pracujú s notovým materiálom,
 orientuje sa v notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2 B):
 ovláda bránicové dýchanie, ako aj zásady správnej speváckej artikulácie a tvorenia tónu,
 spevácke návyky vedome využíva pri interpretácii piesní rôznych hudobných štýlov a žánrov
primeraných svojmu veku,
 dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka amatéra, ktorý je schopný
umelecky cítiť a tvorivo rozvíjať svoje schopnosti,
 dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré mu umožňujú plynule nadviazať
na ďalšie štúdium.

Absolvent II. stupňa základného štúdia:
 dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný umelecky
i technicky vyspelého prejavu,
 dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať a interpretovať piesne
a skladby rôznych štýlov a žánrov,
 esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti,
 spôsobilosti a zručnosti, nadobudnuté počas štúdia, dokáže plnohodnotne uplatňovať
v oblasti kultúry a umenia,
 vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie.

TANEČNÝ ODBOR
CHARAKTERISTIKA TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Vzdelávanie v tanečnom odbore ZUŠ rozdeľujeme do štyroch základných častí a to:
Prípravné štúdium, ktoré je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 4 roky),
dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky. Počas prípravného štúdia pedagogický
zamestnanec pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete hudobno-pohybová
príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie
predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.
Prvá časť prvého stupňa základného štúdia - primárne umelecké vzdelávanie (ISCED 1B),
dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia).
Druhá časť prvého stupňa základného štúdia - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
(ISCED 2B), dĺžka štúdia 4 roky (talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B).
Druhý stupeň základného štúdia - dĺžka 4 roky (talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi
ISCED 2B, absolventi štúdia pre dospelých).
Štúdium pre dospelých - talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň
vzdelávania.
CIELE ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ
Cieľom primárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je všestranná základná
tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového
a džezového tanca. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať
v štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách.

Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je
dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú
umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca, alebo na
pokračovanie v štúdiu na II. stupni základného štúdia ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I.
stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa
v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.
Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni základného štúdia, trvá tiež 4 roky.
Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné
absolvovanie talentových prijímacích skúšok na vysoké školy umeleckého zamerania.
Ciele umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore:








Žiak:
získa všeobecnú orientáciu v oblasti tanečného umenia,
rozvíja kompetencie, zručnosti a návyky, ktoré sú predmetom umeleckého vzdelávania
v oblasti tanca,
aplikuje vedomosti a zručnosti získané vzdelávaním v samotnej tanečnej interpretácii
i v pochopení obsahu choreografických diel tanečného umenia,
dosiahne úroveň požadovaných schopností a zručností kvalitného tanečníka pre potreby
amatérskych tanečných súborov a bude kvalitný uchádzač pre štúdium na konzervatóriách
a vysokej škole umeleckého zamerania,
komunikuje jemu vlastným spôsobom a tvorí tanečno-pohybové celky a realizuje nápady
a podnety v odbore tanečného umenia.
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia – primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1B):

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
vyjadrovacích prostriedkov vo všetkých základných tanečných technikách tanečného odboru,
 je schopný tvoriť a prijímať umenie na danej úrovni stupňa ukončeného vzdelania,
 úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií, ktoré absolvent dosiahol na konci prvej časti
primárneho umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia nie je ukončená, vytvára len
základ pre následné stupne vzdelávania.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2B):
 má 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,

 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,
 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 a obnovovať,
 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,
 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,
 výučbou 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,
 dokáže sa
orientovať
v základnej terminológii hudobnej teórie a ovláda
odbornú
terminológiu jednotlivých tanečných techník v rozsahu obsahu štúdia,
 absolvovaním súboru predmetov umeleckého vzdelávania počas štúdia je pripravený
na vysokoškolské štúdium na školách umeleckého zamerania.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické,
pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo, prostredníctvom ktorých
pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny
tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy
s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého
a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov,
režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov
a spolutvorcov života našej spoločnosti.
Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné
pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu
a spolupráce. Komplexný charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných hereckých činností,
prednesu a pohybu.

CIELE ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ
Ciele umeleckého vzdelávania v literárno-dramatickom odbore:
Vyučovacie predmety majú poskytovať žiakom základy odborného vzdelania, cieľom
vyučovania je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti:




citových, rozumových a morálnych kvalít, najmä schopností kolektívne cítiť a aktívne
sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce,
vedomého, osobitého, prirodzeného a pritom kultivovaného vyjadrenia v sociálnej
a umeleckej komunikácii,
základných odborných schopností v dramatickom a slovesnom prejave do takej miery,
a) aby mohol pokračovať vo vzdelávaní na vyššom stupni,
b) aby sa mohol aktívne uplatňovať v kultúrno-spoločenskej záujmovej činnosti.
Profil absolventa














má osvojené základy komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb,
osvojil si základné prvky odborných zručností a zároveň si overuje ich predpoklady pre ďalšie
štúdium a odborné zameranie v ďalších ročníkoch.
Dramatická hra
v hre zvláda jednoduchú charakterizáciu,
v etude zvláda jednoduchý dramatický príbeh.
Pohyb
zvláda základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia,
v jednoduchých pohybových hrách je schopný zvládnuť základné priestorové tvary,
vie uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii.
Reč
v náročnejších artikulačných cvičeniach zvláda temporytmus reči a zreteľné vyslovovanie
všetkých hlások,
v prednese cvičných textov zvláda zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok,
zvládnuté rečové schopnosti vie uplatniť v individuálnom alebo kolektívnom prednese.




Slovesnosť
zvláda samostatné jednoduché slovné vyjadrenie,
podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla dramatickej hry
v jednoduchej kolektívnej ukážke.

VÝTVARNÝ ODBOR

CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ
Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené
výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného
sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka
a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na
budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou
a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie
metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.

CIELE ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ
Ciele umeleckého vzdelávania vo výtvarnom odbore:
 rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti,
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov,
používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom
odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na hľadanie oblasti umenia,
médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizovať svoje
koncepty, predstavy a fantáziu),
 podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné
a prínosné riešenia,
 uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.
Profil absolventa
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia - primárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 1B):
 výtvarne vyjadruje svoje predstavy v kresbe, maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej
grafickej technike, v tvorbe objektu,















pracuje s líniou, farbou, tvarom,
pomenuje farby a farebné tóny, základné farebné kontrasty (tepelný, svetlostný, sýtostný),
slovne charakterizujú línie a tvary podľa proporcií a výrazu,
rozlišuje organické a geometrické tvary, pomenuje kvalitu povrchov podľa optickohaptického výrazu, stručne charakterizuje vytvorený artefakt,
zvládne techniku kresby ceruzou rôznej tvrdosti, fixkou rôznej hrúbky, tušom a pierkom (resp.
iným nástrojom), štetcom a farbou,
zvládne techniku maľovania temperovými farbami, suchými, voskovými (resp. olejovými)
pastelmi, tušmi a kombináciami vybraných techník,
zvládne techniku modelovania z mäkkého modelovacieho materiálu,
zvládne jednoduchú grafickú techniku (napr. monotypiu, kartónorez, linorez ...),
vytvoria novotvar z neartikulovanej (náhodnej) štruktúry alebo z nájdených predmetov,
iniciatívne vyhľadáva rozmanité technicko-materiálové riešenia, výtvarne, podľa fantázie
vyjadria vlastné témy a obsahy, výtvarne podľa fantázie reaguje na podnety vizuálnej reality,
výtvarne, podľa fantázie reaguje na vybrané podnety z oblasti výtvarného umenia z hľadiska
foriem, tém a námetov, slovne opíše videné výtvarné dielo, jeho druh,
výtvarne, podľa fantázie reaguje na podnety z oblasti vybraných druhov umenia – hudby,
literatúry, filmu, divadla, tanca,
výtvarne, podľa fantázie reaguje na podnety z vybraných oblastí poznávania (napr.
prírodovedy, vlastivedy, náboženskej a etickej výchovy, matematiky a geometrie ...),
výtvarne, podľa fantázie reaguje na kultúrne a sociálne témy (zvyky, sviatky, udalosti...).
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia - nižšieho sekundárneho umeleckého
vzdelávania (ISCED 2B):

 cieľavedome vyjadruje svoje predstavy prostredníctvom rôznych médií: kresby, maľby,
koláže, modelovania, vybranej grafickej techniky, tvorby objektu,
 cieľavedome pracuje s vyjadrovacími prostriedkami,
 cieľavedome pracuje so zvoleným médiom, materiálom, nástrojom a technikou,
 tvorivo spracúva vlastné koncepty zvoleným spôsobom,
 dokáže výtvarne reagovať na zadanú tému,
 ovláda princípy kompozície (rozvrh plochy alebo priestorového útvaru),
 ovláda princípy radenia, kombinovania, miešania a kontrastov farieb,
 proporčne správne nakreslí videný predmet, proporčne správne vymodeluje videný predmet,
 pozná hlavné znaky historických slohov umenia a architektúry, tendencie moderného umenia
a architektúry,
 zvláda realizáciu v zvolenom štýle moderného umenia,
 dokáže svojsky spracovať (interpretovať) tematický alebo formálny podnet zvoleného
výtvarného diela,
 dokáže výtvarne reagovať na podnety z oblasti iných umení napr.: hudby (zvuku), literatúry
(textu), filmu (audiovízie), divadla (performancie), tanca (pohybu),
 pozná základnú dostupnú literatúru, časopisy (príp. internetové stránky) z oblasti súčasného
výtvarného umenia,
 slovne vyjadrí svoj výtvarný zámer, opíše videné výtvarné dielo (druh, médium, technika, výraz),

 dokáže vyjadriť svoj názor na videné výtvarné dielo, je schopný rámcovo zaradiť výtvarné dielo
do obdobia (smeru),
 dokáže preniesť skúsenosti z výtvarnej výchovy do svojich spontánnych (voľnočasových)
výtvarných aktivít.
Absolvent II. stupňa základného štúdia:






je schopný samostatne tvoriť umelecké diela v okruhu zvoleného média,
dokáže výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu a svoje myšlienkové koncepty,
dokáže verejne prezentovať výstupy svojej tvorby,
vie verbálne zdôvodniť koncepciu i realizáciu svojho diela,
dokáže si získať informácie o možnosti technologických riešení v okruhu zvoleného média,
ďalej rozvíjať svoje schopnosti,
 má aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej kultúre,
 dokáže zdôvodniť svoje estetické názory,
 dokáže diskutovať o súčasnom umení.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM „A“
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
Príprava ku hre na nástroji
0,5 hod
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
prvý ročník prípravného štúdia (A)
2 roky (A),
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

Učebný plán číslo Prípravné Dĺžka
PREDMET
štúdium štúdia
počet rokov


1a

A

2

Prípravná hudobná výchova
*)

1. rok

2.
rok
Počet hodín
týždenne
2
1
-

1

0,5

11,5



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)

2

1

-

1

0,5
1

1
1

Prípravné štúdium „A“
-

deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy
*) V 1. roku možno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 35); na 1. stupni

-

sa môže prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týždenne.
Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a alebo sa zaraďujú
do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy).
Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka
I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania.
O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová
výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.

Prípravné štúdium „B“
-

-

pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“
Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej
školy – primárneho umeleckého vzdelávania.
Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti rodiča so súhlasom riaditeľa.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, prebúdza jeho hudobnú
vnímavosť a predstavivosť, obohacuje jeho hudobné skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti,
hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti, jeho technickú zručnosť, prebúdza emocionálne
reakcie. Využíva prirodzenú túžbu dieťaťa po tvorivosti, hre, improvizácii.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prípravného štúdia nadobúda prvé sluchovo-hudobné skúsenosti, získava základné
formovanie inštrumentálnych návykov. Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade
so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pestovať lásku k umeniu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozlišovať tempo, dynamiku, náladu skladby
 vedieť rozlíšiť kontrastné časti
 poznať a vedieť určiť vlastnosti tónov – dĺžka, farba, sila, výška
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať jednoduché piesne , melódie, riekanky, elementárne prstové cvičenia
na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým dispozíciám
 osvojiť si správne sedenie a držanie rúk
 hrať jednou rukou alebo striedaním rúk non legato
 vedieť sa orientovať na klaviatúre
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 prebudiť hudobnú vnímavosť a predstavivosť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prípravného štúdia má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať primerane k jeho veku a schopnostiam
 pri hre s učiteľom, 4-ručná hra– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
 transponuje jednoduché motívy do blízkych tónin podľa sluchu
3. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
4. Spôsobilosť riešiť problémy:
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
5. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:








uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

6. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:



uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 jednoduchá pieseň
a základné elementy hudby

Metódy









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej
hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a
vystúpeniach– školských
aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Janžurová: Klavírna školička
 jednoduchá
pieseň a základné Aaron: Zošit 1
elementy hudby Emonts: Európska klavírna
škola – hra podľa sluchu
Vozar: Snadné klavírne
skladbičky
Lichnerová: Eniky, beniky
G.Pishingerová: Zahrajme sa
s klavírom
Kurteva: Klavírna škola
pre začiatočníkov

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 katedra
 knižnica/polica/skriňa
na uloženie pomôcok
 jednoduché rytmické
nástroje

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok


jednoduchá pieseň a základné elementy
hudby

Výkonové štandardy
Žiaci:
 aplikujú pri hre na klavíri správne sedenie
a postavenie ruky
 zahrajú správnym spôsobom elementárne
prstové cvičenia non legato
 predvedú uvoľňovacie cvičenia hracieho
aparátu

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 orientovať sa na celej klaviatúre
 chápať a reprodukovať jednoduché melódie
jednou rukou, striedaním rúk
 rozlišovať hudobné formy
 hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 byť schopný sebareflexie
Obsahové štandardy
 Hrací aparát
 Základy techniky hry na klavír
 Klaviatúra.
 Hudobno-výrazové prostriedky
 Základy hudobných foriem
 Základy hudobnej interpretácie
 Základy hry spamäti














rozlišujú tóny na klaviatúre sluchovo: vysoké
-nízke, dlhé -krátke, slabé - silné
orientujú sa vizuálne na klaviatúre – niektoré
tóny hud. abecedy
rozoznajú na elementárnej úrovni dynamiku
a tempo skladieb: hlasno –ticho, pomaly –
rýchlo
rozlíšia tempo, dynamiku a náladu skladieb
rozpoznajú kontrastné časti skladieb: pomalá
– rýchla, veselá –smutná
interpretujú podľa sluchu jednoduché, krátke
melodické fragmenty jednou rukou,
striedaním rúk – non legato
zahrajú spamäti elementárne hudobné motívy
(napr. kukučka) alebo frázy (riekanky
na jednom alebo dvoch tónoch)
rytmizujú jednoduché riekanky
aplikujú správne elementárne prvky
improvizácie na úrovni tvorivých didaktickohudobných hier

 Rytmické kompetencie
 Tvorivo – hudobné schopnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM „A“
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný
plán číslo

Prípravné
štúdium

Hra na klavíri
Príprava ku hre na nástroji
0,5 hod (1-1,5 hod.)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prípravného štúdia
2 roky (A)
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

Dĺžka
PREDMET
1. rok
2. rok
štúdia
Počet hodín
počet rokov
týždenne
 Prípravná hudobná výchova *)
2
1


1a

A

2

a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

-

1

0,5

1 - 1,5

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)

Prípravné štúdium „A“
- deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy

2

1

-

1

0,5
1

1
1

- *) V 1. roku možno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 35); na 1. stupni
sa môže prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týždenne.
- Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a alebo sa zaraďujú
do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy).
- Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka
I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania.
- O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová
výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.
Prípravné štúdium „B“
- pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“
- Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej
školy – primárneho umeleckého vzdelávania.
- Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti rodiča so súhlasom riaditeľa.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, prebúdza jeho hudobnú
vnímavosť a predstavivosť, obohacuje jeho hudobné skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti,
hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti, jeho technickú zručnosť, prebúdza emocionálne
reakcie. Využíva prirodzenú túžbu dieťaťa po tvorivosti, hre, improvizácii.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prípravného štúdia nadobúda prvé sluchovo-hudobné skúsenosti, získava základné
formovanie inštrumentálnych návykov. Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade
so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pestovať lásku k umeniu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému



rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozlišovať tempo, dynamiku, náladu skladby
 vedieť rozlíšiť kontrastné časti
 rozpoznať malú jednoduchú dvojdielnu formu
 definovať noty zo zápisu v rozsahu jednej oktávy
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu, jednoduché piesne, na úrovni primeranej individuálnym psychofyziologickým dispozíciám
 hrať jednou rukou alebo striedaním rúk non legato, portamento
 hrať ľavou rukou jednoduchý sprievod k piesni – gajdošská kvinta
 vedieť sa orientovať na klaviatúre
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 prebudiť hudobnú vnímavosť a predstavivosť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prípravného štúdia má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať primerane k jeho veku a schopnostiam
 pri hre s učiteľom, 4-ručná hra– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
 transponuje jednoduché motívy do blízkych tónin podľa sluchu
3. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
4. Spôsobilosť riešiť problémy:
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia

5. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
6. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
 jednoduchá pieseň
a základné elementy
hudby










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach–
školských aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

 jednoduchá
pieseň
a základné
elementy
hudby

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 katedra
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok
 jednoduché
rytmické hudobné
nástroje

Janžurová: Klavírna školička
Aaron: zošit 1
Emonts: Európska klavírna
škola
Vozar: Snadné klavírne
skladbičky
Lichnerová: Eniky, beniky
G.Pishingerová: Zahrajme sa
s klavírom
Kurteva: Klavírna škola
pre začiatočníkov

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok


jednoduchá pieseň a základné elementy
hudby

Výkonové štandardy
Žiak:
 rozpozná noty v husľovom kľúči v súvislom
notovom texte
 používa základné hodnoty nôt, pomlčiek,
spôsoby hry non legato, portamento v hre na
klavíri

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie
 čítať noty v husľovom kľúči v rámci oktávy
 hrať jednou rukou alebo striedaním rúk non
legato podľa zápisu
 rozpoznať jednoduchú dvojdielnu hudobnú
formu
Obsahové štandardy






Hrací aparát
Základy techniky hry na klavír
Klaviatúra.
Hudobno-výrazové prostriedky
Základy hudobných foriem










rozpozná malú jednoduchú dvojdielnu
piesňovú formu
preukáže zvládnutie jednoduchých prstových
cvičení, uvoľňovacích cvičení hracieho
aparátu
určuje sluchom náladu, dynamiku, tempo
skladieb
zahrá ľudové piesne so sprievodom
a jednoduché prednesové skladbičky podľa
notového zápisu
rytmizuje jednoduché riekanky
dokáže hrať spamäti jednoduché ľudové
piesne






Základy hudobnej interpretácie
Základy hry spamäti
Rytmické kompetencie
Tvorivo – hudobné schopnosti

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa
základného štúdia:
2 skladbičky rozličného charakteru primeranej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM „B“
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný
Prípravné Dĺžka
plán číslo štúdium štúdia
počet
rokov

Hra na klavíri
Príprava ku hre na nástroji
0,5 hod (1-1,5 hod.)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
prvý ročník
1 rok (B)
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

PREDMET



1. rok
2. rok
Počet hodín týždenne

Prípravná hudobná výchova *)



A

1a

2

a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

2

1

-

1

0,5

1 - 1,5

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)

2

1

-

1

0,5
1

1
1

Prípravné štúdium „A“
-

deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy
*) V 1. roku možno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 35); na 1. stupni

-

sa môže prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týždenne.
Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a alebo sa zaraďujú
do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy).
Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka
I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania.
O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová
výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.

Prípravné štúdium „B“
-

-

pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“
Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej
školy – primárneho umeleckého vzdelávania.
Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti rodiča so súhlasom riaditeľa.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, prebúdza jeho hudobnú
vnímavosť a predstavivosť, obohacuje jeho hudobné skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti,
hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti, jeho technickú zručnosť, prebúdza emocionálne
reakcie. Využíva prirodzenú túžbu dieťaťa po tvorivosti, hre, improvizácii.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prípravného štúdia nadobúda prvé sluchovo-hudobné skúsenosti, získava základné
formovanie inštrumentálnych návykov. Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so
vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pestovať lásku k umeniu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozlišovať tempo, dynamiku, náladu skladby
 poznať a vedieť určiť vlastnosti tónov – dĺžka, farba, sila, výška
 vedieť rozlíšiť kontrastné časti
 rozpoznať malú jednoduchú dvojdielnu formu
 definovať noty zo zápisu v rozsahu jednej oktávy
Psychomotorická oblasť:
 osvojiť si správne sedenie a držanie rúk
 interpretovať skladbu, jednoduché piesne, na úrovni primeranej individuálnym psychofyziologickým dispozíciám
 hrať jednou rukou alebo striedaním rúk non legato, portamento
 hrať ľavou rukou jednoduchý sprievod k piesni – gajdošská kvinta
 vedieť sa orientovať na klaviatúre
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 prebudiť hudobnú vnímavosť a predstavivosť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prípravného štúdia má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať primerane k jeho veku a schopnostiam
 pri hre s učiteľom, 4-ručná hra– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
 transponuje jednoduché motívy do blízkych tónin podľa sluchu
3. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
4. Spôsobilosť riešiť problémy:
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov



má záujem hľadať riešenia

5. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
6. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:



uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku


jednoduchá pieseň
a základné elementy
hudby

Formy práce

Metódy









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie








práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca
v rámci domácej
prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach–
školských
aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Janžurová: Klavírna
 jednoduchá
pieseň a základné školička
elementy hudby Aaron: zošit 1
Emonts: Európska klavírna
škola
Vozar: Snadné klavírne
skladbičky
Lichnerová: Eniky, beniky
G.Pishingerová: Zahrajme
sa s klavírom
Kurteva: Klavírna škola pre
začiatočníkov









hudobný nástroj klavír
metronóm
notový materiál
stolička ku klavíru
katedra
knižnica/polica/skriňa
na uloženie pomôcok
jednoduché rytmické
hudobné nástroje










PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový archív
zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
odborné knihy,
časopisy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok


jednoduchá pieseň a základné elementy
hudby

Výkonové štandardy
Žiak:
 použijú správne základy interpretačných
návykov,
 rozlišujú notový zápis v husľovom kľúči,
základné hodnoty nôt, pomlčiek, základy
rôznych hudobno-výrazových prostriedkov,
 rozpoznajú malú piesňovú a jednoduchú
dvojdielnu formu,

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie
 čítať noty v husľovom kľúči v rámci oktávy
 hrať jednou rukou alebo striedaním rúk non
legato podľa zápisu
 rozpoznať jednoduchú dvojdielnu hudobnú
formu

Obsahové štandardy
Interpretačné návyky: postavenie rúk,
orientácia na klavíri, používanie hracieho
aparátu.
Hudobno-teoretické poznatky.
Základy hudobných foriem.

 používajú správne cvičenia na správne použitie
hracieho aparátu, technické prstové cvičenia,
uvoľňovacie cvičenia hracieho aparátu,
 zvládnu spôsoby hry - non legato, portamento,
 interpretujú ľudové piesne a jednoduché
prednesové skladby jednou rukou, striedaním
rúk, dvoma rukami non legato podľa sluchu
a podľa notového zápisu,
 aplikujú vo svojom hudobnom prejave
elementárne hudobno-výrazové prostriedky:
dynamika, elementárna agogika,
 zahrajú podľa sluchu ľudové piesne v C dur (
v rozsahu 5 tónov) so sprievodom gajdošskej
kvinty (T-D),
 zahrajú z nôt aj spamäti skladby z klavírnej
literatúry primeranej náročnosti,
 rozlíšia sluchom silu, dĺžku, výšku a farbu tónu,
 rozpoznajú sluchovo v elementárnej forme
durový a molový tónorod (veselý – smutný),
 rozpoznajú v elementárnej forme jednoduchú
dvojdielnu hudobnú formu (sloha – refrén,
pomalá časť – rýchla časť, veselá časť – smutná
časť).

Technické cvičenia
Spôsoby hry na klavíri.
Základné hudobno-interpretačné návyky.
Rôzne klavírne výrazové prostriedky.
Hra na klavíri podľa sluchu.
Základy hry na klavíri spamäti a z nôt.
Percepčné návyky.
Základy elementárneho sluchovoharmonického cítenia.
Základné hudobné formy.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa
základného štúdia
2 skladbičky rozličného charakteru primeranej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
23. 06. 2015
02. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu. V
spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu, lásku k umenie
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu






rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
prebúdzať elementárne harmonické cítenie a prvky improvizácie

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 rozvíjať hru spamäti
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvého ročníka primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci s pedagógom , 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel
na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže s pomocou dospelých pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľných
hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výučbou
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby



získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma










Štýlové tance

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj
mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,

celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického
celku
Malá dvoj- Klavírne školy pre začiatočníkov:
a trojdielna Janžurová: Klavírní školička,
forma
Nová klavirní škola 1. diel;
Emonts - 1. diel, Ruská..
Štýlové
Etudy: KFM – Album etud I
tance
Prednesové skladby:
Martin Vozar: Snadné klavírne
skladbičky 1.;
M. Aaron: Heft 1, 2

Materiálne výučbové
prostriedky
 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok



Malá dvoj- a trojdielna forma
Štýlové tance

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zapájať sluchovú a motorickú
sebakontrolu
 Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
 Používať jednoduché rytmické útvary
 Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika,
agogika, pedalizácia
 Flexibilne narábať s hracím aparátom
 Orientovať sa na celej klaviatúre
 Hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozoznať štruktúru malej dvoj-/trojdielnej

formy
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie
Výkonové štandardy
Žiaci:
 aplikujú základy správneho používania
hracieho aparátu pri hre na nástroji,
 orientujú sa na klaviatúre vizuálne
v rozsahu teoretických vedomostí
a sluchovo – výška tónu,
 definujú noty, hodnoty nôt, pomlčiek
v študovanej skladbe,
 rozoznajú označenia hudobno-výrazových
prostriedkov v notovom texte,
 vysvetlia základné hudobné a umelecké
termíny v rozsahu študovaných skladieb,
 rozlišujú časti jednoduchej dvojdielnej
hudobnej formy: sloha - refrén, smutná veselá, pomalá - rýchla,
 používajú správny prstoklad
pri interpretácii skladieb (aj podkladanie
a nadkladanie palca),
 reprodukujú technické cvičenia a stupnice
v súlade s obsahovými štandardmi,
 reprodukujú durové stupnice zvlášť
a v protipohybe v súlade s obsahovými
štandardmi,
 zvládnu interpretačne klavírne spôsoby hry:
non legato, legato, staccato, portamento,
 aplikujú poznatky z oblasti frázovania,
 používajú pri interpretácii rôznu dynamiku:
forte, piano, mf, mp, dim, crescendo,
 interpretujú skladby v rôznych tempách:
moderato, allegro,
 realizujú primeranými prostriedkami zámer
skladateľa: charakter, náladu a obsah
hudby,
 interpretujú klavírne skladby: ľudovú
pieseň v úprave skladateľa, prednesové
skladby primeranej náročnosti, základy
polyfónie,

Obsahové štandardy

 Základné interpretačné návyky, klaviatúra.
 Notopis (v husľovom kľúči: g – g2,
v basovom: c – g1), hodnoty nôt, pomlčiek.
 Poznatky o hudobno-výrazových
prostriedkoch: p, f, mf, mp, dim, cresc.,
tempo: moderato, allegro, hudobná fráza.
 Hudobná terminológia: hudobný nástroj, tón,
klaviatúra, kladivková mechanika, skladba,
charakter, nálada.
 Základné poznatky o hudobných formách,
žánroch, štýloch, obdobiach a skladateľoch
a pod. v súlade so študovanými skladbami.
 Technické cvičenia: uvoľnenie hracieho
aparátu a osvojenie si správneho spôsobu jeho
používania, vhodné prstové cvičenia
 Technické etudy: výber
skladieb zodpovedajúcich technickým
prvkom z klavírnych škôl.
 Stupnice: hra durových stupníc zvlášť a
v protipohybe: C, G, D, A, E – dur cez dve
oktávy + durový 5- akord melodický
a harmonický.
 Spôsoby hry a úderová gramotnosť (non
legato, legato, tenuto, portamento, staccato,
dvojhmaty, odťahy, skupinky dvoch, troch,
štyroch, piatich tónov), plynulosť hry, kvalita
tónu, jeho tvorba.
 Klavírne skladby: ľudová pieseň v úprave
skladateľa, prednesové skladby primeranej
náročnosti, základy polyfónie: hra
melodického partu striedavo ľavou a pravou
rukou.
 Súčasný pedál v jednoduchej forme.
 Spôsoby hry.
 Hudobná pamäť.
 Praktické zvládnutie hudobno-výrazových
prostriedkov.

 interpretujú vybrané skladby spamäti,
 použijú správne súčasný pedál,
 zvládnu spôsoby hru non legato, legato,
staccato, portamento, kantiléna v obidvoch
rukách,
 zahrajú spamäti ľudové piesne podľa
sluchu s jednoduchým sprievodom
gajdošskej kvinty,
 zvládnu správne frázovanie jednoduchých
aj melodických útvarov, rozlišovanie
a aplikácia základnej dynamiky
v interpretovaných skladbách: forte, piano,
mf, mp, dim, crescendo, interpretácia
skladieb v rôznych tempách: moderato,
allegro.
 realizujú prakticky základy hry z listu,
 počúvajú sa pri vlastnej interpretácii,
 aplikujú pri interpretácii základné rytmické
útvary,
 aplikujú základy rytmizácie a melodizácie
textu.
 zahrajú z listu skladby nižšej náročnosti,
 zahrajú jednoduché ľudové skladby
so sprievodom gajdošskej kvinty.

 Základy realizácie umeleckého obrazu
skladby: charakter, nálada a obsah hudby.
 Percepcia, sluchová kontrola pri hre
na klavíri, hra podľa sluchu.
 Rytmus a metrum.
 Rytmizácia textu, melodizácia textu.
 Základy hry z listu.
 Sprievod vo forme gajdošskej kvinty: T– D.

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
27. 08. 2014
02. 09. 2014

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
2. Hra na nástroji,
hra z listu
Štvorručná hra alebo
sprievod alebo
komorná
hra

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2.

3. Hudobná náuka
Spolu:

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

3,5

3,5

4

4

4

1

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT pri
poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať počas
vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu, lásku k umenie
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu






rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
prebúdzať elementárne harmonické cítenie a prvky improvizácie

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 rozvíjať hru spamäti
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého ročníka primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci s pedagógom , 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na
celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy,

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže s pomocou dospelých pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľných
hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výučbou
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať



sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma 


Štýlové tance






Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Malá dvoja trojdielna forma
Štýlové tance

Klavírne školy pre
začiatočníkov (Janžurová:
Nová klavirní škola 2. diel
Emonts 2. diel, Ruská..)
Etudy: KFM – Album etud 2
Prednesové skladby:
Martin Vozar: Snadné klavírne
skladbičky 2.
M. Aaron: Hef 2
J. Blatný: Instruktivní
skladbičky
Bach: Knižočka pre A. M.
Bachovú
Emonts: Polyfónna hra I.
L. Sluka: Hrátky

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku
klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok



Malá dvoj- a trojdielna forma
Štýlové tance

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
 Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
 Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika,
agogika, pedalizácia
 Flexibilne narábať s hracím aparátom
 Orientovať sa na celej klaviatúre
 Hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozoznať štruktúru malej dvoj-/trojdielnej
formy
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy



 Interpretačné návyky.
 Notopis, hodnoty nôt, pomlčky: v súlade
so vzdelávacími štandardmi predmetu
hudobná náuka a študovanými skladbami.
 Teoretická znalosť durových a molových
stupníc, T 5, obraty: v súlade
so vzdelávacími štandardmi predmetu
hudobná náuka a požiadavkami na tento
ročník.
 Zvládnutie durových stupníc: C dur – Cis
dur, Fdur - Ces dur.
 Molové stupnice (poznámka: podľa
individuálnych schopností žiaka – a, e, h, d,
g, c mol harmonická).
 Klavírna technika. Prstoklad.
 Cvičenia na správne používanie hracieho
aparátu, zväčšovanie rozpätia ruky.
 Hra akordov: tonický kvintakord s obratmi
spolu + malý rozklad zvlášť, skladby
etudového charakteru kratšieho rozsahu
zamerané na riešenie rôznych technických
problémov.













používajú správne sedenie za klavírom,
postavenie rúk,
rozoznávajú základné tempové označenia
v notovom zápise,
zvládnu hru durových stupníc s # a s b cez
dve oktávy v rovnom pohybe a protipohybe
v súlade s obsahovými štandardmi,
zvládnu hru molových stupníc harmonických
a, e, h mol a d, g, c mol,
zvládnu hru tonického kvintakordu s obratmi
spolu + malý rozklad zvlášť,
aplikujú spôsoby hry v klavírnej interpretácii:
tenuto, legato, staccato,
rozpoznajú základné dynamické znamienka,
pracujú správne s kantilénou v obidvoch
rukách,
pracujú správne s kvalitou tvorby tónu a jeho
intenzitou primerane danému ročníku,
zvládnu prvky klavírnej techniky pri hre
akordov a skladieb etudového charakteru,
zvládnu tvorbu tónu, kantilény a správneho
frázovania,




















preukážu prakticky ovládanie hudobnovýrazových prostriedkov pri hre technických
cvičení a klavírnych skladieb:
dokážu frázovať dlhšie melodické celky,
používajú správne predpísaný prstoklad
v skladbe,
ovládajú techniku základného používania
súčasného pedálu,
zvládnu hru skladieb v 2/4, 3/4, 4/4 a 3/8
takte,
interpretujú vybrané skladby spamäti,
hrajú z listu,
interpretujú ľudové piesne v úprave
a klavírne skladby v súlade s obsahovými
štandardmi,
rozpoznajú sluchom melodické fragmenty,
výšku tónu, molovú stupnicu,
rozlíšia sluchom molový a durový tónorod,
dokážu rytmizovať riekanky, vytlieskať
hodnoty nôt,
rozpoznajú sluchom a v notovom texte
základné metrické formácie – trojdobé,
dvojdobé metrum, triola, bodkovaný rytmus.
transponujú krátke melodické útvary do
jednoduchých tónin,
aplikujú základné návyky pri verejných
vystúpeniach,
dokážu samostatne nacvičiť skladbu
z literatúry nižšieho ročníka

 Kantiléna, práca na kvalite tvorby tónu
a jeho intenzite, správnosť frázovania
dlhších melodických celkov, súčasný pedál.
 Hudobno-výrazové prostriedky: artikulácia
jednoduchých melodických ozdob: príraz,
nátril, obal, a základy súčasnej synkopickej
pedalizácie, vyjadrovanie nálady, charakteru
a obsahu hudby.
 Klavírne skladby: ľudové piesne v úprave,
základy polyfónie vo forme jednoduchých
skladieb, prednesové skladby rôzneho štýlu
a charakteru, skladby v husľovom i basovom
kľúči.
 Návyky samostatného štúdia jednoduchých
skladieb.
 Hudobná pamäť, vôľa, disciplína,
trpezlivosť, systematičnosť pri domácej
príprave: rozvíjanie návykov.
 Hra z listu: klavírna literatúra z nižšieho
ročníka.
 Sluchová sféra ako hlavný prvok hudobného
interpretačného prejavu, sluchová analýza
molovej stupnice, molový a durový tónorod:
rozpoznanie podľa sluchu.
 Metricko-rytmická sféra, náročnejšie
rytmické útvary:
 Transponovanie jednoduchých melodických
útvarov.
 Hra ľudových piesní podľa sluchu
s použitím T,D; tvorba jednoduchého
sprievodu k ľudovým piesňam.

Metódy hodnotenia –Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
27. 08. 2014
02. 09. 2014

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
3. Hra na nástroji,
hra z listu

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
sprievod alebo
komorná
hra

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

2,5

2,5

3,5

3,5

4

4

4

1

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise






správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)

4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma






Štýlové tance

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy






problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení
– školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Malá dvoja trojdielna forma
Štýlové tance

Klavírne školy pre
začiatočníkov( Janžurová 2.
diel, Emonts 2. diel, Ruská)
Etudy: KFM – Album etud II
Prednesové skladby:
J.S Bach: Malá knižočka
pre A. M. Bachovú
Händell: Leichte tanze
und stucke
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se
pampeliško
D. Křížková: Klasikové
a jejich současníci
Vaňhal:Snadné sonatiny
P. I. Čajkovskij: Album
pre mládež
Hradecký: Detský karneval
Malé jazzové album
F. Horký: Krabička vzpomínek
Suchoň: Keď sa vlci zišli

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/sk
riňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

Malá dvoj- a trojdielna forma

Žiak má vedieť:
 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
 Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
 Používať náročnejšie rytmické útvary
 Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika,
agogika, pedalizácia
 Flexibilne narábať s hracím aparátom
 Orientovať sa na celej klaviatúre
 Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozoznať štruktúru malej dvoj-/trojdielnej
formy
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Štýlové tance

Výkonové štandardy
Žiaci:
 zvládnu hru legato a staccato v tempe,
 zvládnu techniku jednoduchých skokov,
 ovládajú súčasný a synkopický pedál,
 využívajú percepciu a kantilénu vo svojej
hre,
 rozlišujú kantilénu v pravej a ľavej ruke,
dokážu s ňou samostatne pracovať,
 využívajú návyky akordickej techniky hry
v interpretácii,
 ovládajú hru durových a molových stupníc
(harmonických a melodických)
kombinovaným spôsobom, v primeranom
tempe podľa svojich schopností,
 vytvárajú a hrajú tonický kvintakord
s obratmi + malý rozklad spolu,
 dokážu naštudovať v priebehu roka
niekoľko etúd primeranej náročnosti,
 rozumejú umeleckej a technickej zložke
interpretácie študovaných skladieb,

Obsahové štandardy
 Legato v tempe, technika staccato.
 Technika jednoduchých skokov, akordická
hra.
 Synkopický pedál.
 Kantiléna v pravej a ľavej ruke:
rozlišovanie, samostatná práca s ňou.
 Zmysel pre rozlišovanie charakteru skladieb
podľa obsahu, nálady
 Pasážová technika: zdokonaľovanie
s dôrazom na legato, presná a zrozumiteľná
artikulácia tónov, plynulé podkladanie
a nadkladanie prstov, plynulá hra rozkladov.
 Durové stupnice v rovnom pohybe, T5,
v plynulom tempe, primeranom
individuálnym možnostiam žiaka, obraty
(tenuto, staccato, rozložene).
 Molové stupnice (melodické, harmonické)
zvlášťv primeranom tempe, počet: podľa
individuálnych predpokladov žiaka.

 rozlišujú charakter skladieb podľa obsahu,
nálady a tempa a štýlového obdobia,
 dokážu správne frázovať dlhšie melodické
útvary a charakterovo stvárniť skladbu,
 dokážu plynule podkladať a nadkladať
prsty, plynule hrať rozklady,
 zvládnu hru jednoduchých melodických
ozdôb,
 interpretujú skladby rôznych štýlových
období,
 zahrajú z listu skladby z klavírnej literatúry
nižšieho ročníka,
 rozlíšia sluchom vybrané štýlové obdobia,
 transponujú jednoduché melódie,
 rozpoznajú základné harmonické funkcie,
použijú T,D pri hre jednoduchých ľudových
piesní.

 Etudy rôzneho technického zamerania na
väčších plochách.
 Rozvíjanie umeleckej a technickej zložky
interpretácie študovaných skladieb.
 Schopnosť rozlíšiť štýlové obdobia
 Práca s kvalitou tvorby tónu a jeho
intenzitou.
 Frázovanie dlhších melodických útvarov
a správnosť obsahového stvárnenia
skladieb.
 Koordinácia rúk a nôh pri používaní pedálu.
 Melodické ozdoby: plynulá hra.
 Zvládnutie skladieb: polyfonické skladby
(tance, menuety, fughetty a pod.),
prednesové skladby rôzneho charakteru
a štýlu.
 Hra z listu.
 Vybrané štýlové obdobia: percepčné
vnímanie.
 Transponovanie.
 Hra ľudových piesní podľa sluchu
s použitím T,D.

Metódy hodnotenia –Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
4. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1 1,5
3,5 4

1

1

1

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné
skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:









rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma

 motivačné rozprávanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine

Štýlové tance
Obdobie baroka
klasicizmus
romantizmus









vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení
– školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Malá dvojEtudy: KFM – Album etud III
a trojdielna forma Hradecký. Jazz etudes
Czerny:op. 599, 261
Štýlové tance
Bertini: 25 etud op. 100
Prednesové skladby:
Obdobie baroka
J.S Bach: Malá knižočka pre A.
M. Bachovú
Klasicizmus
D. Křížková: Klasikové a jejich
současníci
Romantizmus
Vaňhal:Snadné sonatiny
P. I. Čajkovskij: Album pre
mládež
Hradecký: Detský karneval
F. Horký: Krabička vzpomínek
Suchoň: Keď sa vlci zišli

 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Malá dvoj- a trojdielna forma
Štýlové tance

Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka

Obdobie baroka

Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu

Klasicizmus

Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby

Romantizmus
Používať náročnejšie rytmické útvary,
melodické ozdoby
Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika, agogika,
pedalizácia
Flexibilne narábať s hracím aparátom
Orientovať sa na celej klaviatúre
Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznať štruktúru malej dvoj- / trojdielnej
formy, ronda, variácie
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 ovládajú cvičenia na rozširovanie rozpätia
 Cvičenia pre zväčšovanie rozpätia
rúk hraním štvorzvuku zvlášť,
ruky, rytmické cvičenia.
 zvládnu hru všetkých molových melodických  Molové stupnice melodické a harmonické
aj harmonických, durových stupníc
zvlášť , durové stupnice rovný pohyb cez
kombinovaným spôsobom cez dve oktávy
dve oktávy.
v rovnom pohybe a protipohybe
 Tonický kvintakord s obratmi + malý
v primeranom tempe,
rozklad spolu, štvorzvuk: príprava hraním
 ovládajú hru tonického kvintakordu s obratmi
zmenšeného septakordu.
+ malý rozklad spolu,

 dokážu naštudovať etudy rôzneho
technického zamerania,
 dokážu dbať na farebnosť tónu a dynamickej
škály pri hre klavírnych skladieb,
 dokážu samostatne, správne, dostatočne
a efektívne pracovať na skladbách daného
ročníka,
 pracujú správne s hudobnou frázou skladby,
ktorú dokážu sami diferencovať,
 zvládnu hru zložitejších melodických ozdôb,
 zahrajú naštudované skladby v rýchlejšom
tempe,
 používajú samostatne pedál v jednoduchých
skladbách,
 rozpoznajú hudobnú formu skladby, jej
štruktúru, jednotlivé časti,
 rozpoznajú presnú artikuláciu skladieb
z hľadiska umeleckého a technického,
 zvládnu interpretáciu skladieb podľa
obsahového štandardu,
 dokážu sami naštudovať jednoduché skladby,
 aplikujú základy tvorby sprievodu pri hre
ľudových piesní.

 Etudy – rôzneho technického a tempového
zamerania na väčších plochách a v
rýchlejších tempách.
 Farebnosť tónu a dynamická škála.
 Hra v rýchlom tempe zodpovedajúcemu
úrovni daného ročníka.
 Presná artikulácia skladieb z hľadiska
umeleckého a technického.
 Kantiléna v obidvoch rukách (použiť
polyfonické prvky): rozvíjanie.
 Práca s hudobnou frázou skladby,
samostatná diferencia frázy.
 Melodické ozdoby - príraz, nátril, obal.
 Hra v rýchlom tempe.
 Samostatné používanie pedálu.
 Hudobná forma skladby, jej štruktúra,
analýza jednotlivých častí.
 Interpretácia skladieb z hľadiska štýlových
období.
 Polyfonické skladby s prihliadnutím na
obsah a náročnosť; prednesové skladby
rôzneho charakteru, obdobia a štýlu:
klasické, moderné.
 Hra z listu z klavírnej literatúry nižších
ročníkov.
 Harmonické cítenie - základné harmonické
funkcie, analýza.
 Transponovanie jednoduchých melódií,
ľudové piesne: hra podľa sluchu s použitím
T,D.

Záverečná skúška:
- 2 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
hra spamäti
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
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I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
5. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej

alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólovej, komornej, 4-ručnej hry alebo klavírneho sprievodu. Tým
sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti
bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať
na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby,
ale dokáže pochopiť a porozumieť aj iným hudobným žánrom, je schopný rozlíšiť kvalitný alebo
nekvalitný hudobný výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritériá a používať
hodnotový systém, na základe ktorého sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti bez toho,
že by podliehal tlaku reklamy, gýču, či preferencii materiálnych hodnôt.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise







správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať spevný tón, farebnosť tónu, rozširovať dynamickú škálu
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
 používať vhodný prstoklad
 optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvého ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
o pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
o rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o orientuje sa v prebratých tóninách
o priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
o transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
o definuje základné znaky hudobných foriem – variácie, rondo a pod.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 Obdobie baroka
 Obdobie klasicizmu
 Obdobie romantizmu

 motivačné rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci

 Obdobie 20. a 21. stor







individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach– školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku
 Obdobie
baroka
 Obdobie
klasicizmu
 Obdobie
romantizmu
 Obdobie 20.
a 21. stor

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

CZERNY: op. 261;
125 pasážových cvičení op. 718;
Škola zbehlosti op. 337 ;
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120;
S. MAJKAPAR: 20 pedálových etud;
KLEINOVÁ, F.M.: Album etud IV.;
B. BARTÓK: Mikrokozmos;
J. ZIMMER: Etudy op. 59;
I. HURNÍK: Etudy;
M. DLOUHÝ: Malé etudy pro klavír
Editio Moravia;
GODARD: Detské etudy op. 144;

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
ku klavíru
 katedra
 knižnica/
polica/
skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
Klasikové u klavíru, Polívka
BARTÓK: Mikrokozmos,Album pre mládež
ČAJKOVSKIJ:Album pre mládež
Kardoš: Bagately
Vřešťál: Památník
Hradecký: Malé jazzové album
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty,
Knížky polyfonní hry I,II

Chačaturian: Kinder album
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: Beethovena,
Clementiho, Dusíka atď.
Mozart: 6 sonatin
4-ručné skladbyAlbum 4-ručn. sklad. starých českých majstrov
Beethoven: Tance,
I. HURNÍK: Valčíky
WEBER: Šesť 4-ručných skladieb op. 3
M.Dlouhý: Skladbičky pro všední den
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok





Obdobie baroka
Obdobie klasicizmu
Obdobie romantizmu
Obdobie 20. a 21. stor

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 tvoriť znelý a spevný tón
 používať bohatú dynamickú škálu
 rozlišovať a interpretovať jednotlivé hlasy
v polyfonickej faktúre
 používať pasážovú techniku v rýchlejších
tempách a na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku,
glisandá, zahustené akordy, zložitejšie
melodické ozdoby
 orientovať sa na celej klaviatúre
 chápať a reprodukovať väčšie cyklické
formy
 rozlišovať hudobné formy
 rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 správne používať hudobnú terminológiu
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:

 Durová, molová, chromatická stupnica:

 uvedomuje si štruktúru durovej, molovej,
chromatickej stupnice,
 zdokonaľuje pasážovú techniku, akordovú
techniku,
 hrá v plynulom tempe všetky durové
a molové stupnice v kombinovanom pohybe,
T5 s obratmi (tenuto, staccato, rozložene),
 dokáže zvládnuť veľký rozklad – rozložene
cez 3 oktávy zvlášť,
 reprodukuje chromatickú stupnicu
 vie interpretovať etudy rôzneho technického
zamerania a zdokonaľuje pedálovú techniku
 ovláda správne návyky hudobnointerpretačných prostriedkov
 venuje pozornosť rozvoju rytmického cítenia
 interpretuje polyfonické skladby primeranej
náročnosti, skladby z obdobia romantizmu,
klasicizmu, skladby 20. a 21. st., populárnu
hudbu v úprave pre klavír podľa technických
a interpretačných požiadaviek na daný ročník
 vie zahrať z listu z literatúry nižších ročníkov
 vie transponovať samostatne jednoduché
melodické útvary
 vytvára vlastné skladbičky
 vie zahrať ľudové piesne podľa sluchu so
sprievodom a použitím T,D
 dokáže vytvoriť sprievod podľa akordických
značiek
 osvojené skladby vie interpretovať spamäti
 vie zhodnotiť vlastný výkon






















uvedomenie si štruktúry, rozdielu medzi
nimi, aplikácia v prednesovej literatúre
Pasážová technika, akordová technika:
zdokonaľovanie.
Durové a molové stupnice.
Štvorhlasný akord podľa fyziologických
možností žiaka – zvlášť, rozložene.
Veľký rozklad.
Chromatická stupnica (2-3 stupnice zvlášť
každou rukou).
Etudy rôzneho technického zamerania na
väčších plochách s dôrazom na pasážovú,
akordickú techniku, zdokonaľovanie
motorickej zručnosti ľavej ruky, pedalizácia
Štýlová interpretácia po technickej
a výrazovej stránke.
Hudobno-interpretačné prostriedky: trilok,
glissando, chromatika - návyky
a zdokonaľovanie hry.
Zvládnutie skladieb: polyfonické skladby
primeranej náročnosti, prednesové skladby
rôzneho charakteru, obdobia a štýlu,
zamerať sa na skladbu z obdobia
romantizmu, moderné – u žiakov, ktorí
inklinujú k modernej hudbe zaraďujeme
klavírne úpravy skladieb pop. hudby
zodpovedajúce technickým
a interpretačným požiadavkám na tento
ročník.
Hra z listu.
Transponovanie.
Hra ľudových piesní podľa sluchu
s použitím T,D
Tvorba sprievodu
Hra spamäti
Sebareflexia
Transpozícia
Hudobná pohotovosť a tvorivosť

Kritéria hodnotenia – Správne charakterizovať herným prejavom základné znaky baroka,
klasicizmu, romantizmu a 20. alebo 21. stor.

Metódy hodnotenia – hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
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I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
6. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1 1,5
3,5 4

1

1

1

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy formou sólovej, komornej, 4-ručnej hry alebo klavírneho sprievodu.
Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá
v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná
sa aj podieľať na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby,
ale dokáže pochopiť a porozumieť aj iným hudobným žánrom, je schopný rozlíšiť kvalitný alebo
nekvalitný hudobný výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritériá a používať
hodnotový systém, na základe ktorého sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti bez toho,
že by podliehal tlaku reklamy, gýču, či preferencii materiálnych hodnôt.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať









rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať spevný tón, farebnosť tónu, rozširovať dynamickú škálu
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
 používať vhodný prstoklad
 optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, melodické ozdoby, akordiku
Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
o pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
o rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o orientuje sa v prebratých tóninách
o priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
o transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
o definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ zaujíma sa o hudobné telesá a osobnosti vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku





Obdobie baroka
Obdobie klasicizmu
Obdobie romantizmu
Obdobie 20. a 21. stor

Metódy









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

 Obdobie
baroka
 Obdobie
klasicizmu
 Obdobie
romantizmu
 Obdobie 20.
a 21. stor

CZERNY: op. 261;
125 pasážových cvičení op. 718;
Škola zbehlosti op. 337;
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120;
S. MAJKAPAR: 20 pedálových etud;
KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.;
B. BARTÓK: Mikrokozmos
M. DVOŘÁK: Jazzové klavírne etudy;
J. ZIMMER: Etudy op. 59;
I. HURNÍK: Etudy;
M. DLOUHÝ: Malé etudy pro klavír –
Editio Moravia;
A. BIEHL: op. 140 Ľahké oktávové etudy;
GODARD: Detské etudy op. 144;
Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
BEETHOVEN: Bagately a Ecossaises
BARTÓK: Mikrokozmos,Album pre mládež
CIKKER:Čo mideti rozprávali
ČAJKOVSKIJ:Album pre mládež

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička pre
učiteľa
 stolička ku
klavíru
 katedra
 knižnica/po
lica/skriňa
na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

DVOŘÁK: Dve perličky
EBEN: Malé portréty
Fibich: Nálady, dojmy, upomínky, Deťom
Kardoš: Bagately
Mendelsohn: Piesne bez slov
Vřešťál: Památník, Paleta
Zeljenka: Bagately
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty,
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II
Chačaturian: Kinde ralbum
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: Beethovena,
Clementiho, Dusíka atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
Mozart: 6 sonatin
4-ručné skladbyAlbum 4-ručn. sklad. starých českých majstrov
Beethoven: Tance,
I. HURNÍK: Valčíky
WEBER: Šesť 4-ručných skladieb op. 3
P. Malý: Album 4-ručných skladieb
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok





Obdobie baroka
Obdobie klasicizmu
Obdobie romantizmu
Obdobie 20. a 21. stor

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 tvoriť znelý a spevný tón
 používať bohatú dynamickú škálu
 rozlišovať a interpretovať jednotlivé hlasy
v polyfonickej faktúre
 používať pasážovú techniku v rýchlejších
tempách a na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku,
glisandá, zahustené akordy, zložitejšie
melodické ozdoby
 orientovať sa na celej klaviatúre
 chápať a reprodukovať väčšie cyklické
formy







Výkonové štandardy
Žiaci
 systematizujú hudobno-teoretické
vedomosti z predchádzajúcich ročníkov,
 zdokonaľujú poznatky o väčších
hudobných formách,
 venujú pozornosť rozsahu vedomostí o:
harmonických funkciách, akordoch,
akordických značkách,
 uvedomujú si štruktúru durovej, molovej,
chromatickej stupnice
 zdokonaľujú akordickú, pasážovú,
oktávovú techniku,
 hrajú všetky durové a molové stupnice v
kombinovanom pohybe, T5, štvorhlasný
akord s obratmi spolu v plynulom tempe,
 zvládnu hru veľkého rozkladu – rozložene
cez 3 oktávy zvlášť,
 reprodukujú chromatickú stupnicu,
 interpretujú etudy rôzneho technického
zamerania na väčších plochách
a v rýchlejších tempách,
 venujú pozornosť kultivovanému hudobnointerpretačnému prejavu,
 zvládnu zložitejšie melodické ozdoby,
 interpretujú klavírne skladby: zložitejšie
polyfonické skladby s náročnejším vedením
hlasov, prednesové skladby rôznych štýlov
- klasické a moderné, zodpovedajúce
technickým a interpretačným požiadavkám
na tento ročník,
 preukážu návyky verejnej prezentácie,
 zahrajú z listu,

rozlišovať hudobné formy
rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
správne používať hudobnú terminológiu
hrať spamäti
byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy
 Poznatky a pochopenie väčších hudobných
foriem: sonátová, cyklická, zložitejšie
polyfonické skladby.
 Dejiny hudby v súlade s predmetom
hudobná náuka a preberanými skladbami.
 Harmonické funkcie, akordy, akordické
značky: rozširovanie rozsahu vedomostí.
 Durová, molová, chromatická stupnica –
uvedomenie si štruktúry, rozdielu medzi
nimi, ich aplikácia v prednesovej literatúre.
 Akordická, pasážová, oktávová technika:
zdokonaľovanie zručností.
 Durové a molové stupnice: hra v
kombinovanom pohybe, T5 s obratmi spolu
(tenuto, staccato, rozložene).
 Štvorhlasný akord s obratmi spolu v
plynulom tempe.
 Veľký rozklad – rozložene cez 3 oktávy
zvlášť.
 Chromatická stupnica (2-3 stupnice zvlášť
každou rukou).
 Etudy rôzneho technického zamerania na
väčších plochách a v rýchlejších tempách
s dôrazom na pasážovú, akordickú
techniku, zdokonaľovanie motorickej
zručnosti ľavej ruky.
 Zložitejšie melodické ozdoby.
 Zvládnutie skladieb: zložitejšie polyfonické
skladby, prednesové skladby rôznych
štýlov a žánrov.
 Hra z listu.
 Sluchovo-motorické zručnosti.
 Počúvanie sa pri hre, sluchová kontrola.








venujú pozornosť rozvoju sluchovomotorických zručností,
kontrolujú sa sluchovo, počúvajú sa pri hre,
transponujú samostatne jednoduché
melodické útvary,
preukážu základy improvizácie,
tvoria vlastné skladbičky,
zahrajú ľudové piesne podľa sluchu
s použitím základných kadencií





Samostatné transponovanie jednoduchých
melodických útvarov,
Základy improvizácie.
Vlastná tvorba žiaka.

Kritéria hodnotenia – Správne charakterizovať herným prejavom základné znaky baroka,
klasicizmu, romantizmu a 20. alebo 21. stor.
Metódy hodnotenia – hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.

Predmet:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.

7. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Učivo tretieho ročníka druhej časti nadväzuje na predchádzajúci ročník, utvrdzuje a naďalej
rozvíja hudobné schopnosti žiaka a odborné zručnosti nadobudnuté v minulých ročníkoch. Základom
je uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce
a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy formou sólovej, komornej, 4-ručnej hry alebo klavírneho sprievodu.
Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá
v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná
sa aj podieľať na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak tretieho ročníka druhej časti sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby- konkrétne
so skladbami z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu, hudby 20. a 21.stor., ale dokáže pochopiť
a porozumieť aj iným hudobným žánrom. Je schopný rozlíšiť kvalitný alebo nekvalitný hudobný
výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritériá a používať hodnotový systém,
na základe ktorého sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti bez toho, že by podliehal
tlaku reklamy, gýču, či preferencii materiálnych hodnôt.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:










rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
 definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať spevný tón, farebnosť tónu, rozširovať dynamickú škálu
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
 v skladbách klasicizmu uplatňovať dôraz na dynamiku a stavbu cyklickej hudobnej skladby
 v skladbách romantizmu pestovať zmysel pre zvukovú farebnosť, dynamickú formu
a harmonické napätie z chromatiky
 používať vhodný prstoklad
 optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
o pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
o rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o orientuje sa v prebratých tóninách
o priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
o transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
o definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby

rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
◦
◦
◦
◦

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Pedalizácia
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu, dynamika
Výraz, prednes










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach– školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Pedalizácia
Rytmus
Tvorenie tónu,
dynamika
Výraz, prednes

CZERNY: op. 261
125 pasážových cvičení op. 718
Škola zbehlosti op. 337
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120
H. BERENS: op. 61 Nová škola zručnosti
S. HELLER: 40 klavírnych etud op. 45; 46; 47
S. MAJKAPAR: 20 pedálových etud
KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.
B. BARTÓK: Mikrokozmos
M. DVOŘÁK: Jazzové klavírne etudy
J. ZIMMER: Etudy op. 59
I. HURNÍK: Etudy
M. DLOUHÝ: Malé etudy pro klavír –
Editio Moravia
A. BIEHL: op. 140 Ľahké oktávové etudy
Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
Bethoven: Bagately
Brahms: Valčíky
Čajkovskij:Ročné doby
Dvořák: Dve perličky
Fibich: Nálady, dojmy, upomínky
Kardoš: Bagately
Mendelsohn: Piesne bez slov
Vřešťál: Památník, Paleta
Zeljenka: Bagately
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty, 2-hlasé
invencie
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: Beethovena,
Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
R. ORSZÁG: 12 variácií na tému Dobrú noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda,
4-ručné skladbyJ. BRAHMS: Valčíky
A. DVOŘÁK: Slovanské tance, výber
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry
F. SCHUBERT: Tänze

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička ku
klavíru
 katedra
 knižnica/p
olica/skriň
a na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Pedalizácia
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu, dynamika
Výraz, prednes

Žiak má vedieť:
 tvoriť znelý a spevný tón
 používať bohatú dynamickú škálu
 rozlišovať a interpretovať jednotlivé hlasy
v polyfonickej faktúre
 používať pasážovú techniku v rýchlejších
tempách a na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku,
glisandá, zahustené akordy, zložitejšie
melodické ozdoby
 orientovať sa na celej klaviatúre
 chápať a reprodukovať väčšie cyklické
formy
 rozlišovať hudobné formy
 rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 správne používať hudobnú terminológiu
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 vie aplikovať
vedomosti z hudobnej teórie, dejín hudby
a vie ich prakticky využiť v klavírnej
interpretácii
 dokáže definovať tóninu, samostatne určiť
tóninu
 vie definovať intervaly, akordy, ich tvorbu,
akordické značky
 vie definovať a rozlíšiť základné znaky
hudobných štýlov, foriem
 vie používať hudobnú, klavírnu terminológiu
v pôvodnom znení

 tónina – samostatné určovanie tóniny orientácia v intervaloch, v akordoch, v ich
tvorbe, v akordických značkách
 základné znaky hudobných štýlov, foriem:
výklad, pochopenie a ich rozpoznanie
 hudobná, klavírna terminológia v pôvodnom
znení
 všetky durové a molové stupnice
v kombinovanom pohybe, T5 s obratmi
spolu (tenuto, staccato, rozložene),
štvorhlasný akord s obratmi spolu
v plynulom tempe

 vie reprodukovať všetky durové a molové
stupnice a akordy v súlade s obsahovými
štandardmi
 vie interpretovať etudy rôzneho technického
zamerania na väčších plochách
a v rýchlejších tempách s dôrazom
na pasážovú, akordickú techniku, oktávovú
techniku
 je schopný rozvíjať kultivovaný hudobnointerpretačný prejav
 venuje pozornosť zdokonaľovaniu farebnosti
tónu a rozširovaniu dynamickej škály
 dokáže zvládnuť zložitejšie melodické
ozdoby
 vie interpretačne rozlíšiť skladby:
polyfonické skladby s náročnejším vedením
hlasov, ďalšie klavírne skladby: klasika
a moderna, populárna hudba v úprave
pre klavír podľa technických a
interpretačných požiadaviek na daný ročník
 vie pohotovo zareagovať na predložený
notový materiál – vie zahrať z listu
 venuje pozornosť rozvoju sluchovo-hudobnej
predstavivosti a metro -rytmického cítenia
 vie používať správne cvičenia na rozdielne
usporiadanie rytmických štruktúr v pravej
a ľavej ruke
 vie transponovať samostatne melodické
fragmenty
 vie aplikovať základy improvizácie
 venuje pozornosť vlastnej tvorbe
 vie zahrať ľudové piesne podľa sluchu so
sprievodom a použitím T,S,D a ich
príbuzných akordov
 navrhuje riešenia technického a výrazového
problému
 dokáže vytvoriť sprievod podľa akordických
značiek
 osvojené skladby vie interpretovať spamäti
 vie zhodnotiť vlastný výkon

 veľký rozklad 4-hlasého akordu -osobitne
 D7, zm7 malý rozložený akord zvlášť
 oktávové techniky: rozvíjanie zaradením
technických oktávových cvičení
 etudy rôzneho technického zamerania
 kultivovaný hudobno-interpretačný prejav:
rozvíjanie
 zložitejšie melodické ozdoby
 zvládnutie skladieb: polyfonické skladby
s náročnejším vedením
hlasov, klavírne skladby rôznych štýlov,
žánrov a období: klasika a moderna,
populárna hudba v úprave pre klavír
 hra z listu
 orientácia v notovom zápise v husľovom
a basovom kľúči vo všetkých oktávach
 tónová sebakontrola
 akordická hra, rýchla pasážová technika,
chromatika, glisandá, zložitejšie melodické
ozdoby
 polyrytmia
 interpretácia
 samostatná práca
 analýza hudobnej skladby
 sonáta, variácie, rondo
 štýlová interpretácia
 hra spamäti
 sebareflexia
 transpozícia
 hudobná pohotovosť a tvorivosť

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2015
Platnosť od:
02. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie
- 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
8. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra alebo
sprievod alebo komorná
hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie

priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce
a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy formou sólovej, komornej, 4-ručnej hry alebo klavírneho sprievodu. Tým
sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti
bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať
na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby,
ale dokáže pochopiť a porozumieť aj iným hudobným žánrom, je schopný rozlíšiť kvalitný alebo
nekvalitný hudobný výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritériá a používať
hodnotový systém, na základe ktorého sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti bez toho,
že by podliehal tlaku reklamy, gýču, či preferencii materiálnych hodnôt.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:









rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise







správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať spevný tón, farebnosť tónu, rozširovať dynamickú škálu
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
 používať vhodný prstoklad
 optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku ma väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
o pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
o rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o orientuje sa v prebratých tóninách
o priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
o transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
o definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:

◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce










Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a
vystúpeniach– školských aj
mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu,
dynamika
Výraz, prednes

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička
ku klavíru
 katedra
 knižnica/pol
ica/skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

CZERNY: op. 261
125 pasážových cvičení op. 718
Príprava zručnosti op. 299
Škola zbehlosti op. 337
CRAMER: etudy
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120
H. BERENS: op. 61 Nová škola zručnosti
S. HELLER: 40 klavírnych etud op. 45; 46;
S. MAJKAPAR: 20 pedálových etud
KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.
B. BARTÓK: Mikrokozmos
M. DVOŘÁK: Jazzové klavírne etudy
J. ZIMMER: Etudy op. 59
I. HURNÍK: Etudy
M. DLOUHÝ: Malé etudy pro klavír –
Editio Moravia
A. BIEHL: op. 140 Ľahké oktávové etudy
Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
Bethoven: Bagately
Brahms: Valčíky

Čajkovskij:Album pre mládež
Dvořák: Dve perličky
Fibich: Nálady, dojmy, upomínky
Kardoš: Bagately
Mendelsohn: Piesne bez slov
Vřešťál: Památník, Paleta
Zeljenka: Bagately
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty, 2hlasé invencie
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát:
Beethovena, Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
R. ORSZÁG: 12 variácií na tému Dobrú
noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda,
4-ručné skladbyJ. BRAHMS: Valčíky
A. DVOŘÁK: Slovanské tance, výber
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry
E. H. GRIEG: Peer Gynt, Suite I, op. 46
F. SCHUBERT: Tänze
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu, dynamika
Výraz, prednes

Žiak má vedieť:
 tvoriť znelý a spevný tón
 používať bohatú dynamickú škálu
 rozlišovať a interpretovať jednotlivé hlasy
v polyfonickej faktúre
 používať pasážovú techniku v rýchlejších
tempách a na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku,
glisandá, zahustené akordy, zložitejšie










melodické ozdoby
orientovať sa na celej klaviatúre
chápať a reprodukovať väčšie cyklické
formy
rozlišovať hudobné formy
rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
správne používať hudobnú terminológiu
hrať spamäti
byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 vie systematizovať komplexné vedomosti
z hudobnej teórie, dejín hudby a vie ich
prakticky využiť v klavírnej hre
 dokáže definovať tóninu, samostatne určiť
tóninu
 vie definovať intervaly, akordy, ich tvorbu,
akordické značky
 vie definovať a rozlíšiť základné znaky
hudobných štýlov, foriem
 vie používať hudobnú, klavírnu
terminológiu v pôvodnom znení
 vie reprodukovať všetky durové a molové
stupnice a akordy v súlade s obsahovými
štandardmi
 vie interpretovať etudy rôzneho technického
zamerania na väčších plochách
a v rýchlejších tempách s dôrazom
na pasážovú, akordickú techniku, oktávovú
techniku
 je schopný rozvíjať kultivovaný hudobnointerpretačný prejav
 dokáže zvládnuť zložitejšie melodické
ozdoby
 vie interpretačne rozlíšiť skladby:
polyfonické skladby s náročnejším vedením

 tónina – samostatné určovanie tóniny orientácia v intervaloch, v akordoch, v ich
tvorbe, v akordických značkách
 základné znaky hudobných štýlov, foriem:
výklad, pochopenie a ich rozpoznanie
 hudobná, klavírna terminológia v pôvodnom
znení
 všetky durové a molové stupnice
v kombinovanom pohybe, T5 s obratmi spolu
(tenuto, staccato, rozložene), štvorhlasný
akord s obratmi spolu v plynulom tempe
 veľký rozklad – rozložene
 D7, zm7 malý rozložený akord spolu
 oktávové techniky: rozvíjanie zaradením
technických oktávových cvičení
 etudy rôzneho technického zamerania
 kultivovaný hudobno-interpretačný prejav:
rozvíjanie
 zložitejšie melodické ozdoby
 zvládnutie skladieb: polyfonické skladby
s náročnejším vedením hlasov, klavírne
skladby rôznych štýlov, žánrov a období:
klasika a moderna, populárna hudba v úprave
pre klavír
 hra listu














hlasov, ďalšie klavírne skladby: klasika
a moderna, populárna hudba v úprave
pre klavír podľa technických a
interpretačných požiadaviek na daný ročník
vie pohotovo zareagovať na predložený
notový materiál – vie zahrať z listu
venuje pozornosť rozvoju sluchovo-hudobnej
predstavivosti a metro -rytmického cítenia
vie používať správne cvičenia na rozdielne
usporiadanie rytmických štruktúr v pravej
a ľavej ruke
vie transponovať samostatne melodické
fragmenty
vie aplikovať základy improvizácie
venuje pozornosť vlastnej tvorbe
vie zahrať ľudové piesne podľa sluchu
so sprievodom
navrhuje riešenia technického a výrazového
problému
dokáže vytvoriť sprievod podľa akordických
značiek
osvojené skladby vie interpretovať spamäti
vie zhodnotiť vlastný výkon

 orientácia v notovom zápise v husľovom
a basovom kľúči vo všetkých oktávach
 tónová sebakontrola
 akordická hra, rýchla pasážová technika,
chromatika, glisandá, zložitejšie melodické
ozdoby
 polyrytmia
 interpretácia
 samostatná práca
 analýza hudobnej skladby
 sonáta, variácie, rondo
 štýlová interpretácia
 hra spamäti
 sebareflexia
 transpozícia
 hudobná pohotovosť a tvorivosť
 dôsledný nácvik látky určenej na
absolventský koncert a absolventské skúšky

Záverečná skúška:
 1 skladba z obdobia baroka
 1 skladba z obdobia klasicizmu
 1 skladba z obdobia romantizmu
 1 skladba z obdobia 20. alebo 21. storočia
UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ROZŠÍRENÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:

Hra na klavíri
2,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa rozšíreného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský

Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu

2.

Štvorručná hra,
sprievod,
alebo
komorná
hra

3.

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4. alebo 1. 3. 4.

28
I. stupeň - rozšírené štúdium
Hra na klavíri
neurčuje sa
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 2 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4,5

1
4,5

1,5
5

1,5
5

1,5
5

3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy formou sólovej, komornej, 4-ručnej hry alebo klavírneho sprievodu.
Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá
v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná
sa aj podieľať na ich tvorení.

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby,
ale dokáže pochopiť a porozumieť aj iným hudobným žánrom, je schopný rozlíšiť kvalitný alebo
nekvalitný hudobný výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritériá a používať
hodnotový systém, na základe ktorého sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti bez toho,
že by podliehal tlaku reklamy, gýču, či preferencii materiálnych hodnôt.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
 definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať spevný tón, farebnosť tónu, rozširovať dynamickú škálu
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
 používať vhodný prstoklad
 optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku ma väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
Afektívna oblasť:






vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
o pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
o rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
o rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o orientuje sa v prebratých tóninách
o priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
o transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
o definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť

◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku





Obdobie baroka
Obdobie klasicizmu
Obdobie romantizmu
Obdobie 20. a 21. stor.

Metódy









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpeniach,
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 Obdobie
baroka
 Obdobie
klasicizmu
 Obdobie
romantizmu
 Obdobie 20.
a 21. stor.

Príprava zručnosti op. 299 Škola zbehlosti op. 337
J. B. Cramer: Etudy
H. Berens: op. 61 Nová škola zručnosti
S. Heller: 40 klavírnych etud op. 45; 46; 47
M. Dvořák: Jazzové klavírne etudy
J. Zimmer: Etudy op. 59
I. Hurník: Etudy
A. Biehl: op. 140 Ľahké oktávové etudy
Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
L. v. Beethoven: Bagately
J. Haydn – Sonaty
Beethoven - Sonaty
P. I. Čajkovskij:Ročné doby
Z. Fibich: Nálady, dojmy, upomínky
D. Kardoš: Bagately
F. Mendelssohn-Bartholdy: Piesne bez slov
Franz Shubert: Impromtus
Chopin: Valčíky, Mazurky, Prelúdiá
Šostakovič: Fantastické tance
Očenáš: Ranené vtáča
Z. Vřešťál: Památník, Paleta
I. Zeljenka: Bagately
Martinú: Polky
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. Bach: Malé prelúdiá a fugetty, 2-hlasé invencie
D. Kabalevskij: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II,III
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: L. v. Beethovena,
M. Clementiho, Haydna
M. Novák: Klavírna suita R. R. Országh: 12 variácií
na tému Dobrú noc
F. Schubert: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda
4-ručné skladby:
J. Brahms: Valčíky
A. Dvořák: Slovanské tance, výber. Legendy – výber
Tance – Moszkowski, Brahms, Shubert

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička ku
klavíru
 katedra
 knižnica
/polica/
skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

I. Hurník: Škola čtyřruční hry
E. H. Grieg: Peer Gynt, Suite I, op. 46
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok





Obdobie baroka
Obdobie klasicizmu
Obdobie romantizmu
Obdobie 20. a 21. stor.

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 tvoriť znelý a spevný tón
 používať bohatú dynamickú škálu
 rozlišovať a interpretovať jednotlivé hlasy
v polyfonickej faktúre
 interpretovať a výrazovo zvládnuť skladby
všetkých hudobných slohov
 používať pasážovú techniku v rýchlejších
tempách a na väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku,
glissandá, zahustené akordy, zložitejšie
melodické ozdoby
 orientovať sa na celej klaviatúre
 chápať a reprodukovať väčšie cyklické
formy
 rozlišovať hudobné formy
 rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 hrať podľa sluchu, transponovať
do blízkych tónin
 správne používať hudobnú terminológiu
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 zahrajú stupnice a akordy, zvlášť hru
veľkého rozkladu so zvláštnym zreteľom
na prípravu k talentovým skúškam
na konzervatórium
 venujú pozornosť požadovanému tempu
stupníc aj veľkého rozkladu asi = 100 MM
pri hre v šestnástinových hodnotách,

 Praktické a teoretické kompetencie
v predmete Hra na klavíri: rozširovanie.
 Nácvik hry stupníc a akordov, zvlášť hru
veľkého rozkladu so zvláštnym zreteľom
na prípravu k talentovým skúškam
na konzervatórium.

 zdokonaľujú čistotu a zvukovú vyrovnanosť
s cieľom dosiahnuť požadované tempo,
 zdôvodnia výber etúd, zameraných
na precvičovanie úloh, stanovených
pre príslušný ročník,
 aplikujú základné technické a výrazové
zručnosti pri hre konkrétnych skladieb,
 interpretujú etudy na precvičovanie
rozmanitých druhov techniky,
 definujú hudobné žánre, formy a štýly,
 vysvetlia výber skladieb v náväznosti
na technickú prípravu,
 navrhujú spôsob interpretácie skladieb
rozličného charakteru a nálady,
 interpretujú polyfonické skladby a základy
skladieb väčšieho rozsahu a väčších foriem
(variácie, sonátová forma, rondo),
 zdokonaľujú interpretáciu skladieb (čistotu
hry, výraz, štýlovosť),
 zdokonaľujú samostatný umelecký výraz,
 preukážu návyky samostatného riešenia
interpretačných problémov,
 transponujú samostatne melodické fragmenty
a ľudové piesne,
 vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým
a umelým piesňam s použitím T,S,D a ich
príbuzných akordov,
 vytvoria rôzne spôsoby harmonického
sprievodu – podľa metro -rytmického
usporiadania skladby a charakteru,
 preukážu návyky rytmicko-melodickej
improvizácie,
 definujú teoretické a praktické východiská
harmonickej improvizácie,
 vytvoria samostatne kadenciu a ukončenie
melodickej línie.

 Požadované tempo stupníc aj veľkého
rozkladu asi = 100 MM pri hre
v šestnástinových hodnotách.
 Oboznámenie žiaka so všetkými žánrami,
formami a štýlmi.
 Prednesové skladby v náväznosti
na technickú prípravu.
 Tvorivá interpretácia skladieb rozličného
charakteru a nálady.
 Všetky spôsoby tvorby tónu:
zdokonaľovanie, rozvíjanie zručnosti prstov
a interpretačnej pohotovosti.
 Tvorivé uplatňovanie rytmických,
dynamických a artikulačných variantov
nácviku klavírnych skladieb.
 Zaradenie polyfonických skladieb
a postupné zaradenie skladieb väčšieho
rozsahu a väčších foriem (variácie, sonátová
forma, rondo).
 Interpretácia skladieb s dôrazom na čistotu
hry, výraz, štýlovosť.
 Postupné prebúdzanie tvorivej fantázie žiaka
s cieľom rozvíjať jeho zmysel
pre samostatný umelecký výraz.
 Návyky samostatného riešenia
interpretačných problémov.
 Transponovanie melodických fragmentov
a ľudových piesní.
 Tvorba sprievodu k jednoduchým ľudovým
a umelým piesňam s použitím T,S,D a ich
príbuzných akordov, podľa akordických
značiek.
 Tvorba rôznych spôsobov harmonického
sprievodu – podľa metro-rytmického
usporiadania skladby a charakteru.
 Rytmicko-melodická improvizácia, základy
harmonickej improvizácie.
 Tvorba kadencií a ukončovanie melodickej
línie.

Záverečná skúška:
 1 durová a rovnomenná molová stupnica v kombinovanom pohybe, v terciách, v sextách,
akordy vo veľkom rozklade
 2 etudy






1 skladba z obdobia baroka
1 skladba z obdobia klasicizmu
1 skladba z obdobia romantizmu
1 skladba z obdobia 20. alebo 21. storočia

Kritéria hodnotenia – Správne charakterizovať inštrumentálnou hrou základné znaky baroka,
klasicizmu, romantizmu a 20. alebo 21. stor. a preukázať zbehlosť a technickú zručnosť v etudách
a stupniciach.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2016
02. 09. 2016

19
II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch,
cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch
s možnosťou
hry
na
príbuzných
elektrických
a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)



Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

1

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť.Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné
skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak druhého stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením a preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre,
klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
 uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Žiak druhého stupňa má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru

slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Rozsiahlejšie hudobné formy
Štýlové tance
Obdobie baroka
klasicizmus
romantizmus

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







hudba 20.stor.
tanečná a populárna hudba



práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj
mimoškolských
účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
 Rozsiahlejšie
hudobné formy
 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus

Czerny: Etudy op. 821, 299
Cramer: 60 vybraných etud
Bach: 2 –hlasé a 3-hlasé
invencie
Beethoven: Bagately
Chopin: valčíky, mazurky

 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/

 PC - internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové

 Hudba 20. st.
Čajkovskij: Ročné doby
 Populárna
Prednesová notová literatúra
a tenečná hudba v súlade s platnými učebnými
osnovami

skriňa na uloženie
pomôcok

nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

 Rozsiahlejšie hudobné formy

 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
 Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
 Používať náročnejšie rytmické útvary,
melodické ozdoby
 Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika,
agogika, pedalizácia
 Flexibilne narábať s hracím aparátom
 Orientovať sa na celej klaviatúre
 Hrať podľa sluchu, transponovať do
blízkych tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozoznať štruktúru veľkej dvoj-/trojdielnej
formy, ronda, variácie, sonátovej formy
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20. stor.
 Populárna a tanečná hudba

Výkonové štandardy
Žiaci:
 analyzujú študované skladby z rôznych
hľadísk s cieľom vyvážiť tak emocionálny,
ako i racionálny prístup k nim ,
 definujú pojmy z oblasti hudobných IKT
technológií,
 zdokonaľujú hru paralelných stupníc,
 vyberajú cvičenia, stupnice a akordy
zamerané na riešenie technických
problémov študovaných skladieb,
 interpretujú technické a koncertné etudy pre
aktualizáciu a zdokonaľovanie technických
zručností hry na klavíri,
 zdokonaľujú interpretačné zvládnutie
skladieb,

Obsahové štandardy
Rozbor študovaných skladieb z rôznych
hľadísk s cieľom vyvážiť emocionálny
a racionálny prístup k nim .
Poznatky z oblasti hudobných IKT technológií.
Paralelné stupnice, akordy: opakovanie
a zdokonaľovanie hry v súlade s technickými
požiadavkami podľa vzdelávacích štandardov
II. stupňa základného štúdia a so študovanými
skladbami.
Cvičenia, stupnice a akordy, zamerané na
riešenie technických problémov študovaných
skladieb.
Technické a koncertné etudy, zamerané
na aktualizáciu a zdokonaľovanie technických
zručností hry na klavíri.

 preukážu samostatný prístup k nácviku
skladieb,
 podieľajú sa na výbere komplexného
osobného repertoáru,
 interpretujú skladby rôznych foriem,
období, štýlov, žánrov, charakteru,
 prezentujú verejne naštudované skladby,
 aplikujú návyky kolektívnej hry v rôznych
komorných zoskupeniach,
 zdokonaľujú pohotovosť čítania nôt hrou
z listu,
 analyzujú sluchovo počutý hudobný prejav,
 kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii,
 preukážu návyky korepetície,
 vytvoria sprievod k jednoduchým piesňam,
aplikujúú teoretické základy hudobnej
kompozície pri vlastnej tvorbe.

Samostatný prístup k nácviku skladieb:
rozvíjanie.
Komplexný osobný repertoár: každé štýlové
obdobie, hudobná forma či žáner: I. časť
sonáty, alebo náročnejšia sonatína podľa
individuálnych možností žiaka, baroková
skladba, prednesová skladba z obdobia
romantizmu, populárna hudba
v zodpovedajúcej úprave pre klavír.
Uvedomelá interpretácia skladieb.
Verejná interpretácia.
Návyky hry v rôznych nástrojových
zoskupeniach, príp. v kapelách populárnej
hudby.
Návyky kolektívnej hry v rôznych komorných
zoskupeniach.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu.
Sluchová analýza počutého hudobného prejavu.
Návyky korepetície.
Samostatná tvorba sprievodu, tvorba sprievodu
podľa akordických značiek, základy hudobnej
kompozície.

Postupová skúška (pri kontrahovaní):
- 2 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
hra spamäti
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2017
04. 09. 2017
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových
nástrojoch, cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích
nástrojoch s možnosťou hry na príbuzných
elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.



Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

1

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné
skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju a
hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak druhého stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením, preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT pri
poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať počas
vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu. V
spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké

zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre,
klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
 uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu,
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť, primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať náročnejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa vo všetkých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché sklady, piesne do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru veľkej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií, sonátovej
formy
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro

◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Rozsiahlejšie hudobné formy
Štýlové tance
Obdobie baroka
klasicizmus
romantizmus

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







hudba 20.stor.


tanečná a populárna hudba

práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj
mimoškolských
účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Rozsiahlejšie
hudobné formy

Czerny: Etudy op. 821, 299
Cramer: 60 vybraných etud




hudobný nástroj klavír
metronom





PC
internet
nahrávacie

Štýlové tance
Obdobie baroka
klasicizmus
romantizmus

Bach: 2 –hlasé a 3-hlasé

invencie

Beethoven: Bagately

Chopin: valčíky, mazurky
Čajkovskij: Ročné doby
Prednesová notová literatúra
v súlade s platnými učebnými
osnovami

notový materiál
stolička ku klavíru 
knižnica/polica/skri 
ňa na uloženie
pomôcok



zariadenie
notový archív
zvukové a
zvukovoobrazové nosiče
odborné knihy,
časopisy
obrazový materiál

hudba 20. st.
populárna a tenečná
hudba

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Rozsiahlejšie hudobné formy

Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť a
pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka

Štýlové tance
Obdobie baroka
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20. stor.
Populárna a tanečná hudba

Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť a vhodne
zvolené tempo skladby
Používať náročnejšie rytmické útvary, melodické
ozdoby
Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika, agogika,
pedalizácia
Flexibilne narábať s hracím aparátom
Orientovať sa na celej klaviatúre
Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznať štruktúru veľkej dvoj- / trojdielnej
formy, ronda, variácie, sonátovej formy
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
Hudobné formy a ich analýza.
Rozbor študovaných skladieb z rôznych hľadísk
 analyzujú študované skladby z rôznych
s cieľom vyvážiť emocionálny a racionálny
hľadísk,
prístup k nim.
 analyzujú hudobné formy,
Poznatky z oblasti IKT technológií, oboznámenie
 definujú pojmy z oblasti IKT technológií
sa s elektronickými hudobnými programami,
 zdokonaľujú hru paralelných stupníc,
nástrojmi.
 vyberajú cvičenia, stupnice a akordy,
zamerané na riešenie technických problémov Paralelné stupnice, akordy: opakovanie
a zdokonaľovanie hry v súlade s technickými
študovaných skladieb,
požiadavkami podľa vzdelávacích štandardov II.
 vytvárajú samostatný prístup k nácviku
stupňa základného štúdia a študovanými
skladieb,
skladbami.
 interpretujú technické a koncertné etudy pre
aktualizáciu a zdokonaľovanie technických Cvičenia, stupnice a akordy, zamerané na
riešenie technických problémov študovaných
zručností hry na klavíri,
skladieb.
 zdokonaľujú interpretačné zvládnutie skladieb,
Technické a koncertné etudy pre aktualizáciu
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky:
a zdokonaľovanie technických zručností hry na
agogika, dynamika, melodické ozdoby,
klavíri.
 podieľajú sa na výbere komplexného
Interpretačné zvládnutie skladieb.
osobného repertoáru,
Samostatný prístup k nácviku skladieb:
 interpretujú klavírne skladby v súlade
rozvíjanie.
s obsahovými štandardmi,
Komplexný osobný repertoár: každé štýlové
 zdokonaľujú návyky verejnej prezentácie,
obdobie, hudobná forma či žáner: I. časť sonáty,
 aplikujú návyky kolektívnej hry v rôznych
alebo náročnejšia sonatína podľa individuálnych
komorných zoskupeniach,
možností žiaka, dvojhlasné invencie, prednesová
 zdokonaľujú pohotovosť čítania nôt hrou z
skladba z obdobia romantizmu, skladby
listu,
populárnej hudby v úprave pre klavír,
 preukážu návyky korepetície,
zodpovedajúce požiadavkám na daný ročník.
 analyzujú počutý hudobný prejav,
Návyky verejnej prezentácie.
 analyzujú sluchovo základné harmonické
Hudobno-výrazové prostriedky: agogika,
funkcie – T,S,D,
dynamika, melodické ozdoby, frázovanie,
 vytvárajú návyky tvorivej interpretácie
pedalizácia.
skladieb,
Návyky kolektívnej hry v rôznych nástrojových
 vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým zoskupeniach, príp. v kapelách populárnej
a umelým piesňam,
hudby.
zdokonaľujú návyky improvizácie.
Návyky kolektívnej hry v rôznych komorných
zoskupeniach.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu: rozvíjanie.
Návyky korepetície.
Sluchová analýza počutého hudobného prejavu.

Návšteva koncertov, počúvanie hudobných
nahrávok z CD a DVD nosičov, webových
stránok, diskusia o vypočutých skladbách,
porovnávanie jednotlivých štýlov a spôsobov
interpretácie.
Sluchová analýza základných harmonických
funkcií – T,S,D.
Tvorivý potenciál interpreta: rozvíjanie.
Samostatná tvorba sprievodu, tvorba sprievodu
podľa akordických značiek.
Návyky improvizácie: rozvíjanie.

Postupová skúška (pri kontrahovaní):
- 2 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
hra spamäti
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:


Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

Hra na klavíri
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2018
03. 09. 2018
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových
nástrojoch, cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích
nástrojoch s možnosťou hry na príbuzných
elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

1

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju a
hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak druhého stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením, preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT pri
poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať počas
vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu. V
spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre,
klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:









rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu,
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť, primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať náročnejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa vo všetkých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché sklady, piesne do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru veľkej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií, sonátovej
formy, fugy
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Rozsiahlejšie hudobné formy

Metódy


motivačné rozprávanie

Formy práce


práca na vyučovacej









Štýlové tance
Obdobie baroka
klasicizmus
romantizmus

vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie






hudba 20.stor.


tanečná a populárna hudba

hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj
mimoškolských
účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Rozsiahlejšie
hudobné formy

Czerny: Etudy op. 821, 299
Cramer: 60 vybraných etud

Štýlové tance

Bach: 2 –hlasé a 3-hlasé
invencie
Obdobie baroka
Bach: Francúzske a anglické
suity
klasicizmus
Haydn: Klavírne sonaty
Beethoven: Bagately,
romantizmus
Klavírne sonaty
Mozart. Klavírne sonaty
hudba 20. st.
Chopin: Valčíky,Mazurky
Čajkovskij: Ročné doby
populárna a tanečná Mendelsohn: Piesne bez slov
hudba
Prednesová notová literatúra
v súlade s platnými učebnými
osnovami
M. Dvořák: Džezové etudy

OBSAH VZDELÁVANIA







hudobný nástroj klavír
metronom
notový materiál
stolička ku klavíru
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok










PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový archív
zvukové a
zvukovoobrazové nosiče
odborné knihy,
časopisy
obrazový materiál

Tematický celok

Kompetencie

Rozsiahlejšie hudobné formy

Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť a
pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka

Štýlové tance
Obdobie baroka
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20. stor.
Populárna a tanečná hudba

Výkonové štandardy
Žiaci:
 analyzujú študované skladby z rôznych
hľadísk,
 analyzujú hudobné formy,
 definujú pojmy z oblasti IKT technológií
 zdokonaľujú hru paralelných stupníc,
 vyberajú cvičenia, stupnice a akordy,
zamerané na riešenie technických problémov
študovaných skladieb,
 vytvárajú samostatný prístup k nácviku
skladieb,

Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť a vhodne
zvolené tempo skladby
Používať náročnejšie rytmické útvary, melodické
ozdoby
Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika, agogika,
pedalizácia
Flexibilne narábať s hracím aparátom
Orientovať sa na celej klaviatúre
Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznať štruktúru veľkej dvoj- / trojdielnej
formy, ronda, variácie, sonátovej formy
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy
Hudobné formy a ich analýza.
Rozbor študovaných skladieb z rôznych hľadísk
s cieľom vyvážiť emocionálny a racionálny
prístup k nim.
Poznatky z oblasti IKT technológií, oboznámenie
sa s elektronickými hudobnými programami,
nástrojmi.
Paralelné stupnice, akordy: opakovanie
a zdokonaľovanie hry v súlade s technickými
požiadavkami podľa vzdelávacích štandardov II.
stupňa základného štúdia a študovanými
skladbami.

 interpretujú technické a koncertné etudy pre Cvičenia, stupnice a akordy, zamerané na
aktualizáciu a zdokonaľovanie technických riešenie technických problémov študovaných
skladieb.
zručností hry na klavíri,
 zdokonaľujú interpretačné zvládnutie skladieb,Technické a koncertné etudy pre aktualizáciu
a zdokonaľovanie technických zručností hry na
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky:
klavíri.
agogika, dynamika, melodické ozdoby,
Interpretačné zvládnutie skladieb.
 podieľajú sa na výbere komplexného
Samostatný prístup k nácviku skladieb:
osobného repertoáru,
rozvíjanie.
 interpretujú klavírne skladby v súlade
Komplexný osobný repertoár: každé štýlové
s obsahovými štandardmi,
obdobie, hudobná forma či žáner: I. časť sonáty,
 zdokonaľujú návyky verejnej prezentácie,
alebo náročnejšia sonatína podľa individuálnych
 aplikujú návyky kolektívnej hry v rôznych
možností žiaka, dvojhlasné invencie, prednesová
komorných zoskupeniach,
skladba z obdobia romantizmu, skladby
 zdokonaľujú pohotovosť čítania nôt hrou z
populárnej hudby v úprave pre klavír,
listu,
zodpovedajúce požiadavkám na daný ročník.
 preukážu návyky korepetície,
Návyky verejnej prezentácie.
 analyzujú počutý hudobný prejav,
Hudobno-výrazové prostriedky: agogika,
 analyzujú sluchovo základné harmonické
dynamika, melodické ozdoby, frázovanie,
funkcie – T,S,D,
pedalizácia.
 vytvárajú návyky tvorivej interpretácie
Návyky kolektívnej hry v rôznych nástrojových
skladieb,
zoskupeniach, príp. v kapelách populárnej
 vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým hudby.
a umelým piesňam,
Návyky kolektívnej hry v rôznych komorných
zdokonaľujú návyky improvizácie.
zoskupeniach.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu: rozvíjanie.
Návyky korepetície.
Sluchová analýza počutého hudobného prejavu.
Návšteva koncertov, počúvanie hudobných
nahrávok z CD a DVD nosičov, webových
stránok, diskusia o vypočutých skladbách,
porovnávanie jednotlivých štýlov a spôsobov
interpretácie.
Sluchová analýza základných harmonických
funkcií – T,S,D.
Tvorivý potenciál interpreta: rozvíjanie.
Samostatná tvorba sprievodu, tvorba sprievodu
podľa akordických značiek.
Návyky improvizácie: rozvíjanie.
Postupová skúška (pri kontrahovaní):
- 2 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
hra spamäti

Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Hra na klavíri
Časový rozsah vyučovania:
1,5 hodiny týždenne
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Názov odboru:
Hudobný odbor
Ročník:
Štvrtý ročník základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:


Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra
v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka
**)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na
príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

1

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

*) Nezahŕňa korepetíciu.
**) HN je povinný vyučovací predmet pre žiakov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia
hudobného odboru, a to 1 h týždenne v skupinovom vyučovaní.
Poznámka: V študijnom zameraní hra na klávesových nástrojoch rozhoduje o zaradení alebo
nezaradení žiaka do predmetu štvorručná hra alebo sprievod riaditeľ školy, a to podľa individuálnych
schopností žiaka a podmienok školy.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri

podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné
skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak druhého stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením, preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre,
klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise






správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu, výraz skladby
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť, primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať náročnejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
8. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, klavírny sprievod – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
9. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa vo všetkých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché sklady, piesne do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru veľkej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií, sonátovej
formy, fugy
10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,

hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
11. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

 Rozsiahlejšie hudobné formy  motivačné rozprávanie
 Štýlové tance
 vysvetľovanie
 Obdobie baroka
 praktická ukážka

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci

 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna hudba







individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne
Didaktická
celku
výučbové
technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 Rozsiahlejšie
hudobné formy
 Štýlové tance

Czerny: Etudy op. 821, 299
Cramer: 60 vybraných etud
Bach: 2 –hlasé a 3-hlasé invencie
Bach: Francúzske a anglické suity
 Obdobie baroka Bach: Dobre temperovaný klavír
Haydn, Mozart, Beethoven: Klavírne sonaty
Beethoven: Bagately,
Mozart. Klavírne sonaty
 klasicizmus
Chopin: Valčíky,Mazurky, Nokturná,
Prelúdiá
Čajkovskij: Ročné doby
Mendelsohn: Piesne bez slov
 romantizmus
M. Dvořák: Džezové etudy
 hudba 20. st.
Schmitz: Ďžezové etudy
 populárna
Prednesová notová literatúra
a tanečná hudba v súlade s platnými učebnými osnovami
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Rozsiahlejšie hudobné formy
Štýlové tance
Obdobie baroka
Klasicizmus

 hudobný
nástroj klavír
 metronom
 notový
materiál
 stolička
ku klavíru
 knižnica/
polica/
skriňa
na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Kompetencie
Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
Používať náročnejšie rytmické útvary,
melodické ozdoby

Romantizmus
Hudba 20. stor.
Populárna a tanečná hudba

Výkonové štandardy
Žiaci:
 analyzujú študované skladby z rôznych
hľadísk,
 používajú jednoduché IKT technológie
v oblasti hudby,
 zdokonaľujú hru paralelných stupníc,
 reprodukujú cvičenia, stupnice a akordy,
zamerané na riešenie technických
problémov študovaných skladieb,
 interpretujú technické a koncertné etudy na
aktualizáciu a zdokonaľovanie technických
zručností hry na klavíri,
 budujú komplexný osobný repertoár,
 zdokonaľujú interpretačné zvládnutie
skladieb,
 diskutujú o interpretácii,
 interpretujú klavírne skladby v súlade
s obsahovými štandardmi,
 prezentujú verejne výsledky práce,
 interpretujú skladby s uvedomením,
 hodnotia vlastný výkon,
 používajú návyky kolektívnej hry v
rôznych komorných zoskupeniach,
 zdokonaľujú hru z listu,
 analyzujú sluchovo počutý hudobný
prejav,
 tvoria sprievod,
 preukážu návyky improvizácie.

Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika, agogika,
pedalizácia
Flexibilne narábať s hracím aparátom
Orientovať sa na celej klaviatúre
Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznať štruktúru veľkej dvoj-/trojdielnej
formy, ronda, variácie, sonátovej formy
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie
Obsahové štandardy















Rozbor študovaných skladieb z rôznych
hľadísk.
Poznatky z oblasti IKT
technológií, oboznámenie sa
s elektronickými hudobnými
nástrojmi, notografickým
programom (napr. Sibelius, Finale)
a nástrojmi.
Paralelné stupnice a akordy: opakovanie
a zdokonaľovanie hry v súlade
s technickými požiadavkami podľa
vzdelávacích štandardov II. stupňa
základného štúdia a so študovanými
skladbami.
Cvičenia, stupnice a akordy, zamerané
na riešenie technických problémov
študovaných skladieb.
Technické a koncertné etudy pre aktualizáciu
a zdokonaľovanie technických zručností hry
na klavíri.
Samostatný vyber a budovanie osobného
repertoáru.
Interpretačné zvládnutie skladieb, diskusia
o interpretácii.
Samostatný prístup k nácviku skladieb:
rozvíjanie.
Repertoár: každé štýlové obdobie, hudobná
forma či žáner: I. časť sonáty, skladba











z obdobia baroka alebo klasicizmu,
zložitejšia polyfonická skladba, prednesová
skladba z obdobia romantizmu alebo
inštruktívna skladba, populárna hudba
v zodpovedajúcej úprave pre klavír.
Verejná prezentácia.
Uvedomelá interpretácia skladieb, spojená
s vlastným ohodnotením sa.
Návyky hry v rôznych nástrojových
zoskupeniach, príp. v kapelách populárnej
hudby.
Návyky kolektívnej hry v rôznych
komorných zoskupeniach.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu:
rozvíjanie.
Sluchová analýza počutého hudobného
prejavu.
Samostatná tvorba sprievodu, tvorba
sprievodu podľa akordických značiek.
Základy hudobnej improvizácie
a kompozície.

Záverečná skúška:
- 3 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
- hra spamäti
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
27. 08. 2014
02. 09. 2014

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
9. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu





rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
 vedieť počúvať svojich spoluhráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
8. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
◦ pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
9. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
11. Spôsobilosť učiť sa učiť :
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať

sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦ rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
◦ uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
◦ má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma 

Štýlové tance






motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj

 opakovanie

mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická
prostriedky
technika, ďalšie
zdroje

Malá dvoj- a
trojdielna forma

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

Štýlové tance

M. DLOUHÝ: Čtyřruční
skladbičky pro všední den
J. MÁSLO: Malým pro radost
HRADECKÝ: Džezové
kousky
J. HLUCHAŇ: Zahrajme si
čtyřručne,
EMONTS:Lets play duets
EMONTS: Mit 4Händen um
die Welt
Let us play together: Easy
music to piano duet
M. MIER: Treasures for two,
book 1
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 1

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Malá dvoj- a trojdielna forma

Žiak má vedieť:
 Zapájať sluchovú a motorickú sebakontrolu
 Pestovať zmysel pre rytmickú presnosť
a vhodne zvolené tempo skladby
 Rozvíjať muzikalitu žiaka – dynamika,
agogika, pedalizácia
 Flexibilne narábať s hracím aparátom
 Orientovať sa na celej klaviatúre
 Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych

Štýlové tance

tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozoznať štruktúru malej dvoj-/trojdielnej
formy
 Byť schopný sebareflexie
Výkonové štandardy
Žiaci:
 Rozlišujú part primo a secondo
 Počúvajú sa pri 4-ručnej klavírnej hre
 Reprodukujú podľa sluchu spoločne
s učiteľom jednoduché melódie unisono
v rovnom pohybe 2 rukami na tému
ľudové piesne
 Interpretujú s iným žiakom jednoduché
4-ručné skladby podľa notového zápisu
 Vyjadrujú v 4-ručnej interpretácii
charakter skladieb pomocou základných
hudobno-výrazových prostriedkov
 Tvoria základné harmonické funkcie:
T a D v durových tóninách
 Aplikujú T a D pri hre ľud. piesní
vo forme gajdošskej kvinty
 Aplikujú základy hudobných návykov
kolektívneho muzicírovania
 Počúvajú sa pri komornej hre
 Interpretujú jednoduché skladby KH
spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom

Obsahové štandardy
 Základy princípov kolektívneho
muzicírovania: súhra, výchova k pohotovosti,
zosúladenie spoločných činností – nástupy,
hudobno-výrazové prostriedky
 Delenie hudobných partov, ich význam
pri spoločnej interpretácii
 Počúvanie sa pri spoločnej klavírnej hre
 Interpretácia jednoduchých 4-ručných
klavírnych skladieb s učiteľom, iným žiakom
podľa notového zápisu
 Základy návykov KH
 Interpretácia skladieb KH primeranej
náročnosti spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom
 Základné harmonické funkcie v durových
tóninách
 Aplikácia T,D pri hre ľud. piesní vo forme
gajdošskej kvinty

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
27. 08. 2014
02. 09. 2014

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
10. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

3. Hudobná náuka
Spolu:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1
3,5

1,5
4

1,5
4

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri

podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné
skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise






správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
 vedieť počúvať svojho spoluhráča
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :






za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Malá dvoj- a trojdielna forma 

Štýlové tance



Formy práce

motivačné rozprávanie  práca na vyučovacej hodine
vysvetľovanie
 komunikácia s rodičom
praktická ukážka
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
individuálny prístup






problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Malá dvoja trojdielna forma
Štýlové tance

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

M. DLOUHÝ: Čtyřruční
skladbičky pro všední den
J. MÁSLO: Malým pro radost
HRADECKÝ: Džezové
kousky
J. HLUCHAŇ: Zahrajme si
čtyřručne,
EMONTS:Lets play duets
EMONTS: Mit 4Händen um
die Welt
Let us play together: Easy
music to piano duet
M. MIER: Treasures for two,
book 1
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 1

 hudobný nástroj klavír
 metronom
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Malá dvoj- a trojdielna forma
Štýlové tance

Kompetencie
Žiaci majú vedieť :
 Rozumieť základným princípom
kolektívneho muzicírovania
 Definovať part primo a secondo
 Kontrolovať sa pri 4-ručnej klavírnej hre

 Reprodukovať podľa sluchu spoločne
s učiteľom jednoduché melódie unisono
v rovnom pohybe 2 rukami na tému ľudovej
piesne
 Reprodukovať part primo a secondo
so zreteľom na primeranú náročnosť partu
 Interpretovať spoločne s iným žiakom
jednoduché 4-ručné skladby podľa notového
zápisu
 Vyjadrovať v 4-ručnej interpretácii
charakter skladby pomocou základných
hudobno-výrazových prostriedkov
 Tvoriť základné harmonické funkcie T, S, D
v durových tóninách
 Aplikovať základné harmonické funkcie:
T, S,D pri sprievode ľudových piesní
vo forme gajdošskej kvinty
 Aplikovať základy návykov kolektívneho
muzicírovania
 Počúvať sa pri komornej hre
 Interpretovaťjednoduché skladby komornej
hry spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
Žiaci:
 Rozumejú základným princípom
 Základné princípy kolektívneho
kolektívneho muzicírovania
muzicírovania – súhra, výchova
 Definujú part primo a secondo
k pohotovosti, zosúladenie spoločných
 Kontrolujú sa pri 4-ručnej klavírnej hre
činností: nástupy, hudobno-výrazové
 Reprodukujú podľa sluchu spoločne
prostriedky
s učiteľom jednoduché melódie unisono
 Delenie hudobných partov, ich význam
v rovnom pohybe 2 rukami na tému ľudovej
pri spoločnej interpretácii
piesne
 Základy súhry , pohotovosti pri interpretácii
 Reprodukujú part primo a secondo
štvorručných skladieb
so zreteľom na primeranú náročnosť partu
 Rozvoj sluchovej kontroly pri štvorručnej
 Interpretujú spoločne s iným žiakom
hre
jednoduché 4-ručné skladby podľa
 Hra jednoduchej melódie podľa sluchu
notového zápisu
unisono v rovnom pohybe 2 rukami na tému
 Vyjadrujú v 4-ručnej interpretácii charakter
ľudovej piesne
skladby pomocou základných hudobno Naštudovanie a interpretácia jednoduchých
výrazových prostriedkov
4-ručných klavírnych skladieb podľa zápisu
s učiteľom, s iným žiakom

 Tvoria základné harmonické funkcie T,S, D
v durových tóninách
 Aplikujú základné harmonické funkcie:
T, S,D pri sprievode ľud. piesní vo forme
gajdošskej kvinty
 Aplikujú základy návykov kolektívneho
muzicírovania
 Počúvajú sa pri komornej hre
 Interpretujú jednoduché skladby komornej
hry spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom

 Naštudovanie a interpretácia partu primo
a secondo so zreteľom na primeranú partu
v klavírnych skladbách
 Aplikácia základných hudobno-výrazových
prostriedkov pri interpretácii rôznych
štvorručných skladieb
 Rozvoj sluchovej kontroly pri komornej hre
 Interpretácia skladieb komornej hry
primeranej náročnosti spoločne so spevom
alebo iným melodickým nástrojom
 Základné harmonické funkcie T, S,D
v durových tóninách
 Aplikácia harmonických funkcií T,S,D
vo forme gajdošskej kvinty alebo celého
kvintakordu pri sprievode ľudových piesní

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
11. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

-

-

1

1

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

3. Hudobná náuka
1
1
1
1
1,5
1,5
Spolu:
2,5 2,5
3,5
3,5
4
4
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1

1

1,5
4

2,5

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu






rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
rozumieť forme skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 vedieť počúvať svojich spoluhráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy



Hudba z obdobia klasicizmu 

Hudba z obdobie romantizmu 

Hudba 20. a 21. stor.


Hudba z obdobia baroka

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne Didaktická
tematického
výučbové
technika,
celku
prostriedky ďalšie zdroje
Hudba z
HRADECKÝ: Džezové kousky
obdobia baroka EMONTS: Mit 4Händen um die Welt
M. MIER: Treasures for two, book 1,2
Hudba z
M. MIER: Jazz, rag and blues for two, book 1,2
obdobia
Grieg: Nórske tance
klasicizmu
Kopelent: Zkratky
Beethoven: Tance
Hudba z
Fibich: Zlatý věk, Dětem
obdobia
Rowley: Sechs kleine Tanzstucke
romantizmu
Hurník: Valčíky
M. Schmitz: Mini jazz 2.časť
Hudba 20. a 21. Mike Cornick: Tea for two
storočia
V. Lichnerová 4-ručné skladby pre klavír 2. diel

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička ku
klavíru
 knižnica/
polica/
skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC - internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 Hudba z obdobia baroka
 Hudba z obdobia klasicizmu

Kompetencie
Žiaci vedia:
 Definovať a rozpoznať part primo a secondo

 Hudba z obdobia romantizmu
 Hudba 20. a 21. stor.

Výkonové štandardy

 Analyzovať part primo a secondo v študovanej
skladbe, chápu jeho úlohu a význam
 Počúvať sa pri 4-ručnej klavírnej hre
 Chápať princípy súhry pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretovať spolu s učiteľom part primo
podľa notového zápisu-ĽP v úpr. skladateľa
zodpovedajúca úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavír
 Interpretovať s iným žiakom 4-ručné skladby
rôznych hud. foriem, part primo a secondo
podľa notového zápisu zodpovedajúcich
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri
 Vyjadriť v 4-ručnej interpretácii charakter
skladieb pomocou základných hudobnovýrazových prostriedkov zodpovedajúcich
rozsahu učiva daného ročníka predmety
Hry na klavíri
 Aplikovať základné harmonické funkcie: T
,S, D a ich obraty v durových tóninách
pri sprievode piesní v rôznych formách
rozkladu akordu v 3/4 a 2/4 taktoch
 rozumejú základným princípom kolektívneho
muzicírovania
 Počúvať sa pri komornej hre
 Interpretovať skladby KH spoločne so spevom
alebo iným melodickým nástrojom
 Aplikovať kompetencie, získané v oblasti
klavírneho sprievodu pri sprevádzaní
spevákov alebo iných melodických nástrojov

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Definujú a rozpoznajú part primo
a secondo
 Analyzujú part primo a secondo
v študovanej skladbe, chápu jeho úlohu
a význam
 Počúvajú sa pri 4-ručnej klavírnej hre
 Chápu princípy súhry pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretujú spolu s učiteľom part primo
podľa notového zápisu-ĽP v úpr.
skladateľa zodpovedajúca úrovni
náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavír
 Interpretujú s iným žiakom 4-ručné
skladby rôznych hud. foriem, part primo
a secondo podľa notového zápisu
zodpovedajúcich úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavíri
 Vyjadrujú v 4-ručnej interpretácii
charakter skladieb pomocou základných
hudobno-výrazových prostriedkov
zodpovedajúcich rozsahu učiva daného
ročníka predmety Hry na klavíri
 Aplikujú základné harmonické funkcie: T
,S, D a ich obraty v durových tóninách pri
sprievode piesní v rôznych formách
rozkladu akordu v 3/4 a 2/4 taktoch
 rozumejú základným princípom
kolektívneho muzicírovania
 Počúvajú sa pri komornej hre
 Interpretujú skladby KH spoločne
so spevom alebo iným melodickým
nástrojom
 Aplikujú kompetencie , získané v oblasti
klavírneho sprievodu pri sprevádzaní
spevákov alebo iných melodických
nástrojov

 Princípy kolektívneho muzicírovania:
 Part primo a secondo a jeho význam a úloha
v študovanej skladbe
 Rozvoj sluchovej kontroly pri štvorručnej
klavírnej hre
 Spoločná interpretácia partu primo
s učiteľom, podľa notového zápisu – ĽP
v úprave skladateľa zodpovedajúca úrovni
náročnosti daného ročníka predmetu hra
na klavír
 Spoločná interpretácia s iným žiakom –
štvorručné skladby podľa notového zápisu
zodpovedajúca úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavír
 Interpretácia partu primo a secondo
v štvorručných skladbách zodpovedajúcich
náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri
 Možnosti použitia základných hudobnovýrazových prostriedkov zodpovedajúcich
rozsahu učiva daného ročníka predmetu
Hry na klavíri
 Základy návykov KH
 Interpretácia skladieb KH primeranej
náročnosti spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom
 Základné harmonické funkcie T,S,D
v durových tóninách
 Základné harmonické funkcie T,S,D
pri sprievode piesní vo forme kvintakordu
a jeho obratov v rôznych formách rozkladu
akordu v 3/4 a 2/4 taktoch
 Sluchová kontrola pri KH
 Interpretácia skladieb KH spoločne
so spevom alebo s iným melodickým
nástrojom
 Rozvoj kompetencií získaných v oblasti
klavírneho sprievodu pri sprevádzaní
spevákov alebo melodických nástrojov
 Použitie T,S,D pri sprievode ľud. piesní vo
forme gajdošskej kvinty s použitím rôznych
rytmických štruktúr alebo celého kvintakordu

 Sprievod spevákov alebo melodických
nástrojov podľa notového zápisu v rozsahu
získaných kompetencií v oblasti klavírneho
sprievodu

Metódy hodnotenia –Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
12. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

-

-

1

1

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

3. Hudobná náuka
1
1
1
1
1,5
1,5
Spolu:
2,5 2,5
3,5
3,5
4
4
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1

1

1,5
4

2,5

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu






rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
rozumieť forme skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 vedieť počúvať svojich spoluhráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy




Hudba z obdobia klasicizmu 

Hudba z obdobia romantizmu 

Hudba 20. a 21. stor.

Hudba z obdobia baroka

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hudba z obdobia
baroka

Hudba z obdobia
klasicizmu
Hudba z obdobia
romantizmu
Hudba 20. a 21.
stor.

HRADECKÝ: Džezové
kousky
EMONTS: Mit 4Händen um
die Welt
M. MIER: Treasures for two,
book 1,2
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 1,2
Grieg: Nórske tance
Kopelent: Zkratky
Beethoven: Tance
Fibich: Zlatý věk, Dětem
Rowley: Sechs kleine
Tanzstucke
Hurník: Valčíky
M. Schmitz: Mini jazz 2.časť
Mike cornick: Tea for two
V. Lichnerová 4-ručné skladby
pre klavír 2. diel

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/sk
riňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hudba z obdobia baroka

Žiak má vedieť:
 vysvetliť význam partu primo a secondo,
 analyzovať part primo a secondo
v študovanej skladbe,
 chápať úlohu partu primo a secondo
v študovanej skladbe,
 počúvať sa pri štvorručnej klavírnej hre,
 chápať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretovať spolu s učiteľom part primo
podľa notového zápisu – ľudová pieseň
v úprave skladateľa, zodpovedajúca úrovni
náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri,
 interpretovať spolu s iným žiakom
štvorručné skladby rôznych hudobných
foriem podľa notového zápisu,
zodpovedajúcich úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 interpretovať striedavo part primo a secondo
v štvorručných skladbách, zodpovedajúcich
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri,
 vyjadrovať v štvorručnej interpretácii
charakter skladby pomocou hudobnovýrazových prostriedkov, zodpovedajúcich
rozsahu učiva daného ročníka predmetu
Hra na klavíri,
 vytvárať základné harmonické funkcie a ich
obraty: T, S a D v durových a molových
tóninách,
 aplikovať základné harmonické funkcie:
T, S a D pri sprievode piesní vo forme
kvintakordu a jeho obratov v rôznych
formách rozkladu akordu,
 transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D) v ľudových piesňach,
 počúvať sa pri komornej hre,

Hudba z obdobia klasicizmu
Hudba z obdobia romantizmu
Hudba 20. a 21. stor.

 interpretovať skladby komornej hry
spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom,
 aplikujú kompetencie, získané v oblasti
klavírneho sprievodu pri sprevádzaní
spevákov alebo melodických nástrojov.
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
Žiaci:
 Princípy kolektívneho muzicírovania.
 vysvetlia význam partu primo a secondo,
 Part primo a secondo.
 analyzujú part primo a secondo
 Rozbor partu primo a secondo v študovanej
v študovanej skladbe,
skladbe.
 chápu úlohu partu primo a secondo
 Úloha a význam partu primo a secondo
v študovanej skladbe,
v študovanej skladbe.
 počúvajú sa pri štvorručnej klavírnej hre,
 Rozvoj sluchovej kontroly pri štvorručnej
 chápu princípy súhry, pohotovosti
klavírnej hre.
pri interpretácii štvorručných skladieb,
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
štvorručných skladieb.
 interpretujú spolu s učiteľom part primo
podľa notového zápisu – ľudová pieseň
 Spoločná interpretácia s učiteľom partu
v úprave skladateľa, zodpovedajúca úrovni
primo podľa notového zápisu – ľudová
náročnosti daného ročníka predmetu
pieseň v úprave skladateľa, zodpovedajúca
Hra na klavíri,
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
hra na klavíri.
 interpretujú spolu s iným žiakom štvorručné
skladby rôznych hudobných foriem podľa
 Spoločná interpretácia s iným žiakom notového zápisu, zodpovedajúcich úrovni
štvorručné skladby rôznych hudobných
náročnosti daného ročníka predmetu
foriem podľa notového zápisu,
Hra na klavíri,
zodpovedajúcich úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 interpretujú striedavo part primo a secondo
v štvorručných skladbách, zodpovedajúcich  Naštudovanie a interpretácia partu primo
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
a secondo v štvorručných skladbách,
Hra na klavíri,
zodpovedajúcich úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 vyjadrujú v štvorručnej interpretácii
charakter skladby pomocou hudobno Použitie v štvorručnej interpretácii
výrazových prostriedkov, zodpovedajúcich
hudobno-výrazových prostriedkov,
rozsahu učiva daného ročníka predmetu
zodpovedajúcich rozsahu učiva daného
Hra na klavíri,
ročníka predmetu hra na klavíri.
 vytvárajú základné harmonické funkcie
 Sluchová kontrola pri komornej hre.
a ich obraty: T, S a D v durových
 Interpretácia skladieb komornej hry
a molových tóninách,
spoločne so spevom alebo iným
 aplikujú základné harmonické funkcie:
melodickým nástrojom.
T, S a D pri sprievode piesní vo forme
 Tvorba základných harmonických funkcií:
kvintakordu a jeho obratov v rôznych
T, S a D v durových a molových tóninách.
formách rozkladu akordu,

 transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D) v ľudových piesňach,
 vedia sa počúvať pri komornej hre,
 interpretujú skladby komornej hry spoločne
so spevom alebo iným melodickým
nástrojom,
 aplikujú kompetencie, získané v oblasti
klavírneho sprievodu pri sprevádzaní
spevákov alebo melodických nástrojov.

 Tvorba sprievodu s použitím T, S a D
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych rytmických formách v 2/4, 3/4,
4/4, 3/8 taktoch.
 Interpretácia skladieb komornej hry podľa
notového zápisu spoločne so spevom
alebo iným melodickým nástrojom.
 Kompetencie v oblasti klavírneho
sprievodu.

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 27. 08. 2014
Platnosť od:
02. 09. 2014
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
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I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
13. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

-

-

1

1

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

3. Hudobná náuka
1
1
1
1
1,5
1,5
Spolu:
2,5 2,5
3,5
3,5
4
4
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1

1

1,5
4

2,5

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti, rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT pri
poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať počas
vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu






rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
rozumieť forme skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 vedieť počúvať svojich spoluhráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy




Hudba z obdobia klasicizmu 

Hudba z obdobia romantizmu 

Hudba 20. a 21. stor.

Hudba z obdobia baroka

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hudba z obdobia
baroka

Hudba z obdobia
klasicizmu
Hudba z obdobia
romantizmu
Hudba 20. a 21.
stor.

HRADECKÝ: Džezové
kousky
EMONTS: Mit 4Händen um
die Welt
M. MIER: Treasures for two,
book 1,2
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 1,2
Grieg: Nórske tance
Kopelent: Zkratky
Beethoven: Tance
Fibich: Zlatý věk, Dětem
Rowley: Sechs kleine
Tanzstucke
Hurník: Valčíky
M. Schmitz: Mini jazz 2.časť
Mike Cornick: Tea for two
V. Lichnerová : 4-ručné
skladby pre klavír 2.diel

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/sk
riňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hudba z obdobia baroka

Žiak má vedieť:
 Rozlišovať part primo a secondo
 Počúvať sa pri 4-ručnej klavírnej hre
 Reprodukovať podľa sluchu spoločne
s učiteľom jednoduché melódie unisono
v rovnom pohybe 2 rukami na tému ľudové
piesne
 Interpretovať s iným žiakom jednoduché
4 ručné skladby podľa notového zápisu
 Vyjadrovať v 4-ručnej interpretácii
charakter skladieb pomocou základných
hudobno-výrazových prostriedkov
 Tvoriť základné harmonické funkcie: T a D
v durových tóninách
 Aplikovať T a D pri hre ľud. piesní
vo forme gajdošskej kvinty
 Aplikovať základy hudobných návykov
kolektívneho muzicírovania
 Počúvať sa pri komornej hre
 Interpretovať jednoduché skladby KH
spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom

Hudba z obdobia klasicizmu
Hudba z obdobia romantizmu
Hudba 20. a 21. stor.

Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
Žiaci:
 Rozlišujú part primo a secondo
 Základy princípov kolektívneho
 Počúvajú sa pri 4-ručnej klavírnej hre
muzicírovania: súhra, výchova
 Reprodukujú podľa sluchu spoločne
k pohotovosti, zosúladenie spoločných
s učiteľom jednoduché melódie unisono
činností – nástupy, hudobno-výrazové
v rovnom pohybe 2 rukami na tému ľudovej
prostriedky
piesne
 Delenie hudobných partov, ich význam
 Interpretujú s iným žiakom jednoduché
pri spoločnej interpretácii
4 ručné skladby podľa notového zápisu
 Počúvanie sa pri spoločnej klavírnej hre
 Vyjadrujú v 4-ručnej interpretácii charakter  Interpretácia jednoduchých 4-ručných
skladieb pomocou základných hudobnoklavírnych skladieb s učiteľom, iným
výrazových prostriedkov
žiakom podľa notového zápisu
 Tvoria základné harmonické funkcie: T a D  Základy návykov KH
v durových tóninách
 Interpretácia skladieb KH primeranej
 Aplikujú T a D pri hre ľud. piesní vo forme
náročnosti spoločne so spevom alebo iným
gajdošskej kvinty
melodickým nástrojom

 Aplikujú základy hudobných návykov
kolektívneho muzicírovania
 Počúvajú sa pri komornej hre
 Interpretujú jednoduché skladby KH
spoločne so spevom alebo iným
melodickým nástrojom

 Základné harmonické funkcie v durových
tóninách
 Aplikácia T,D pri hre ľud. piesní vo forme
gajdošskej kvinty

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pišková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
02. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
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I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Predmet:
14. Hra na nástroji,
hra z listu
2.

Štvorručná hra
alebo
sprievod
alebo
komorná hra

-

-

1

1

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

3. Hudobná náuka
1
1
1
1
1,5
1,5
Spolu:
2,5 2,5
3,5
3,5
4
4
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1

1

1,5
4

2,5

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia nadobudne základnú gramotnosť a znalosť
odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika. Ovláda
interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise






správne používať hudobnú terminológiu
rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 vedieť počúvať svojich spoluhráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať jednoduché agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy



Hudba obdobia klasicizmu 

Hudba obdobia romantizmu 

Hudba 20. a 21. stor.


Hudba obdobia baroka

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hudba obdobia
baroka
Hudba obdobia
klasicizmu
Hudba obdobia
romantizmu
Hudba 20. a 21.
stor.

HRADECKÝ: Džezové
kousky
EMONTS: Mit 4Händen um
die Welt
M. MIER: Treasures for two,
book 1,2
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 1,2
Grieg: Nórske tance
Kopelent: Zkratky
Beethoven: Tance
Fibich: Zlatý věk, Dětem
Rowley: Sechs kleine
Tanzstucke
Hurník: Valčíky
M. Schmitz: Mini jazz 2.časť
Mike Cornick: Tea for two
V. Lichnerová : 4-ručné
skladby pre klavír 2.diel

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Obdobie hudby baroka

Žiak má vedieť:
 rozumieť princípom kolektívneho
muzicírovania,
 definovať delenie partov v štvorručnej
klavírnej hre,
 analyzovať úlohu a význam partu primo
a secondo v študovanej skladbe,
 kontrolovať sluchové vnímanie skladieb
pri interpretácii štvorručných klavírnych
skladieb,
 aplikovať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretovať spoločne s učiteľom part primo
alebo secondo podľa notového zápisu –
ľudové piesne v úprave skladateľa
zodpovedajúce úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 interpretovať podľa notového zápisu
spoločne s iným žiakom štvorručné skladby
rôznych hudobných foriem, zodpovedajúce
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri,
 navrhovať a používať v štvorručnej
interpretácii hudobno-výrazové prostriedky
zodpovedajúce rozsahu učiva daného ročníka
predmetu Hra na klavíri,
 vytvárať základné harmonické funkcie:
T, S a D a ich obraty v durových a molových
tóninách,
 navrhovať rozmiestnenie a použitie
základných harmonických funkcií: T, S a D
pri sprievode piesní vo forme kvintakordu
a jeho obratov v rôznych formách
arpeggio v rôznych taktoch,
 transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D) v ľudových piesňach
a v jednoduchých umelých piesňach,
 kontrolovať sluchové vnímanie skladieb
pri komornej hre,

Hudba obdobia klasicizmu
Hudba obdobia romantizmu
Hudba obdobia 20. stor. a 21. stor.

 interpretovať skladby komornej hry spoločne
so sólovým spevom alebo iným sólovým
melodickým nástrojom,
 zdokonaľovať návyky v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu
pri sprevádzaní spevákov alebo melodických
nástrojov,
 aplikovať návyky samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom
Výkonové štandardy
Žiaci:
 rozumejú princípom kolektívneho
muzicírovania,
 definujú delenie partov v štvorručnej
klavírnej hre,
 analyzujú úlohu a význam partu primo
a secondo v študovanej skladbe,
 kontrolujú sluchové vnímanie skladieb
pri interpretácii štvorručných klavírnych
skladieb,
 aplikujú princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretujú spoločne s učiteľom part primo
alebo secondo podľa notového zápisu –
ľudové piesne v úprave skladateľa
zodpovedajúce úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 interpretujú podľa notového zápisu
spoločne s iným žiakom štvorručné skladby
rôznych hudobných foriem, zodpovedajúce
úrovni náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri,
 navrhujú a používajú v štvorručnej
interpretácii hudobno-výrazové prostriedky
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 vytvárajú základné harmonické funkcie:
T, S a D a ich obraty v durových
a molových tóninách,
 navrhujú rozmiestnenie a použitie
základných harmonických funkcií: T, S a D
pri sprievode piesní vo forme kvintakordu

Obsahové štandardy
 Princípy kolektívneho muzicírovania.
 Delenie partov v štvorručnej klavírnej hre.
 Úloha a význam partu primo a secondo
v študovanej skladbe.
 Sluchová kontrola pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb.
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
štvorručných skladieb.
 Spoločná interpretácia s učiteľom partu
primo alebo secondo podľa notového zápisu
– ľudové piesne v úprave skladateľa,
zodpovedajúce úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 Interpretácia s iným žiakom štvorručných
skladieb rôznych hudobných foriem podľa
notového zápisu, zodpovedajúcich úrovni
náročnosti daného ročníka predmetu
Hra na klavíri.
 Hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 Sluchová kontrola súhry pri komornej hre.
 Naštudovanie a interpretácia rozmanitých
skladieb komornej hry podľa notového
zápisu spoločne so sólovým spevom
alebo iným sólovým melodickým
nástrojom.
 Tvorba základných harmonických funkcii:
T, S a D a ich obraty v durových
a molových tóninách.








a jeho obratov v rôznych formách
arpeggio v rôznych taktoch,
transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D) v ľudových piesňach
a v jednoduchých umelých piesňach,
kontrolujú sluchové vnímanie skladieb
pri komornej hre,
interpretujú skladby komornej hry spoločne
so sólovým spevom alebo iným sólovým
melodickým nástrojom,
zdokonaľujú návyky v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu pri
sprevádzaní spevákov alebo melodických
nástrojov,
aplikujú návyky samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom.

 Možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D
pri sprievode piesní vo forme kvintakordu
a jeho obratov v rôznych formách
arpeggio v rôznych taktoch.
 Transpozícia jednoduchého harmonického
sprievodu (T, S, D) v ľudových
a jednoduchých umelých piesňach.
 Rozvoj návykov v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu
pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov.
 Rozvoj návykov samostatnej práce pri
naštudovaní skladieb so sólistom.

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2016
02. 09. 2016
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
0,5
0,5
0,5
0,5
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
1-2
1- 2
1-2
1-2
alebo
hra v súbore,
alebo
hra v orchestri
3. Hudobná náuka**) 1
1
1
1
Spolu: 1. 2a. 3.
3
3
3
3
1. 2b. 3.
4–5
4-5
4-5
4–5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti , rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent II. stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením a preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu





rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 polyfonická hra
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať náročnejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách
 rozvíjať umenie počúvať ostatných spoluhráčov

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent II. stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy

 Rozsiahlejšie hudobné
formy

 Štýlové tance

 Obdobie baroka

 Klasicizmus

 Romantizmus

 Hudba 20.stor.

 Tanečná a populárna

hudba

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie

praktická ukážka

individuálny prístup
problémová metóda 

zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie


práca na vyučovacej hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v rámci domácej
prípravy
návšteva koncertov, vystúpení
verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne
Didaktická
celku
výučbové
technika, ďalšie
prostriedky
zdroje
 Rozsiahlejšie
hudobné formy
 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná
a populárna
hudba

A. Dvořák: Slovanské tance , Legendy,
Valčíky
J. Brahms: Uhorské tance
L. Kuruc: 5 skladieb pre 4 ruky
Chačaturian – Valčík z Maškarády
Mike Cornick: Encores for Two, Tea for
two
E. H. Grieg: Peer Gynt
J. Ježek- Bugatti step
V. Lichnerová – 4-r. skl. Pre klavír II.
M. MIER: Jazz, rag and blues for two,
book 2

 hudobný
nástroj klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička ku
klavíru
 knižnica/
polica/skriňa
na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

 Rozsiahlejšie hudobné formy

Žiak má vedieť:
 Definovať úlohu a význam partu primo
a secondo

 Štýlové tance


 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna hudba

 Počúvať ostatných spoluhráčov, vedieť
sa sluchovo kontrolovať
 Individuálne pracovať na svojom parte, ale
aj nad spoločnou interpretáciou
 Pokračovať v melodickej línii
a „odovzdávať„ ju partnerovi
 Aplikovať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretovať spoločne s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu zodpovedajúceho úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Aplikovať hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Vedia preukázať návyky komornej hry
 Osvojiť si typy sprievodu: harmonická
podpora, striedanie basu a akordu, akordická
pulzácia, harmonické figúry, sprievod
miešaného typu,
 Docieliť zvyšovanie náročnosti sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
rozklad akordu, miešaná rytmická štruktúra,
 Vytvoriť si vlastný hudobný sprievod
k piesňam alebo podľa akordických značiek
 Vytvoriť príbuzné harmonické funkcie
k T, S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa, VI. stupňa,
 Využívať možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 Transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a umelých piesňach v durovej,
molovej a kombinovanej tónine,
 Samostatne pracovať pri naštudovaní
skladieb so sólistom,
 Zahrať z listu pohotovejšie

 Preukázať klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, technické problémy,
interpretácia sólových častí v klavírnom
sprievode, práca nad charakterom a obsahom
skladby, rytmus, pedalizácia, synkopy,
Výkonové štandardy
Žiaci:
 počúvajú s uvedomením sólistu,
 dokážu pokračovať v melodickej línii alebo
,,odovzdávať“ ju partnerovi,
 pracujú individuálne podľa partov alebo
v spoločnej interpretácii,
 kontrolujú plnenie umeleckých
a technických úloh,
 interpretujú skladby v rôznych tempách,
 vedia hrať z listu,
 preukážu návyky sebakontroly
a sebahodnotenia,
 interpretujú akýkoľvek part v štvorručnej
klavírnej hre,
 chápu úlohu a význam partu primo
a secondo v študovanej skladbe,
 kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb,
 aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri
interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretujú s učiteľom alebo iným žiakom štvorručné skladby v rôznych tempách
podľa notového zápisu,
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky
pri interpretácii,
 sluchovo si kontrolujú súhru pri kolektívnej
hre,
 preukážu návyky komornej hry,
 vytvárajú príbuzné harmonické funkcii
k T, S a D → kvintakord II. stupňa,
 aplikujú možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní,
 transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)

Obsahové štandardy
 Umenie počúvať sólistu a pomáhať mu
pri stvárnení charakteru skladby.
 Umenie pokračovať v melodickej línii
a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie.
 Individuálna práca podľa partov: riešenie
interpretačných a technických problémov.
 Hra skladieb v rôznych tempách.
 Práca nad spoločnou interpretáciou: úvod,
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby.
 Hra z listu.
 Návyky sebakontroly a sebahodnotenia.
 Interpretácia akéhokoľvek partu v štvorručnej
klavírnej hre.
 Úloha a význam partu primo a secondo
v študovanej skladbe.
 Sluchová kontrola pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb.
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
štvorručných skladieb.
 Spoločná interpretácia s učiteľom alebo iným
žiakom - štvorručné skladby v rôznych
tempách podľa notového zápisu,
zodpovedajúce úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 Aplikácia hudobno-výrazových prostriedkov,
zodpovedajúcich rozsahu učiva daného
ročníka predmetu hra na klavíri.
 Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej hre.
 Rozvíjanie návykov komornej hry.
 Výchova k pohotovosti pri súhre.
 Poznatky a vytváranie sprievodu podľa
akordických značiek.

















v ľudových a jednoduchých umelých
piesňach v durovej a molovej tónine,
preukážu svoje kompetencie v oblasti
klavírneho sprievodu podľa notového zápisu
pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov,
preukážu návyky samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom,
preukážu návyky tvorby rytmického
a melodického sprievodu,
dokážu zvládnuť tieto typy sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu,
dosahujú vyššiu pohotovosť pri hre z listu,
zdokonaľujú klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, riešenie technických
problémov, interpretácia sólových častí
v klavírnom sprievode,
vytvárajú sprievod k piesňam,
vykonávajú rozbor hudobného diela:
uvedomenie si tónorodu, metro – rytmickej
stavby diela,
preukážu zvládnutie sprievodu vyššej
náročnosti: hlavné basové tóny, bas - akord,
vytvárajú sprievod podľa akordických
značiek,
interpretujú piesne s vlastným sprievodom.

 Tvorba príbuzných harmonických funkcií
k T, S a D → kvintakord II. stupňa.
 Možnosti použitia základných harmonických
funkcií: T, S a D a ich príbuzných akordov
pri sprievode piesní vo forme kvintakordu
a jeho obratov v rôznych formách
arpeggio v rôznych taktoch (dvojdobý,
trojdobý).
 Transpozícia jednoduchého harmonického
sprievodu (T, S, D a ich príbuzných akordov)
v ľudových a jednoduchých umelých
piesňach v durovej a molovej tónine.
 Rozvoj návykov v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu pri
sprevádzaní spevákov alebo melodických
nástrojov.
 Rozvoj návykov samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom.
 Návyky tvorby rytmického a melodického
sprievodu.
 Pokračovanie rozvoja klavírnych
a technických možností žiaka pri práci
nad sprievodom.
 Osvojenie týchto typov sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu.
 Sprievod k piesňam.
 Zvyšovanie náročnosti sprievodu: hlavné
basové tóny, bas – akord.
 Interpretácia piesní s vlastným sprievodom.

Metódy hodnotenia:
Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2017
04. 09. 2017
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
0,5
0,5
0,5
0,5
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
1-2
1- 2
1-2
1-2
alebo
hra v súbore,
alebo
hra v orchestri
3. Hudobná náuka**) 1
1
1
1
Spolu: 1. 2a. 3.
3
3
3
3
1. 2b. 3.
4–5
4-5
4-5
4–5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti, rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak druhého stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením a preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť jednoduché emócie v rámci interpretácie. Pozná
pravidlá kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky
svojej práce preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje
a rovesníkov. Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu





rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 rozvíjať umenie počúvať ostatných hráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať zložitejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent druhého stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
 Rozsiahlejšie hudobné
formy
 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna
hudba

Metódy

Formy práce

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny
prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
 Rozsiahlejšie
hudobné formy

A. Dvořák: Slovanské tance ,
Legendy, Valčíky
J. Brahms: Uhorské tance
 Štýlové tance
L. Kuruc: 5 skladieb pre 4
ruky
 Obdobie baroka
Chačaturian – Valčík z
Maškarády
 Klasicizmus
Mike Cornick: Encores for
Two, Tea for two
 Romantizmus
E. H. Grieg: Peer Gynt
J. Ježek- Bugatti step
 Hudba 20.stor.
V. Lichnerová – 4-r. skl. Pre
klavír II.
 Tanečná
M. MIER: Jazz, rag and
a populárna hudba blues for two, book 2

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/sk
riňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

 Rozsiahlejšie hudobné formy

Žiak má vedieť:

 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna hudba

 Definovať úlohu a význam partu primo
a secondo
 Počúvať ostatných spoluhráčov, vedieť sa
sluchovo kontrolovať
 Individuálne pracovať na svojom parte,
ale aj nad spoločnou interpretáciou
 Pokračovať v melodickej línii
a „odovzdávať „ ju partnerovi
 Aplikovať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretovať spoločne s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu zodpovedajúceho úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Aplikovať hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Vedia preukázať návyky komornej hry
 Osvojiť si typy sprievodu: harmonická
podpora, striedanie basu a akordu, akordická
pulzácia, harmonické figúry, sprievod
miešaného typu,
 Docieliť zvyšovanie náročnosti sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
rozklad akordu, miešaná rytmická štruktúra,
 Vytvoriť si vlastný hudobný sprievod
k piesňam alebo podľa akordických značiek
 Vytvoriť príbuzné harmonické funkcie
k T, S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa, VI. stupňa,
 Využívať možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 Transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a umelých piesňach v durovej,
molovej a kombinovanej tónine,

 Samostatne pracovať pri naštudovaní
skladieb so sólistom,
 Zahrať z listu pohotovejšie
 Preukázať klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, technické problémy,
interpretácia sólových častí v klavírnom
sprievode, práca nad charakterom a obsahom
skladby, rytmus, pedalizácia, synkopy,
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
Žiaci:
 kontrolujú sa sluchovo pri spoločnej
 Umenie počúvať sólistu a pomáhať mu pri
interpretácii hudobnej skladby,
vyjadrovaní charakteru skladby.
 pracujú samostatne po partoch,
 Umenie pokračovať v melodickej línii
a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
 pracujú nad spoločnou interpretáciou: úvod,
pritom celostnosť interpretácie.
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby,
 Individuálna práca podľa partov.
 pracujú nad koncertným repertoárom: práca  Práca nad spoločnou interpretáciou: úvod,
nad kontrolou umeleckých a technických
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení,
stavba skladby.
 interpretujú skladby rôznych žánrov, štýlov  Práca nad koncertným repertoárom: práca
a pod.,
nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení.
 hrajú z listu,
 Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
 zdokonaľujú klavírne a technické návyky,
 Hra z listu.
 interpretujú akýkoľvek part v štvorručnej
klavírnej hre,
 Rozvoj klavírnych a technických návykov.
 definujú úlohu a význam partu primo
 Návyky sebakontroly a sebahodnotenia.
a secondo v študovanej skladbe,
 Interpretácia akéhokoľvek partu
v štvorručnej klavírnej hre.
 kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb,
 Úloha a význam partu primo a secondo
 dodržiavajú princípy súhry, pohotovosti pri
v študovanej skladbe.
interpretácii štvorručných skladieb,
 Sluchová kontrola pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb.
 interpretujú s učiteľom alebo iným žiakom štvorručné skladby rôznych hudobných
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
foriem, štýlov, podľa notového zápisu,
štvorručných skladieb.
zodpovedajúceho úrovni náročnosti daného  Spoločná interpretácia s učiteľom alebo
ročníka predmetu Hra na klavíri,
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky
hudobných foriem, štýlov podľa notového
pri interpretácii,
zápisu, zodpovedajúce úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu hra na klavíri.
 kontrolujú sluchovo súhru pri kolektívnej
hre,
 Aplikácia hudobno-výrazových
prostriedkov, zodpovedajúcich rozsahu

 aplikujú návyky komornej hry v rôznych
hudobných zoskupeniach,
 vytvárajú príbuzné harmonické funkcie
k T,S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa,
 aplikujú možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a jednoduchých umelých
piesňach v durovej a molovej tónine,
 zdokonaľujú kompetencie v oblasti
klavírneho sprievodu podľa notového
zápisu pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov,
 zdokonaľujú kompetencie samostatnej
práce pri naštudovaní skladieb so sólistom,
 preukážu návyky tvorby rytmického
a melodického sprievodu,
 venujú pozornosť rozvíjaniu klavírnych
a technických možností pri práci
nad sprievodom,
 ovládajú prakticky typy sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu, akordická pulzácia, harmonické
figúry,
 dosahujú vyšší stupeň pohotovosti pri hre
z listu,
 zahrajú z listu,
 ovládajú klavírne a technické návyky: tóny,
ozdoby, technické problémy, interpretácia
sólových častí v klavírnom sprievode, práca
nad charakterom a obsahom skladby,
rytmus,
 vytvárajú sprievod k piesňam, k zložitejším
hudobným skladbám,
 analyzujú hudobné dielo: uvedomenie si
tónorodu, metro – rytmickej stavby diela,
frázovanie, poznanie a správne definovanie
























učiva daného ročníka predmetu
Hra na klavíri.
Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej
hre.
Rozvíjanie návykov komornej hry.
Výchova k pohotovosti pri súhre.
Návyky klavírneho sprievodu
Poznatky a vytváranie sprievodu podľa
akordických značiek.
Tvorba príbuzných harmonických funkcií
k T,S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa.
Možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý).
Transpozícia jednoduchého harmonického
sprievodu (T, S, D a ich príbuzných
akordov) v ľudových a jednoduchých
umelých piesňach v durovej a molovej
tónine.
Rozvoj návykov v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu
pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov.
Rozvoj návykov samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom.
Návyky tvorby rytmického a melodického
sprievodu.
Pokračovanie rozvoja klavírnych
a technických možností žiaka pri práci
nad sprievodom.
Osvojenie týchto typov sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu, akordická pulzácia, harmonické
figúry.
Rozvíjanie pohotovostí pri hre z listu.
Hra z listu.
Klavírne a technické návyky: tóny, ozdoby,
technické problémy, interpretácia sólových

významu všetkých znamienok, skratiek
a iných znakov v notovom texte skladby,
 dosahujú vyššiu náročnosť sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
rozklad akordu,
 vytvárajú a hrajú sprievod podľa
akordických značiek,
 interpretujú pieseň s vlastným sprievodom.








častí v klavírnom sprievode, práca nad
charakterom a obsahom skladby, rytmus.
Sprievod k piesňam, k zložitejším
hudobným skladbám.
Rozbor hudobného diela: uvedomenie si
tónorodu, metro – rytmickej stavby diela,
frázovanie, poznanie a správne definovanie
významu všetkých znamienok, skratiek
a iných znakov v notovom texte skladby.
Zvyšovanie náročnosti sprievodu: hlavné
basové tóny, bas - akord, bas –rozklad
akordu.
Interpretácia piesní s vlastným sprievodom.

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
22. 06. 2018
03. 09. 2018
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
0,5
0,5
0,5
0,5
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
1-2
1- 2
1-2
1-2
alebo
hra v súbore,
alebo
hra v orchestri
3. Hudobná náuka**) 1
1
1
1
Spolu: 1. 2a. 3.
3
3
3
3
1. 2b. 3.
4–5
4-5
4-5
4–5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti, rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent II. stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením a preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu





rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 rozvíjať umenie počúvať ostatných hráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať zložitejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent II. stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
 Rozsiahlejšie hudobné
formy
 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.storočia
 Tanečná a populárna
hudba

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
 Rozsiahlejšie
hudobné formy

A. Dvořák: Slovanské tance ,
Legendy, Valčíky
J. Brahms: Uhorské tance
 Štýlové tance
L. Kuruc: 5 skladieb pre 4
ruky
 Obdobie baroka
Chačaturian – Valčík z
Maškarády
 Klasicizmus
Mike Cornick: Encores for
Two, Tea for two
 Romantizmus
E. H. Grieg: Peer Gynt
J. Ježek- Bugatti step
 Hudba 20.storočia V. Lichnerová – 4-r. skl.
Pre klavír II.
 Tanečná
M. MIER: Jazz, rag and
a populárna hudba blues for two, book 2

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/
skriňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 Rozsiahlejšie hudobné formy

Kompetencie
Žiak má vedieť:

 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.storočia
 Tanečná a populárna hudba

 Definovať úlohu a význam partu primo
a secondo
 Počúvať ostatných spoluhráčov, vedieť sa
sluchovo kontrolovať
 Individuálne pracovať na svojom parte,
ale aj nad spoločnou interpretáciou
 Pokračovať v melodickej línii
a „odovzdávať „ ju partnerovi
 Aplikovať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretovať spoločne s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu zodpovedajúceho úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Aplikovať hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Vedia preukázať návyky komornej hry
 Osvojiť si typy sprievodu: harmonická
podpora, striedanie basu a akordu, akordická
pulzácia, harmonické figúry, sprievod
miešaného typu,
 Docieliť zvyšovanie náročnosti sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
rozklad akordu, miešaná rytmická štruktúra,
 Vytvoriť si vlastný hudobný sprievod
k piesňam alebo podľa akordických značiek
 Vytvoriť príbuzné harmonické funkcie
k T, S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa, VI. stupňa,
 Využívať možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 Transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a umelých piesňach v durovej,
molovej a kombinovanej tónine,

 Samostatne pracovať pri naštudovaní
skladieb so sólistom,
 Zahrať z listu pohotovejšie
 Preukázať klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, technické problémy,
interpretácia sólových častí v klavírnom
sprievode, práca nad charakterom a obsahom
skladby, rytmus, pedalizácia, synkopy
Výkonové štandardy
Žiaci:
 počúvajú sa pri kolektívnej interpretácii,
 dokážu pokračovať v melodickej línii a
,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie,
 pracujú samostatne podľa partov,
 pracujú nad spoločnou interpretáciou: úvod,
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby, dynamika i iné hudobnovýrazové prostriedky, rytmicky a technicky
plynulá hra,
 pracujú nad koncertným repertoárom: práca
nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení,
 interpretujú skladby rôznych žánrov, štýlov
a pod.,
 preukážu návyky: hry z listu, klavírne
a technické návyky,
 dokážu zahrať akýkoľvek part
v štvorručnej klavírnej hre,
 definujú úlohu a význam partu primo
a secondo v študovanej skladbe,
 kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb,
 aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri
interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretujú spoločne s učiteľom alebo iným
žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu, zodpovedajúceho úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu Hra na klavíri,

Obsahové štandardy
 Umenie počúvať sólistu a pomáhať mu
pri vyjadrovaní charakteru skladby.
 Umenie pokračovať v melodickej línii
a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie.
 Individuálna práca po partoch.
 Práca nad spoločnou interpretáciou: úvod,
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby, dynamika i iné hudobnovýrazové prostriedky, rytmicky a technicky
plynulá hra.
 Práca nad koncertným repertoárom: práca
nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení.
 Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
 Hra z listu, rozvoj klavírnych a technických
návykov.
 Návyky sebakontroly a sebahodnotenia.
 Interpretácia akéhokoľvek partu
v štvorručnej klavírnej hre.
 Úloha a význam partu primo a secondo
v študovanej skladbe.
 Sluchová kontrola pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb.
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
štvorručných skladieb.
 Spoločná interpretácia s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu, zodpovedajúce úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu hra na klavíri.

 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 kontrolujú súhru pri kolektívnej hre,
 preukážu návyky komornej hry,
 vytvoria príbuzné harmonické funkcie
k T, S a D → kvintakord II. stupňa,
III. stupňa, VI. stupňa,
 využívajú možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a umelých piesňach v durovej,
molovej a kombinovanej tónine,
 budujú návyky v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu
pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov,
 preukážu návyky samostatnej práce pri
naštudovaní skladieb so sólistom,
 zdokonaľujú návyky tvorby rytmického
a melodického sprievodu,
 pracujú nad rozvojom klavírnych
a technických spôsobilostí,
 dokážu prakticky zvládnuť tieto typy
sprievodu: harmonická podpora, striedanie
basu a akordu, akordická pulzácia,
harmonické figúry, sprievod miešaného
typu,
 docielia vyšší stupeň pohotovosti
pri hre z listu,
 zahrajú z listu,
 preukážu klavírne a technické návyky: tóny,
ozdoby, technické problémy, interpretácia
sólových častí v klavírnom sprievode, práca
nad charakterom a obsahom skladby,
rytmus, pedalizácia, synkopy,
 vytvárajú sprievod k piesňam, k zložitejším
hudobným skladbám,

 Aplikácia hudobno-výrazových
prostriedkov, zodpovedajúcich rozsahu
učiva daného ročníka predmetu
Hra na klavíri.
 Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej hre.
 Rozvíjanie návykov komornej hry.
 Výchova k pohotovosti pri súhre.
 Poznatky a vytváranie sprievodu
podľa akordických značiek.
 Tvorba príbuzných harmonických funkcií
k T,S a D → kvintakord II. stupňa,
III. stupňa, VI. stupňa.
 Možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý).
 Transpozícia jednoduchého harmonického
sprievodu (T, S, D a ich príbuzných
akordov) v ľudových a jednoduchých
umelých piesňach v durovej, molovej
a kombinovanej tónine.
 Rozvoj tvorivých návykov v oblasti
klavírneho sprievodu podľa notového
zápisu pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov.
 Rozvoj návykov samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom.
 Návyky tvorby rytmického a melodického
sprievodu.
 Pokračovanie rozvoja klavírnych
a technických možností žiaka pri práci
nad sprievodom.
 Osvojenie týchto typov sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu, akordická pulzácia, harmonické
figúry, sprievod miešaného typu.
 Rozvíjanie pohotovostí pri hre z listu.
 Hra z listu.
 Klavírne a technické návyky: tóny, ozdoby,
technické problémy, interpretácia sólových
častí v klavírnom sprievode, práca nad

charakterom a obsahom skladby, rytmus,
 analyzujú hudobné dielo: uvedomenie si
pedalizácia, synkopy.
tónorodu, metro – rytmickej stavby diela,
frázovanie, poznanie a správne definovanie  Sprievod k piesňam, k zložitejším
významu všetkých znamienok, skratiek
hudobným skladbám.
a iných znakov v notovom texte skladby,
 Rozbor hudobného diela: uvedomenie si
tónorodu, metro – rytmickej stavby diela,
 docielia zvyšovanie náročnosti sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
frázovanie, poznanie a správne definovanie
rozklad akordu, miešaná rytmická štruktúra,
významu všetkých znamienok, skratiek
a iných znakov v notovom texte skladby.
 vytvárajú a hrajú a sprievod podľa
akordických značiek,
 Zvyšovanie náročnosti sprievodu: hlavné
basové tóny, bas - akord, bas –rozklad
 interpretujú piesne s vlastným sprievodom.
akordu, miešaná rytmická štruktúra.
 Interpretácia piesní s vlastným sprievodom.

Metódy hodnotenia – Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Predmet:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:

Hra na klavíri
4-ručná hra, komorná hra, klavírny sprievod
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného umeleckého vzdelávania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Jarmila Pišková
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
0,5
0,5
0,5
0,5
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
1-2
1- 2
1-2
1-2
alebo
hra v súbore,
alebo
hra v orchestri
3. Hudobná náuka**) 1
1
1
1
Spolu: 1. 2a. 3.
3
3
3
3
1. 2b. 3.
4–5
4-5
4-5
4–5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Klavír stále patrí medzi obľúbené hudobné nástroje nielen kvôli bohatej a farebnej zvukovosti,
ale aj pre názornú hru – stanovená výška tónu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hra na klavíri
podporuje a vytvára pozitívny vzťah žiaka k hudbe, kultivuje jeho osobnosť, obohacuje jeho hudobné

skúsenosti, rozvíja jeho hudobné schopnosti, hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti
a jeho technickú zručnosť. Toto poslanie sa napĺňa aj prostredníctvom ďalších predmetov tohto
zamerania - 4-ručnej hry na klavíri, hry z listu, improvizáciou, sprevádzaním iných hudobných
nástrojov alebo hrou v komorných zoskupeniach.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňuje sa tiež osobnosť žiaka, časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent II. stupňa základného štúdia interpretuje skladby s uvedomením a preukazuje
znalosť odbornej terminológie v oblasti hudobná teória, dejiny hudby, harmónia a hudobná estetika.
Ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psychofyziologickými dispozíciami. Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia a je schopný
systematicky pracovať na zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie.
Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými interpretačnými činnosťami. Používa IKT
pri poznávaní hudobnej literatúry svojho nástroja, vizuálne a sluchové poznatky dokáže aplikovať
počas vlastnej interpretácie. Ovláda technickú a interpretačnú zložku počas hudobného prejavu.
V spolupráci s učiteľom dokáže analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. Rozumie
hudobno-výrazovým, technickým a artikulačným označeniam notového zápisu interpretovanej
skladby a uplatňuje ich počas hry. Dokáže vyjadriť emócie v rámci interpretácie. Pozná pravidlá
kultúrneho správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce
preukazuje na verejnosti. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a rovesníkov.
Verbálne vyjadruje vlastné pocity a postrehy z vnímania hudobného diela.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov 4-ručná hra, komorná hra.
Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké
zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre a 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť základným prvkom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu





rozlíšiť v skladbe hudobný motív, hudobnú tému, formu skladby
uvedomovať si princíp podobnosti a kontrastu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 pestovať zmysel pre presný rytmus , primerané tempo skladby, frázovanie
 zväčšovať rozpätie rúk
 rozvíjať polyfonickú hru
 dbať na tvorenie kvalitného tónu
 zvyšovať nároky na pohybovú zručnosť a pamäť primerane individuálnym schopnostiam
žiaka
 rozvíjať umenie počúvať ostatných hráčov
Afektívna oblasť:
 rozvíjať dynamické odtiene hry
 používať zložitejšie agogické zmeny
 zdokonaľovať muzikálne cítenie
 rozvíjať vlastný hudobný výraz pri prednesových skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent II. stupňa umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje po celej klaviatúre
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 rozozná štruktúru malej dvoj- a trojdielnej formy, rondovej formy, variácií
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť :
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 Rozsiahlejšie hudobné formy
 Štýlové tance
 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna hudba










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Rozsiahlejšie
hudobné formy
Štýlové tance
Obdobie baroka
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20.stor.
Tanečná
a populárna hudba

A. Dvořák: Slovanské tance,
Legendy, Valčíky
J. Brahms: Uhorské tance
L. Kuruc: 5 skladieb pre
4 ruky
Chačaturian – Valčík
z Maškarády
Mike Cornick: Encores for
Two, Tea for two
E. H. Grieg: Peer Gynt
J. Ježek - Bugatti step
V. Lichnerová – 4-r. skl.
Pre klavír II.
M. MIER: Jazz, rag and blues
for two, book 2

 hudobný nástroj klavír
 metronóm
 notový materiál
 stolička ku klavíru
 knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 Rozsiahlejšie hudobné formy
 Štýlové tance

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Definovať úlohu a význam partu primo
a secondo

 Obdobie baroka
 Klasicizmus
 Romantizmus
 Hudba 20.stor.
 Tanečná a populárna hudba

 Počúvať ostatných spoluhráčov, vedieť
sa sluchovo kontrolovať
 Individuálne pracovať na svojom parte,
ale aj nad spoločnou interpretáciou
 Pokračovať v melodickej línii
a „odovzdávať „ ju partnerovi
 Aplikovať princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb
 Interpretovať spoločne s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu zodpovedajúceho úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Aplikovať hudobno-výrazové prostriedky,
zodpovedajúce rozsahu učiva daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 Vedia preukázať návyky komornej hry
 Osvojiť si typy sprievodu: harmonická
podpora, striedanie basu a akordu, akordická
pulzácia, harmonické figúry, sprievod
miešaného typu,
 Docieliť zvyšovanie náročnosti sprievodu:
hlavné basové tóny, bas - akord, bas –
rozklad akordu, miešaná rytmická štruktúra,
 Vytvoriť si vlastný hudobný sprievod
k piesňam alebo podľa akordických značiek
 Vytvoriť príbuzné harmonické funkcie
k T, S a D → kvintakord II. stupňa,
III. stupňa, VI. stupňa,
 Využívať možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý),
 Transponovať jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy)
v ľudových a umelých piesňach v durovej,
molovej a kombinovanej tónine,
 Samostatne pracovať pri naštudovaní
skladieb so sólistom,
 Zahrať z listu pohotovejšie

 Preukázať klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, technické problémy,
interpretácia sólových častí v klavírnom
sprievode, práca nad charakterom a obsahom
skladby, rytmus, pedalizácia, synkopy.
Výkonové štandardy
Žiaci:
 počúvajú s uvedomením sólistu a pomáhajú
mu pri vyjadrovaní charakteru skladby,
 dokážu pokračovať v melodickej línii a
,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie,
 pracujú samostatne podľa partov,
 pracujú nad spoločnou interpretáciou: úvod,
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby, dynamika i iné hudobnovýrazové prostriedky, rytmicky a technicky
plynulá hra,
 pracujú nad koncertným repertoárom: práca
nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení,
 interpretujú skladby rôznych žánrov, štýlov
a pod.,
 hrajú z listu,
 docielia rozvoj klavírnych a technických
návykov,
 interpretujú akýkoľvek part v štvorručnej
klavírnej hre,
 definujú úlohu a význam partu primo
a secondo v študovanej skladbe,
 kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb,
 aplikujú princípy súhry, pohotovosti
pri interpretácii štvorručných skladieb,
 interpretujú s učiteľom alebo iným žiakom štvorručné skladby rôznych hudobných
foriem, štýlov, podľa notového zápisu,
zodpovedajúce úrovni náročnosti daného
ročníka predmetu Hra na klavíri,
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky,
 kontrolujú sluchovo súhru pri kolektívnej
hre,

Obsahové štandardy
 Umenie počúvať sólistu a pomáhať mu
pri vyjadrovaní charakteru skladby.
 Umenie pokračovať v melodickej línii
a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie.
 Individuálna práca podľa partov.
 Práca nad spoločnou interpretáciou: úvod,
predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby, dynamika i iné hudobnovýrazové prostriedky, rytmicky a technicky
plynulá hra.
 Práca nad koncertným repertoárom: práca
nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení.
 Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
 Hra z listu, rozvoj klavírnych a technických
návykov.
 Návyky sebakontroly a sebahodnotenia.
 Interpretácia akéhokoľvek partu
v štvorručnej klavírnej hre.
 Úloha a význam partu primo a secondo
v študovanej skladbe.
 Sluchová kontrola pri interpretácii
štvorručných klavírnych skladieb.
 Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii
štvorručných skladieb.
 Spoločná interpretácia s učiteľom alebo
iným žiakom - štvorručné skladby rôznych
hudobných foriem, štýlov, podľa notového
zápisu, zodpovedajúce úrovni náročnosti
daného ročníka predmetu hra na klavíri.
 Aplikácia hudobno-výrazových
prostriedkov, zodpovedajúcich rozsahu
učiva daného ročníka predmetu hra
na klavíri.

 aplikujú návyky komornej hry v rôznych
hudobných zoskupeniach,
 vytvárajú príbuzné harmonické funkcie
k T,S a D → kvintakord II. stupňa,
III. stupňa, IV a VI. stupňa,
 využívajú teoretické východiská a praktické
základy tvorby kadencie,
 aplikujú základné harmonické funkcie: T, S
a D a ich príbuzné akordy pri sprievode
piesní v rôznej forme,
 transponujú jednoduchý harmonický
sprievod (T, S, D a ich príbuzné akordy),
 preukážu návyky v oblasti klavírneho
sprievodu podľa notového zápisu pri
sprevádzaní spevákov alebo melodických
nástrojov,
 zdokonaľujú návyky samostatnej práce pri
naštudovaní skladieb so sólistom,
 preukážu návyky tvorby rytmického
a melodického sprievodu,
 dokážu docieliť rozvoj vlastných klavírnych
a technických možností pri práci nad
sprievodom,
 ovládajú praktický typy sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu, akordická pulzácia, harmonické
figúry, sprievod miešaného typu, sprievod s
opakovaním vokálneho partu alebo bez
neho,
 docielia pohotovosť pri hre z listu,
 zahrajú z listu,
 zdokonaľujú klavírne a technické návyky:
tóny, ozdoby, technické problémy,
interpretácia sólových častí v klavírnom
sprievode, práca nad charakterom
a obsahom skladby, rytmus, pedalizácia,
synkopy, dialóg sólistu a klavíra, spoločný
sprievod I. partu s iným nástrojom,
 vytvárajú sprievod k piesňam, k zložitejším
hudobným skladbám,
 dokážu vykonať rozbor hudobného diela:
uvedomenie si tónorodu, metro – rytmickej
stavby diela, frázovanie, poznanie a správne























Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej hre.
Rozvíjanie návykov komornej hry.
Výchova k pohotovosti pri súhre.
Poznatky a vytváranie sprievodu podľa
akordických značiek.
Tvorba príbuzných harmonických funkcií
k T,S a D → kvintakord II. stupňa, III.
stupňa, IV a VI. stupňa, tvorba kadencie.
Možnosti použitia základných
harmonických funkcií: T, S a D a ich
príbuzných akordov pri sprievode piesní
vo forme kvintakordu a jeho obratov
v rôznych formách arpeggio v rôznych
taktoch (dvojdobý, trojdobý, kombinovaný).
Transpozícia jednoduchého harmonického
sprievodu (T, S, D a ich príbuzných
akordov) v ľudových a jednoduchých
umelých piesňach v durovej a molovej
tónine.
Rozvoj tvorivých návykov v oblasti
klavírneho sprievodu aj podľa notového
zápisu pri sprevádzaní spevákov alebo
melodických nástrojov.
Rozvoj návykov samostatnej práce
pri naštudovaní skladieb so sólistom.
Návyky tvorby rytmického a melodického
sprievodu.
Pokračovanie rozvoja klavírnych
a technických možností žiaka pri práci
nad sprievodom.
Osvojenie týchto typov sprievodu:
harmonická podpora, striedanie basu
a akordu, akordická pulzácia, harmonické
figúry, sprievod miešaného typu, sprievod
s opakovaním vokálneho partu alebo
bez neho.
Rozvíjanie pohotovostí pri hre z listu.
Hra z listu.
Klavírne a technické návyky: tóny, ozdoby,
technické problémy, interpretácia sólových
častí v klavírnom sprievode, práca nad
charakterom a obsahom skladby, rytmus,
pedalizácia, synkopy, dialóg sólistu

definovanie významu všetkých znamienok,
skratiek a iných znakov v notovom texte
skladby, prstoklad a jeho význam,
 zvládajú sprievod: hlavné basové tóny, bas akord, bas – rozklad akordu, miešaná
rytmická štruktúra,
 vytvárajú a hrajú sprievod podľa
akordických značiek,
 interpretujú piesne s vlastným sprievodom








a klavíra, spoločný sprievod i. Partu s iným
nástrojom.
Sprievod k piesňam, k zložitejším
hudobným skladbám.
Rozbor hudobného diela: uvedomenie si
tónorodu, metro – rytmickej stavby diela,
frázovanie, poznanie a správne definovanie
významu všetkých znamienok, skratiek
a iných znakov v notovom texte skladby,
prstoklad a jeho význam.
Zvyšovanie náročnosti sprievodu: hlavné
basové tóny, bas - akord, bas –rozklad
akordu, miešaná rytmická štruktúra.
Interpretácia piesní s vlastným sprievodom.

Metódy hodnotenia –Hodnotenie podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 0

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Prípravná hlasová výchova
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
0. ročník prípravného štúdia
Nultý stupeň ISCED 0 predprimárne umelecké vzdelávanie
1-2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01.0 9. 2015

Učebný
Prípravné Dĺžka štúdia
plán číslo štúdium
počet rokov

PREDMET



A

1a

1b

B

2

1

1. rok
2. rok
Počet hodín
týždenne
2
1
Prípravná hudobná výchova *)

a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova

-

1

0,5

1 - 1,5

1.
2.
pol- polrok rok
2

1

-

1

0,5
1

1
1

alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Základom predprimárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Tým sa vytvárajú predpoklady pre
to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o
návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Žiak po absolvovaní prípravného štúdia spoľahlivo ovláda základné spevácke návyky a
výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Úspešným absolvovaním
ročníka získa žiak umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie primárne umelecké vzdelanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
používať hudobnú terminológiu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym fyziologickým dispozíciám
Afektívna oblasť:




rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:





v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦

prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu

◦
◦


je zodpovedný a spolupracuje s učiteľom
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy










Detské piesne
Ľudové piesne

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie






práca na vyučovacej hodine
komunikácia s rodičom
návšteva koncertov, vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Detské piesne
Ľudové piesne











K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov
B. Brožová- Album detských
piesní

metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Detské piesne
Ľudové piesne

Výkonové štandardy
Žiaci:
 interpretujú spamäti so sprievodom klavíra
minimálne 4 piesne
 na úrovni hry zvládnu dychové, spevácke a
uvoľňovacie pohybové cvičenia
 ovládajú základy správnej výslovnosti
 preukážu schopnosť sledovania notového
zápisu pri interpretácii
 disponujú systematickými pracovnými
návykmi

Kompetencie
 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej
hlasovej polohe v rozsahu 5-6 tónov
 Odstrániť tvrdé hlasové začiatky
 Vytvoriť základy speváckeho dýchania
 Osvojiť si správne držanie tela
 Využívať legátové spievanie a artikuláciu
 Spievať spamäti
Obsahové štandardy
 jednoduché ľudové a detské umelé piesne v
strednej hlasovej polohe v rozsahu 5-6 tónov
 správne a prirodzené držanie tela pri speve
 pokojný nádych a predlžovaný výdych
prostredníctvom aktivačných cvičení
 dodržanie troch fáz (nádych, zadržanie,
výdych)
 osvojenie si mäkkého nasadenia tónu
 správne ovládanie artikulačného aparátu
 spájanie notového zápisu s predstavou výšky
tvoreného tónu
 spôsobilosti zapamätať si a zopakovať
elementárne hudobné motívy, cvičenia, frázy

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného
štúdia: 2 piesne odlišného charakteru primeranej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)
3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
1
1
1
1 1,5
1,5
Spolu: 1a. 2. 5.
3
3
1b. 2. 5.
3
3
1a. 2. 3. 5.
4
1b. 2. 4. 5.
5
1b. 2. 3. 5.
4
4,5
4,5
1b. 2. 4. 5.
5
5,5
5,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1,5

4,5
5.5

3
4

Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia spevu spoľahlivo ovláda základné spevácke
návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v
notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu. Úspešným absolvovaním posledného ročníka získa
žiak primárne umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦
dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať

pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
◦
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
◦
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie

rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
◦
orientuje sa v prebratých tóninách
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦
dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby

◦


získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
◦
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦
má záujem hľadať riešenia
◦
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
◦
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
◦
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
◦
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
◦
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
◦
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
◦
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Detské piesne
Ľudové piesne









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –

 pozorovanie
 opakovanie
 cieľavedomosť

školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Detské piesne
Ľudové piesne

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov
B. Brožová- Album detských
piesní

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Detské piesne
Ľudové piesne

Kompetencie
 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej
hlasovej polohe v rozsahu 6-8 tónov
 Odstrániť tvrdé hlasové začiatky
 Používať dynamiku piano a mezzoforte
 Vytvárať základ hlavovej rezonancie
 Orientovať sa v rytmických hodnotách






Výkonové štandardy
Žiaci:
 interpretujú spamäti minimálne 8 piesní v
strednej hlasovej polohe v rozsahu 6-8 tónov
 zvládnu na elementárnej úrovni základy
dychovej techniky
 zvládnu správnu a funkčnú artikuláciu
 preukážu mäkké a opreté nasadenie tónu
 aplikujú pri speve elementárne hudobnovýrazové prostriedky
 rozpoznajú pedagógom zámerne
demonštrované chyby
 spájajú správne znejúce tóny s vlastným
sluchovým vnemom a notovým zápisom

notového zápisu
Vytvoriť základy speváckeho dýchania
Osvojiť si správne držanie tela
Využívať legátové spievanie a artikuláciu
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy
 ľudové a detské umelé piesne so sprievodom
klavíra alebo CD nosiča
 základy dýchania pri speve- tri fázy hlbokého
bránicového dýchania (nádych -zadržanie výdych)
 správna vokalizácia: uvoľnená brada s
funkčným ovládaním úst
 tvorba tónu v strednej hlasovej polohe
 hudobno-výrazové prostriedky: výška, dĺžka
a sila tónu
 hlasové cvičenia
 cvičenie intonačnej, rytmickej a harmonickej
predstavivosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)
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I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)
3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
1
1
1
1 1,5
1,5
Spolu: 1a. 2. 5.
3
3
1b. 2. 5.
3
3
1a. 2. 3. 5.
4
1b. 2. 4. 5.
5
1b. 2. 3. 5.
4
4,5
4,5
1b. 2. 4. 5.
5
5,5
5,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1,5

4,5
5.5

3
4

Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia spevu spoľahlivo ovláda základné spevácke
návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v
notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu. Úspešným absolvovaním posledného ročníka získa
žiak primárne umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu

uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s

výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦


za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
7.

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy











Detské piesne
Ľudové piesne

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Detské piesne
Ľudové piesne

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov
B. Brožová- Album detských
piesní
P. Krška- Ľudové piesne

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Detské piesne
Ľudové piesne

Výkonové štandardy
Žiaci:
 interpretujú spamäti minimálne 8 piesní
minimálne v rozsahu oktávy
 preukážu vyššiu úroveň dychovej techniky
 aplikujú funkčnú artikuláciu pri tvorbe
vokálov v strednej hlasovej polohe
 ovládajú spevácke kompetencie na
elementárnej úrovni
 zvládnu prednes kantilény
 majú intonačnú, rytmickú a tempovú
predstavivosť

 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej hlasovej
polohe v rozsahu 6-8 tónov
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamiku piano a mezzoforte
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Využívať dychovú techniku, pokojné a hlboké
dýchanie
 Osvojiť si správne držanie tela
 Využívať legátové spievanie a artikuláciu
 Spievať spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy
 cvičenie pokojného a hlbokého dýchania na
bránici
 zásady správnej speváckej výslovnosti
 technické cvičenia na mäkké nasadzovanie
tónu
 navodenie hlavového tónu
 vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej
polohe, bez hlasového zlomu
 rozširovanie hlasového rozsahu smerom hore
 technické cvičenia na osvojovanie si kantilény
 technické cvičenia na rozvíjanie intonačnej,
rytmickej a harmonickej predstavivosti
 rozvíjanie čistej intonácie ako prípravy pre
komorný alebo zborový spev

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)
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I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)
3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
1
1
1
1 1,5
1,5
Spolu: 1a. 2. 5.
3
3
1b. 2. 5.
3
3
1a. 2. 3. 5.
4
1b. 2. 4. 5.
5
1b. 2. 3. 5.
4
4,5
4,5
1b. 2. 4. 5.
5
5,5
5,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1,5

4,5
5.5

3
4

Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia spevu spoľahlivo ovláda základné spevácke
návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v
notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu. Úspešným absolvovaním posledného ročníka získa
žiak primárne umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb

definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:

◦
◦


za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
7.

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy
Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízyjednoduché

Materiálne výučbové
prostriedky

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov
B. Brožová- Album detských
piesní
P. Krška- Ľudové piesne
M. Sch. Trnavský- Slovenské
národné piesne (4 zväzky)
B. Gráfová/ P. HochelZačíname od Adama











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché

Výkonové štandardy
Žiaci:
 demonštrujú prirodzený detský hudobný
prejav na interpretácii 8-10 piesní spamäti,
bez hlasových zlomov so sprievodom klavíra
alebo CD
 majú zafixované správne spevácke návyky
 pri speve využívajú dynamické kontrasty,
agogiku
 spievajú v celom svojom hlasovom rozsahu
 prebraté technické a výrazové prvky spájajú s
hudobnou predstavou a teoretickými
poznatkami

 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie) - spev v strednej
hlasovej polohe v rozsahu 8-9 tónov
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy
 jednoduchšie piesne rôzneho charakteru a
žánru
 správne a prirodzené držanie tela pri speve
 upevňovanie a zdokonaľovanie vedomého
ovládania rečových orgánov s dôrazom na
uvoľňovanie brady
 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
reberno - bránicového dýchania
 uvedomelý prednes na základe porozumenia
hudobnej štruktúry a obsahu piesne
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka
 spájanie a zvukové vyrovnávanie vokálov v
celej hlasovej polohe
 rozširovanie hlasového rozsahu smerom
nahor i nadol
 spájanie a zvukové vyrovnávanie tónov pri
používaní hlavovej rezonancie
 interpretácia skladieb primeraných
schopnostiam a veku žiaka

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia spevu spoľahlivo ovláda základné spevácke
návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v
notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu. Úspešným absolvovaním posledného ročníka získa
žiak primárne umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu

uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦


za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
7.

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché
Moderné piesne (podľa
záujmu a schopností
žiaka)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízyjednoduché
Moderné piesne
(podľa záujmu a
schopností žiaka)

Materiálne výučbové
prostriedky

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
P. Krška- Ľudové piesne
B. Gráfová/ P. HochelZačíname od Adama
M. Sch. Trnavský- Slovenské
národné piesne (4 zväzky)
P. Cón- Vianočné piesne: pre
spev a klavír











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ľudové piesne

Umelé piesne

Vokalízy- jednoduché
Moderné piesne (podľa záujmu a schopností
žiaka)









Výkonové štandardy
Žiaci:
 interpretujú spamäti 8 -10 piesní so
sprievodom klavíra, alebo CD nosiča
 ovládajú tvorbu tónu opretého na bránici
(dychovú oporu)
 ovládajú mäkké nasadenie tónu
 ovládajú plynulý prednes kantilény
 prirodzene frázujú s použitím dynamických
a agogických výrazových prostriedkov
 vedome tvoria staccato a legato
 pri spievaní preukazujú schopnosť
zvukovo vyrovnávať vokály v celom
svojom hlasovom rozsahu
 orientujú sa v notovom zápise speváckych
partov
 chápu textový obsah prednesených skladieb
 samostatne pracujú s notovým materiálom

Čisto intonovať
Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej hlasovej
polohe v rozsahu 8-9 tónov
Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
Rozširovať hlavovú rezonanciu
Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
Osvojiť si správne držanie tela
Klásť dôraz na správnu artikuláciu a uvoľnenú
bradu
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy
 piesne rôzneho charakteru a žánru
 sústavné zdokonaľovanie zmiešaného
reberno-bránicového dýchania (uvedomené
budovanie dychovej opory)
 cvičenia na mäkké nasadenie tónu
 cvičenia plynulej kantilény na rôznorodých
melódiách
 rozširovanie a vyrovnávanie hlasového
rozsahu podľa individuálnych schopností
žiakov hlasovými cvičeniami smerom nadol
i nahor
 rozširovanie a obohacovanie dynamickej a
agogickej škály
 technické cvičenia na správne použitie
dychu na bránici pri spievaní staccata
 technické cvičenia na spájanie hlavovej a
hrudnej rezonancie – voix mixt
 spájanie notového materiálu s hudobnou
predstavou
 zdokonaľovanie uvedomelého prednesu na
základe pochopenia hudobného a textového

obsahu piesne

Záverečná skúška:
1 solmizačné cvičenie
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
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Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
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I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
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3.
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania študijného zamerania spev a štúdia pre
dospelých dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný umelecky
i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať
a interpretovať piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje
schopnosti. Spôsobilosti a zručnosti, nadobudnuté počas štúdia, dokáže plnohodnotne uplatňovať
v oblasti kultúry a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený
pokračovať v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického
zamerania. Absolvent rozšíreného štúdia spev dokáže spievať zvukovo kvalitným znelým hlasom v
rozsahu najmenej dvoch oktáv s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou. Je
schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má prehľad v odbornej literatúre a
poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Absolvent je schopný tvorivej umeleckej
práce, na ktorú sa vo vyššom odbornom vzdelávaní kladie veľký dôraz. Spĺňa sluchovú, racionálnu
i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Dokáže samostatne umelecky a pútavo tvoriť na úrovni
svojich možností. Absolvent rozšíreného štúdia spevu je pripravený na zvládnutie požiadaviek
talentových skúšok na konzervatórium alebo získané vedomosti aplikovať ako sólista alebo člen
amatérskeho umeleckého telesa. Absolventi, ktorí sa uchádzajú o prijatie na konzervatórium alebo na
vysokú školu umeleckého zamerania, sú spôsobilí vykonať pred termínom talentových skúšok
záverečnú skúšku v rozsahu požiadaviek talentovej skúšky. Absolvent každého stupňa umeleckého
vzdelávania ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a v problematike hlasového ústrojenstva
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu a uplatňovať zmiešaný hlasový register
 osvojiť si správne spevácke dýchanie a postoj
 klásť dôraz na správnu a zreteľnú výslovnosť, na adekvátne frázovanie
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti uplatňovať pri sólových výstupoch a v komorných
speváckych výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 orientovať sa v speváckej literatúre a získané poznatky využívať v umeleckej praxi
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦
◦

orientuje sa v prebratých tóninách
transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦
◦
◦

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových piesní a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku piesne

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
7.

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania a svojim správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre spev
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Moderná pieseň (pop,
šansón, jazz atď., podľa
záujmu a schopností
žiaka)










Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy

Materiálne výučbové
prostriedky

M. Sch. Trnavský- Slovenské  metronóm
národné piesne (4 zväzky)
 notový materiál
V. F. Bystrý- 1000
 stojan

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie

Moderná pieseň
(pop, šansón, jazz
atď., podľa záujmu
a schopností žiaka)

slovenských piesní
P. Krška- Ľudové piesne
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
V. Trojan- České a slovenské
lidové písne
B. Martinů- Nový Špalíček
L. Janáček- Moravská lidová
poesie v písních
N. Vaccai- Metodo pratico di
canto (vokalízy)
G. Concone- 50 lezioni di
canto (vokalízy), 25 vokalíz
pre stredný hlas








stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skriň
a na uloženie
pomôcok







zariadenie
notový archív
zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
odborné knihy,
časopisy
obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ľudové piesne

Umelé piesne

Vokalízy
Moderná pieseň (pop, šansón, jazz atď., podľa 
záujmu a schopností žiaka)











Výkonové štandardy

Čisto intonovať
Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
Optimálne a flexibilne narábať s dychom
Osvojiť si správne držanie tela
Využívať legátové spievanie a dodržiavať
frázovanie
Šetrne zaobchádzať s celým fonačným
aparátom
Vyrovnávať hlas spájaním hrudného
a hlavového registra (voix mixte), venovať
pozornosť prechodným tónom
Rozširovať hlavový tón do vyšších polôh
Rozširovať hlasový rozsah oboma smermi
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozlišovať rôzne spevácke žánre a štýly
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy

Žiaci:
 interpretujú spamäti zvukovo vyrovnaným
hlasom v celej hlasovej polohe 8-10 piesní
so sprievodom klavíra alebo CD
 ovládajú tvorbu staccata so správnym
použitím dychovej opory
 preukazujú zmysel pre krásu plynulej
kantilény a hudobnej frázy
 dodržiavajú zásady hlasovej hygieny, čím
predchádzajú mutačným šelestom a
hlasovým zlomom
 interpretujú piesne so správnym výrazom
primeraným svojmu veku
 samostatne pracujú s notovým materiálom

 piesne rôzneho charakteru a žánru
 tvorba staccata so správnym použitím dychu
na bránici
 sústavné zdokonaľovanie zmiešaného
dýchania a budovania dychovej opory
 vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej polohe
na základe voix mixtu
 rozširovanie hlasového rozsahu oboma
smermi
 spievanie prechodných tónov s nasadením
zhora
 predchádzanie prípadným mutačným
šelestom a hlasovým zlomom vhodným a
šetrným výberom hlasových cvičení
 rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka
hudobným materiálom, ktorý je svojím
obsahom a náročnosťou primeraný ich veku
a schopnostiam

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
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2.
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4.
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania študijného zamerania spev a štúdia pre
dospelých dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný umelecky
i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať
a interpretovať piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje
schopnosti. Spôsobilosti a zručnosti, nadobudnuté počas štúdia, dokáže plnohodnotne uplatňovať
v oblasti kultúry a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený
pokračovať v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického
zamerania. Absolvent rozšíreného štúdia spev dokáže spievať zvukovo kvalitným znelým hlasom v
rozsahu najmenej dvoch oktáv s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou. Je
schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má prehľad v odbornej literatúre a
poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Absolvent je schopný tvorivej umeleckej
práce, na ktorú sa vo vyššom odbornom vzdelávaní kladie veľký dôraz. Spĺňa sluchovú, racionálnu
i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Dokáže samostatne umelecky a pútavo tvoriť na úrovni
svojich možností. Absolvent rozšíreného štúdia spevu je pripravený na zvládnutie požiadaviek
talentových skúšok na konzervatórium alebo získané vedomosti aplikovať ako sólista alebo člen
amatérskeho umeleckého telesa. Absolventi, ktorí sa uchádzajú o prijatie na konzervatórium alebo na
vysokú školu umeleckého zamerania, sú spôsobilí vykonať pred termínom talentových skúšok
záverečnú skúšku v rozsahu požiadaviek talentovej skúšky. Absolvent každého stupňa umeleckého
vzdelávania ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a v problematike hlasového ústrojenstva
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu a uplatňovať zmiešaný hlasový register
 osvojiť si správne spevácke dýchanie a postoj
 klásť dôraz na správnu a zreteľnú výslovnosť, na adekvátne frázovanie
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti uplatňovať pri sólových výstupoch a v komorných
speváckych výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 orientovať sa v speváckej literatúre a získané poznatky využívať v umeleckej praxi



spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦
◦

orientuje sa v prebratých tóninách
transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦
◦
◦

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových piesní a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku piesne

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia

◦
◦

získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
7.

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania a svojim správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre spev
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Moderné piesne (pop,
šansón, jazz atď., podľa
schopností a záujmu
žiaka)










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Moderné piesne
(pop, šansón, jazz
atď., podľa
schopností a
záujmu žiaka)

Materiálne výučbové
prostriedky

M. Sch. Trnavský- Slovenské
národné piesne (4 zväzky)
V. F. Bystrý- 1000
slovenských piesní
P. Krška- Ľudové piesne
B. Urbanec- Album piesní
V. Trojan- České a slovenské
lidové písne
B. Martinů- Nový Špalíček
L. Janáček- Moravská lidová
poesie v písních
N. Vaccai- Metodo pratico di
canto (vokalízy)
G. Concone- 50 lezioni di
canto (vokalízy), 25 vokalíz
pre stredný hlas











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ľudové piesne
 Čisto intonovať
Umelé piesne
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
Vokalízy
notového zápisu
Moderné piesne (pop, šansón, jazz atď., podľa  Optimálne a flexibilne narábať s dychom
schopností a záujmu žiaka)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Tvoriť znelý a pevný tón
 Využívať legátové spievanie a dodržiavať
frázovanie
 Šetrne zaobchádzať s celým fonačným
aparátom
 Plynule a hladko meniť hlasové registre
(voix mixte)
 Rozširovať hlavový tón do vyšších polôh
 Rozširovať hlasový rozsah po e2
 Správne používať hudobnú terminológiu







Výkonové štandardy
Žiaci:
 disponujú spoľahlivým technicky
vyspelejším a kultivovanejším hudobným
prejavom, potrebným na zvládnutie 8-10
náročnejších ľudových a umelých piesní so
sprievodom klavíra alebo CD
 spájajú teoretické poznatky s hudobnou
predstavivosťou
 plne využívajú dychovú oporu
 rozvíjajú hudobnú predstavivosť prepojením
notového zápisu so zvukovou
predstavivosťou
 ovládajú zásady hlasovej hygieny z dôvodu
predmutačného a mutačného obdobia
 prejavujú záujem o hudobnú literatúru, o
kultúru a o aktuálne dianie v umeleckom
svete
 podľa svojho záujmu zrozumiteľne
reprodukujú text aj v cudzom jazyku

Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne spevácke žánre a štýly
Spievať spamäti
Byť schopný sebareflexie
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy
 piesne rôzneho charakteru a žánru
 neustále upevňovanie speváckej techniky a
rozširovanie o ďalšie prvky
 rozvíjanie plynulej kantilény s predlžovaním
a zdokonaľovaním dychových fráz
(striedanie staccata a legata)
 spievanie vokalíz
 odstraňovanie mutačného šelestu a
hlasových zlomov
 štúdium skladieb rôzneho štýlu a žánru
 štúdium piesní v cudzom jazyku

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania študijného zamerania spev a štúdia pre
dospelých dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný umelecky
i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať
a interpretovať piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje
schopnosti. Spôsobilosti a zručnosti, nadobudnuté počas štúdia, dokáže plnohodnotne uplatňovať
v oblasti kultúry a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený
pokračovať v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického
zamerania. Absolvent rozšíreného štúdia spev dokáže spievať zvukovo kvalitným znelým hlasom v
rozsahu najmenej dvoch oktáv s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou. Je
schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má prehľad v odbornej literatúre a
poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Absolvent je schopný tvorivej umeleckej
práce, na ktorú sa vo vyššom odbornom vzdelávaní kladie veľký dôraz. Spĺňa sluchovú, racionálnu
i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Dokáže samostatne umelecky a pútavo tvoriť na úrovni
svojich možností. Absolvent rozšíreného štúdia spevu je pripravený na zvládnutie požiadaviek
talentových skúšok na konzervatórium alebo získané vedomosti aplikovať ako sólista alebo člen
amatérskeho umeleckého telesa. Absolventi, ktorí sa uchádzajú o prijatie na konzervatórium alebo na
vysokú školu umeleckého zamerania, sú spôsobilí vykonať pred termínom talentových skúšok
záverečnú skúšku v rozsahu požiadaviek talentovej skúšky. Absolvent každého stupňa umeleckého
vzdelávania ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a v problematike hlasového ústrojenstva
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu a uplatňovať zmiešaný hlasový register
 osvojiť si správne spevácke dýchanie a postoj
 klásť dôraz na správnu a zreteľnú výslovnosť, na adekvátne frázovanie
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti uplatňovať pri sólových výstupoch a v komorných
speváckych výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 orientovať sa v speváckej literatúre a získané poznatky využívať v umeleckej praxi



spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE



Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦
◦
◦



orientuje sa v prebratých tóninách
transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových piesní a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku piesne

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia

◦
◦


Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦



získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania a svojim správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre spev
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Árie- jednoduché (podľa
záujmu a schopností)
Moderné piesne (pop,
šansón, jazz atď., podľa
záujmu a schopností
žiaka)










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Árie- jednoduché
(podľa záujmu a
schopností)
Moderné piesne
(pop, šansón, jazz
atď., podľa záujmu
a schopností žiaka)

Materiálne výučbové
prostriedky

M. Sch. Trnavský- Slovenské
národné piesne (4 zväzky)
V. F. Bystrý- 1000
slovenských piesní
P. Krška- Ľudové piesne
B. Urbanec- Album piesní
V. Trojan- České a slovenské
lidové písne
B. Martinů- Nový Špalíček
L. Janáček- Moravská lidová
poesie v písních
N. Vaccai- Metodo pratico di
canto (vokalízy)
G. Concone- 50 lezioni di
canto (vokalízy), 25 vokalíz
pre stredný hlas











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy
Árie- jednoduché (podľa záujmu a schopností)
Moderné piesne (pop, šansón, jazz atď., podľa
záujmu a schopností žiaka)

Kompetencie
 Čisto intonovať
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Optimálne a flexibilne narábať s dychom
 Osvojiť si správne držanie tela
 Tvoriť znelý a pevný tón
 Využívať legátové spievanie a dodržiavať
frázovanie
 Šetrne zaobchádzať s celým fonačným
aparátom
 Plynule a hladko meniť hlasové registre (voix
mixte)
 Rozširovať hlavový tón do vyšších polôh
 Rozširovať hlasový rozsah po f2
 Správne používať hudobnú terminológiu






Výkonové štandardy
Žiak:
 zvládnu s primeraným výrazom interpretáciu
vokalíz a 8 skladieb so sprievodom klavíra
alebo CD
 vedome demonštrujú rozširujúcu sa kapacitu
dýchania
 využívajú nadobudnuté technické schopnosti
k prepojeniu tvorby tónu a dychu a
zdokonaľovaniu ľahkosti a prirodzenosti hlasu
 zvládajú spevácku artikuláciu, výslovnosť a
znelosť tónu
 sú schopní dynamicky a agogicky rozlíšiť
obsahovú a výrazovú stránku skladby
 sú schopní interpretácie piesní rôznych
štýlových období, interpretujú piesne i v
cudzom jazyku
 uvedomelo sa koncentrujú a sústredia pred
verejným sólovým vystúpením
 preukážu kultivovaný prejav na verejnosti

Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne spevácke žánre a štýly
Spievať spamäti
Byť schopný sebareflexie
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy
 štúdium primerane náročných vokalíz a
skladieb rôznych štýlových období
 predlžovanie a zdokonaľovanie dychových
fráz, zdokonaľovanie reberno-bránicového
dýchania a dychovej opory
 spájanie hlavovej a hrudnej rezonancie-voix
mixte, zdokonaľovanie plynulej kantilény,
navodzujúce vety, heslá a výzvy učiteľa pri
technických cvičeniach
 rozvíjanie primeranej technickej vyspelosti a
kultivovanosti hudobného prejavu žiaka
 rozširovanie hudobného obzoru žiaka
neustálym spoznávaním nových piesní
 vystupovanie na interných a verejných
koncertoch školy

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania študijného zamerania spev a štúdia pre
dospelých dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný umelecky
i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať
a interpretovať piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje
schopnosti. Spôsobilosti a zručnosti, nadobudnuté počas štúdia dokáže plnohodnotne uplatňovať v
oblasti kultúry a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený
pokračovať v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na strednej alebo vysokej škole umeleckopedagogického zamerania. Absolvent rozšíreného štúdia spev dokáže spievať zvukovo kvalitným
znelým hlasom v rozsahu najmenej dvoch oktáv s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou
artikuláciou. Je schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má prehľad v odbornej
literatúre a poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Absolvent je schopný tvorivej
umeleckej práce, na ktorú sa vo vyššom odbornom vzdelávaní kladie veľký dôraz. Spĺňa sluchovú,
racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Dokáže samostatne umelecky a pútavo tvoriť
na úrovni svojich možností. Absolvent rozšíreného štúdia spevu je pripravený na zvládnutie
požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium alebo získané vedomosti aplikovať ako sólista
alebo člen amatérskeho umeleckého telesa. Absolventi, ktorí sa uchádzajú o prijatie na
konzervatórium alebo na vysokú školu umeleckého zamerania, sú spôsobilí vykonať pred termínom
talentových skúšok záverečnú skúšku v rozsahu požiadaviek talentovej skúšky. Absolvent každého
stupňa umeleckého vzdelávania ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou a absolventským
vystúpením.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi v
rámci regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a v problematike hlasového ústrojenstva
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
 definovať noty zo zápisu
 samostatne tvorivo pracovať
 objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu a uplatňovať zmiešaný hlasový register
 osvojiť si správne spevácke dýchanie a postoj
 klásť dôraz na správnu a zreteľnú výslovnosť, na adekvátne frázovanie
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
získané technicko-vokálne schopnosti uplatňovať pri sólových výstupoch a v komorných
speváckych výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 orientovať sa v speváckej literatúre a získané poznatky využívať v umeleckej praxi



spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
o
o
o
o



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
o
o



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
o
o
o
o



orientuje sa v prebratých tóninách
transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
o



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových piesní a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku piesne

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦

aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
pohotovo reaguje na predložený notový materiál
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov

◦
◦
◦


Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦



má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre spev
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Intonácia
Rytmus
Dynamika
Spevácke dýchanie
Spevácky postoj a držanie
tela Tvorenie tónu
a frázovanie
Výraz a interpretácia

UČEBNÉ ZDROJE

15. motivačné
rozprávanie
16. vysvetľovanie
17. primeranosť a
postupnosť
18. praktická ukážka
19. individuálny prístup
20. problémová metóda
21. zážitková metóda
22. pozorovanie
23. opakovanie

Formy práce
24. práca na vyučovacej hodine
25. komunikácia s rodičom
26. samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
27. verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
28. účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Intonácia
Rytmus
Dynamika
Spevácke dýchanie
Spevácky postoj
a držanie tela
Tvorenie tónu
a frázovanie
Výraz a
interpretácia

Materiálne výučbové
prostriedky

M. Sch. Trnavský- Slovenské
národné piesne
M. Sch. Trnavský- 4 zväzky
slovenských ľudových piesní
V. F. Bystrý- 1000
slovenských piesní
P. Krška- Ľudové piesne
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
V. Trojan- České a slovenské
lidové písne
B. Martinů- Nový Špalíček
N. Vaccai- Metodo pratico di
canto (vokalízy)
G. Concone- 50 lezioni di
canto (vokalízy), 25 vokalíz
pre stredný hlas











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre
učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skr
iňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Intonácia
Rytmus
Dynamika
Spevácke dýchanie
Spevácky postoj a držanie tela
Tvorenie tónu a frázovanie
Výraz a interpretácia

Kompetencie
 Čisto intonovať
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Optimálne a flexibilne narábať s dychom
 Osvojiť si správne držanie tela
 Tvoriť znelý a pevný tón, v dynamike piano
až forte
 Využívať legátové spievanie a dodržiavať
frázovanie
 Šetrne zaobchádzať s celým fonačným
aparátom
 Plynule a hladko meniť hlasové registre









Výkonové štandardy
Žiak:
 zvládne so sprievodom klavíra interpretáciu
2 vokalíz a 6-8 piesní
 aplikuje získané spevácke zručnosti a
návyky pri interpretácii
 rešpektuje problémy vyplývajúce z mutácie
 má schopnosť využívať technické možnosti
IKT
 zaujíma vlastný postoj k hodnote
umeleckého diela
 preukáže dostatočnú technickú vyspelosť a
vedomosti, aby mohol s úspechom nadviazať
na štúdium vyššieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania

(voix mixt)
Rozširovať hlavový tón do vyšších polôh
Rozširovať hlasový rozsah po g2
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne spevácke žánre a štýly
Spievať spamäti
Byť schopný sebareflexie
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy
 2 primerane náročné vokalízy a 6-8 piesní
rôzneho charakteru a štýlového obdobia
 Udržanie správnej speváckej techniky
 Ľahké a prirodzené zaobchádzanie s celým
fonačným aparátom
 Spoznávanie nových skladieb a piesní a cez
počúvanie svetoznámych interpretov
rozlišovanie ich štýlovej interpretácie,
(získavanie notového materiálu, hudobných
nahrávok)
 Príprava absolventského repertoáru, ktorý
odznie na verejnom absolventskom koncerte
a absolventskej skúške

Záverečná skúška:
 1 vokalíza
 2 ľudové charakterovo odlišné piesne
 2 umelé charakterovo a štýlovo rozdielne piesne

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. – stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Spev
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Korepetícia spevu

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Hra na nástroji
(klavír a iné)

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Hudobná náuka *)
Spolu pre začiatočníkov
Spolu pre pokročilých

1
3,5
2,5

Predmet:

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1
3,5
2,5

Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej nevyhnutnou súčasťou je poznanie
zákonitých súvislostí spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov.
Spev je základným fyziologickým prejavom, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky
a artikulácia. Uplatňovaním syntézy hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza
počas výučby spevu postupne k vedomej kultivácii speváckeho prejavu žiaka, ale aj k celkovej
kultivácii jeho osobnosti. Kultivovaný spevácky prejav nachádza uplatnenie v skladbách sólových,
komorných aj zborových.
Základom sekundárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
využívanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych
riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne
rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých
podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Absolvent II. stupňa základného štúdia spevu a štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú
úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný technicky a umelecky vyspelého
prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať a interpretovať
piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti.
Spôsobilosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia dokáže plnohodnotne uplatňovať v oblasti kultúry
a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený pokračovať
v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického zamerania.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať spoluprácu so zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi v rámci
regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
upevňovať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
pohotovo sa orientovať v notovom zápise
používať odbornú hudobnú terminológiu
orientovať sa v speváckej literatúre, aby získané poznatky mohli byť uplatňované v umeleckej
praxi
samostatne tvorivo pracovať

Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu v náročnejších piesňach, vokalízach, alebo áriách
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni svojho veku
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 objektívne hodnotiť a vytvoriť si vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦



v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:

◦
◦




za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie
árie- podľa dispozícií
žiaka












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty
a jednoduchšie
árie- podľa
dispozícií žiaka

N. Vaccai- Metodo pratico
G. Concone- 50 technických
cvičení
G. Concone- 25 technických
cvičení
M. Sch. Trnavský- Drobné
kvety, 5 zväzkov
Slovenských národných
piesní
B. Urbanec- Album piesní
V. Novák- Slovenské spevy
B. Martinů- Moravská lidová
poezie v písních, Písničky na
jednu stránku, Písničky na
dvě stránky
P. Krška- Ľudové piesne
F. Sládek- Náš poklad
Venček piesní/Mladým
spevákom- výber ľud. piesní
v úpravách slov. skladateľov
Moje piesne- výber piesní
svetových skladateľov

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

klasicizmu a romantizmu
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Vokalízy

Ľudové piesne

Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie árie- podľa dispozícií 
žiaka







Výkonové štandardy
Žiaci:
 zvládnu so správnym výrazom a so
sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2
vokalíz a 8 piesní
 aplikujú do interpretácie piesní správne
používanie funkcie hlasového a dychového
ústrojenstva a rezonancie
 preukážu širšie technické možnosti svojho
hlasového prejavu
 preukážu schopnosť správneho aplikovania
speváckej techniky v prednese piesní
 dodržiavajú zásady hlasovej hygieny pri
prípadnej mutácii a hlasovom šeleste
 preukážu orientáciu v kultúrnom a najmä
hudobnom živote so zreteľom na spev a jeho
funkciu v rôznych štýloch a žánroch

Čisto intonovať
Dbať na vyrovnaný hlasový rozsah od
hrudného registra po hlavový
Používať dynamiku piano až forte
Orientovať sa v notovom zápise
Rozvíjať a upevňovať spevácke dýchanie
Správne držanie tela
Využívať legátové aj staccatové spievanie
Dôraz na artikuláciu a uvoľnenú sánku
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy








2 vokalízy, 8 piesní rôzneho štýlu a
charakteru
dychové cvičenia na upevnenie dychovej
opory, rozširovanie a zdokonaľovanie stavby
hlasu
vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej polohe
(voix mix, messa di voce)
neustále zdokonaľovanie speváckej
artikulácie so zreteľom na uvoľňovanie
rečových orgánov (spodná čelusť)
oboznamovanie sa so základnými pojmami
fyziológie hlasu

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného vzdelania
Druhý stupeň nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 99. 2015
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II. – stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Spev
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Korepetícia spevu

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Hra na nástroji
(klavír a iné)

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Hudobná náuka *)
Spolu pre začiatoč.
Spolu pre pokroč.

1
3,5
2,5

Predmet:

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej nevyhnutnou súčasťou je poznanie
zákonitých súvislostí spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov.
Spev je základným fyziologickým prejavom, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky
a artikulácia. Uplatňovaním syntézy hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza
počas výučby spevu postupne k vedomej kultivácii speváckeho prejavu žiaka, ale aj k celkovej
kultivácii jeho osobnosti. Kultivovaný spevácky prejav nachádza uplatnenie v skladbách sólových,
komorných aj zborových.
Základom sekundárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
využívanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych
riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne
rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých
podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Absolvent II. stupňa základného štúdia spevu a štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú
úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný technicky a umelecky vyspelého
prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať a interpretovať
piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti.
Spôsobilosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia dokáže plnohodnotne uplatňovať v oblasti kultúry
a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený pokračovať
v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického zamerania.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať spoluprácu so zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi v rámci
regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
upevňovať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
pohotovo sa orientovať v notovom zápise
používať odbornú hudobnú terminológiu
orientovať sa v speváckej literatúre, aby získané poznatky mohli byť uplatňované v umeleckej
praxi

samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu v náročnejších piesňach, vokalízach, alebo áriách
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni svojho veku
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 objektívne hodnotiť a vytvoriť si vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie
árie- podľa dispozícií
žiaka












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty
a jednoduchšie
árie- podľa
dispozícií žiaka

N. Vaccai- Metodo pratico
G. Concone- 50 technických
cvičení
G. Concone- 25 technických
cvičení
M. Sch. Trnavský- Drobné
kvety, 5 zväzkov
Slovenských národných
piesní
B. Urbanec- Album piesní
V. Novák- Slovenské spevy
B. Martinů- Moravská lidová
poezie v písních, Písničky na
jednu stránku, Písničky na
dvě stránky
P. Krška- Ľudové piesne
F. Sládek- Náš poklad
Venček piesní/Mladým
spevákom- výber ľud. piesní
v úpravách slov. skladateľov
Moje piesne- výber piesní

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

svetových skladateľov
klasicizmu a romantizmu
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie árie - podľa dispozícií
žiaka

Kompetencie










Výkonové štandardy
Žiaci:
 zvládnu so správnym výrazom a so
sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2
vokalíz a 8 piesní rôzneho charakteru a
žánru
 preukážu základy speváckej techniky
rozšírené o nové technické prvky
 preukážu schopnosť samostatnej prípravy
 demonštrujú získané kompetencie na
triednom, internom alebo verejnom koncerte

Čisto intonovať
Dbať na vyrovnaný hlasový rozsah od
hrudného registra po hlavový
Používať dynamiku piano až forte
Orientovať sa v notovom zápise
Rozvíjať a upevňovať spevácke dýchanie
Správne držanie tela
Využívať legátové aj staccatové spievanie
Dôraz na artikuláciu a uvoľnenú sánku
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy









vokalízy, piesne (môžu byť aj ľahšie operné
árie, alebo muzikálové piesne)
technické cvičenia na upevnenie dychovej
a hlasovej techniky (striedanie staccata
a legáta s plným využitím dychovej opory)
rozširovanie hlasového rozsahu a stavby
hlasu v rozsahu oktávy a decimy
spájanie hlavovej a hrudnej rezonancie
s cieľom budovania a upevňovania
jednotného registra a uvedomovanie si
prechodných tónov
vedenie žiaka k samostatnosti pri štúdiu
piesní
príprava na triedne, interné a verejné
vystúpenia

UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

3. Sólový spev

22
II. – stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Spev
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Korepetícia spevu

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Hra na nástroji
(klavír a iné)

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Hudobná náuka *)
Spolu pre začiatočníkov
Spolu pre pokročilých

1
3,5
2,5

Predmet:

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej nevyhnutnou súčasťou je poznanie
zákonitých súvislostí spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov.
Spev je základným fyziologickým prejavom, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky
a artikulácia. Uplatňovaním syntézy hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza
počas výučby spevu postupne k vedomej kultivácii speváckeho prejavu žiaka, ale aj k celkovej
kultivácii jeho osobnosti. Kultivovaný spevácky prejav nachádza uplatnenie v skladbách sólových,
komorných aj zborových.
Základom sekundárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
využívanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych
riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne
rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých
podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Absolvent II. stupňa základného štúdia spevu a štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú
úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný technicky a umelecky vyspelého
prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať a interpretovať
piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti.
Spôsobilosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia dokáže plnohodnotne uplatňovať v oblasti kultúry
a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený pokračovať
v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického zamerania.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať spoluprácu so zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi v rámci
regiónu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
upevňovať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
pohotovo sa orientovať v notovom zápise
používať odbornú hudobnú terminológiu
orientovať sa v speváckej literatúre, aby získané poznatky mohli byť uplatňované v umeleckej
praxi

samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu v náročnejších piesňach, vokalízach, alebo áriách
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni svojho veku
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 objektívne hodnotiť a vytvoriť si vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦

dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie
árie- podľa dispozícií
žiaka












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty
a jednoduchšie
árie- podľa
dispozícií žiaka

N. Vaccai- Metodo pratico
G. Concone- 50 technických
cvičení
G. Concone- 25 technických
cvičení
M. Sch. Trnavský- Drobné
kvety, 5 zväzkov
Slovenských národných
piesní
B. Urbanec- Album piesní
V. Novák- Slovenské spevy
B. Martinů- Moravská lidová
poezie v písních, Písničky na
jednu stránku, Písničky na
dvě stránky
P. Krška- Ľudové piesne
F. Sládek- Náš poklad
Venček piesní/Mladým
spevákom- výber ľud. piesní
v úpravách slov. skladateľov

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Moje piesne- výber piesní
svetových skladateľov
klasicizmu a romantizmu
W. A. Mozart- Lieder

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie árie- podľa dispozícií
žiaka

Kompetencie











Výkonové štandardy
Žiaci:
 zvládnu so správnym výrazom a so
sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2
vokalíz a 8 piesní rôzneho štýlu a žánru
 interpretujú uvoľneným a vyrovnaným
hlasom v celom rozsahu
 aplikujú jednoduché technické ozdoby vo
vokálnej interpretácii
 pri cvičení aplikujú vytrvalosť, disciplínu
a tvorivú predstavivosť
 aplikujú v praxi teoretické poznatky
o anatómii a fyziológii tvorenia hlasufonácie, artikulácie v interpretácii piesní
 interpretujú skladby s vyjadrením nálady,
s porozumením obsahu skladby, s výrazom
 interpretujú piesne v slovenskom i v cudzom

Čisto intonovať
Dbať na vyrovnaný hlasový rozsah od
hrudného registra po hlavový
Používať dynamiku piano až forte
Interpretovať s výrazom
Rozvíjať a upevňovať spevácke dýchanie
Správne držanie tela
Využívať legátové aj staccatové spievanie
Dôraz na artikuláciu a uvoľnenú sánku
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy









vokalízy a piesne rôzneho štýlu a žánru
dychové a technické hlasové cvičenia na
upevňovanie a kultivovanie speváckych
návykov a vedomostí (zdokonaľovanie
mezza di voce)
technický nácvik jednoduchých
melodických ozdôb
zdokonaľovanie agogických a výrazových
prvkov v naštudovaných skladbách
oboznamovanie sa s anatómiou
a fyziológiou hlasu
príprava textovej stránky vokálnych skladieb
aplikovanie prirodzenej dikcie rečového
prejavu a zrozumiteľnosť textu
v slovenskom i cudzom jazyku

jazyku

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
4. Sólový spev

Spev
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

22
II. – stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Spev
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Korepetícia spevu

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Hra na nástroji
(klavír a iné)

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Hudobná náuka *)
Spolu pre začiatočníkov
Spolu pre pokročilých

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

1
3,5
2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej nevyhnutnou súčasťou je poznanie
zákonitých súvislostí spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov.
Spev je základným fyziologickým prejavom, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky
a artikulácia. Uplatňovaním syntézy hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza
počas výučby spevu postupne k vedomej kultivácii speváckeho prejavu žiaka, ale aj k celkovej
kultivácii jeho osobnosti. Kultivovaný spevácky prejav nachádza uplatnenie v skladbách sólových,
komorných aj zborových.
Základom sekundárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
využívanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych
riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne
rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých
podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Absolvent II. stupňa základného štúdia spevu a štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú
úroveň samostatného a tvorivého speváka, ktorý je schopný technicky a umelecky vyspelého
prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale a vkusne zvládať a interpretovať
piesne a skladby rôznych štýlov a žánrov. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti.
Spôsobilosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia dokáže plnohodnotne uplatňovať v oblasti kultúry
a umenia. Vie prezentovať svoj umelecký výkon aj názor na umenie. Je pripravený pokračovať
v ďalšom zvyšovaní svojej kvalifikácie na vysokej škole umelecko-pedagogického zamerania.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie






rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať spoluprácu so zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi v rámci
regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
upevňovať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
pohotovo sa orientovať v notovom zápise
používať odbornú hudobnú terminológiu
orientovať sa v speváckej literatúre, aby získané poznatky mohli byť uplatňované v umeleckej
praxi
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu v náročnejších piesňach, vokalízach, alebo áriách
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni svojho veku
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu
 objektívne hodnotiť a vytvoriť si vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách

za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie
árie- podľa dispozícií
žiaka












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty
a jednoduchšie
árie- podľa

N. Vaccai- Metodo pratico
G. Concone- 50 technických
cvičení
G. Concone- 25 technických
cvičení
M. Sch. Trnavský- Drobné

Materiálne výučbové
prostriedky







metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a

dispozícií žiaka

zvukovo-obrazové
 zrkadlo
nosiče
 katedra
 knižnica/polica/skri  odborné knihy,
časopisy
ňa na uloženie
 obrazový materiál
pomôcok

kvety, 5 zväzkov
Slovenských národných
piesní
B. Urbanec- Album piesní
V. Novák- Slovenské spevy
B. Martinů- Moravská lidová
poezie v písních, Písničky na
jednu stránku, Písničky na
dvě stránky
P. Krška- Ľudové piesne
F. Sládek- Náš poklad
Venček piesní/Mladým
spevákom- výber ľud. piesní
v úpravách slov. skladateľov
Moje piesne- výber piesní
svetových skladateľov
klasicizmu a romantizmu
W. A. Mozart- Lieder

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Vokalízy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Arietty a jednoduchšie árie- podľa dispozícií
žiaka

Kompetencie









Výkonové štandardy

Dbať na vyrovnaný hlasový rozsah od
hrudného registra po hlavový
Používať dynamiku piano až forte
Rozvíjať a upevňovať spevácke dýchanie
Dbať na správne držanie tela
Využívať legátové aj staccatové spievanie
Dôraz na artikuláciu a uvoľnenú sánku
Spievať spamäti
Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Obsahové štandardy

Žiaci:
 zvládnu so správnym výrazom, spamäti a so  primerane náročné vokalízy, piesne alebo
sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2
ľahšie operné árie rôzneho štýlového
vokalíz a 6 piesní
obdobia (alternatívne z oblasti populárnej
 preukážu všetky doposiaľ získané vedomosti
alebo muzikálovej tvorby, zodpovedajúcej







a spevácke návyky
interpretujú diela rôznych štýlových období
s uvedomelým prednesom
preukážu samostatný prístup k naštudovaniu
nových piesní
preukážu dostatočnú technickú vyspelosť
a zručnosť na ukončenie verejným
absolventským vystúpením
zvlášť talentovaní žiaci zvládnu prípravu na
ďalšie štúdium podľa požiadaviek na
prijímacie skúšky príslušnej školy
umeleckého zamerania









Záverečná skúška
1 pieseň z obdobia baroka
1 pieseň z obdobia klasicizmu
1 pieseň z obdobia romantizmu
1 pieseň z obdobia 20. alebo 21. storočia

úrovni štúdia na II. stupni)
upevňovanie primeranej technickej
pohotovosti a vyspelosti (výrazové
prostriedky, tempo, frázovanie, prízvuky,
dynamika)
náročnejšie cvičenia v rozsahu oktávy až
decimy, stupnicové behy
uvedomovanie prednesových možností
interpretácie
spoznávanie nových skladieb a piesní
počúvaním svetoznámych interpretov
a rozlišovanie ich štýlovej interpretácie
verejné prezentovanie naštudovaného
repertoáru na absolventských skúškach
a absolventskom koncerte

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
– ISCED 0

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Prípravná hlasová výchova
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
0. ročník
Nultý stupeň – ISCED 0– predprimárne umelecké
vzdelávanie nultého stupňa
Dĺžka štúdia:
1-2 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný
Prípravné Dĺžka štúdia
plán číslo štúdium
počet rokov

PREDMET



A

1a

1b

B

2

1

1. rok
2. rok
Počet hodín
týždenne
2
1
Prípravná hudobná výchova *)

a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova

-

1

0,5

1 - 1,5

1.
2.
pol- polrok rok
2

1

-

1

0,5
1

1
1

alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Základom predprimárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Tým sa vytvárajú predpoklady pre
to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem o
návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací a formatívny proces smerujúci
k zdokonaľovaniu hlasového prejavu (reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky
a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu a je jedným z prostriedkov, ako technicky
pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na spevácku alebo deklamačnú interpretáciu
a ich vzájomné prepojenie.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy je kvalitný, zdravý, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie, podporené schopnosťou duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje práca na vytváraní správnych speváckych návykov. Žiak musí mať
tiež dostatočné pamäťové schopnosti a vôľové vlastnosti. Skvalitnenie a umocnenie speváckych
schopností zabezpečuje individuálny prístup ku každému žiakovi, podmienený mierou talentu,
speváckych zručností a psychicko-vôľových vlastností.
Žiak po absolvovaní prípravného štúdia spoľahlivo ovláda základné spevácke návyky a
výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Úspešným absolvovaním
ročníka získa žiak umelecké vzdelanie, ktoré nadväzuje na nižšie primárne umelecké vzdelanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
používať hudobnú terminológiu
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦
◦



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:





rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦


za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦



prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný a spolupracuje s učiteľom
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Detské piesne
Ľudové piesne











motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom

návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Detské piesne
Ľudové piesne

K. Lapšanská- Do, re, mi,
fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov 1,
2, 3
Spevník ľudových piesní
B. Brožová- Album
detských piesní

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Detské piesne
Ľudové piesne

Čisto intonovať
Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej hlasovej
polohe v rozsahu 5-6 tónov
Odstrániť tvrdé hlasové začiatky
Vytvoriť základy speváckeho dýchania
Osvojiť si správne držanie tela
Využívať legátové spievanie a artikuláciu
Spievať spamäti

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 interpretujú spamäti so sprievodom klavíra
minimálne 4 piesne
 na úrovni hry zvládnu dychové, spevácke a
uvoľňovacie pohybové cvičenia
 ovládajú základy správnej výslovnosti
 preukážu schopnosť sledovania notového
zápisu pri interpretácii
 disponujú systematickými pracovnými
návykmi

 jednoduché ľudové a detské umelé piesne v
strednej hlasovej polohe v rozsahu 5-6 tónov
 správne a prirodzené držanie tela pri
speve
 pokojný nádych a predlžovaný výdych
prostredníctvom aktivačných cvičení
 dodržanie troch fáz (nádych, zadržanie,
výdych)
 osvojenie si mäkkého nasadenia tónu
 správne ovládanie artikulačného aparátu
 spájanie notového zápisu s predstavou výšky
tvoreného tónu
 spôsobilosti zapamätať si a zopakovať
elementárne hudobné motívy, cvičenia, frázy

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného
štúdia:
2 piesne odlišného charakteru primeranej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)

Hlasová výchova
1,5 hodiny týždenne / dvaja žiaci
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
3 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06.2015
01. 09. 2015
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I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací a formatívny proces smerujúci
k zdokonaľovaniu hlasového prejavu (reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky
a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu a je jedným z prostriedkov, ako technicky
pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na spevácku alebo deklamačnú interpretáciu
a ich vzájomné prepojenie.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy je kvalitný, zdravý, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie, podporené schopnosťou duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje práca na vytváraní správnych speváckych návykov. Žiak musí mať
tiež dostatočné pamäťové schopnosti a vôľové vlastnosti. Skvalitnenie a umocnenie speváckych
schopností zabezpečuje individuálny prístup ku každému žiakovi, podmienený mierou talentu,
speváckych zručností a psychicko-vôľových vlastností.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
◦
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy











Detské piesne
Ľudové piesne

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Detské piesne
Ľudové piesne

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov 1, 2,
3
B. Brožová- Album detských
piesní
Spevník ľudových piesní

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre
učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/sk
riňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

Detské piesne
Ľudové piesne

 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej hlasovej
polohe v rozsahu 6-8 tónov
 Odstrániť tvrdé hlasové začiatky
 Používať dynamiku piano a mezzoforte
 Vytvárať základ hlavovej rezonancie
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Vytvoriť základy speváckeho dýchania
 Osvojiť si správne držanie tela
 Využívať legátové spievanie a artikuláciu
 Spievať spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 interpretujú spamäti minimálne 8 piesní v
strednej hlasovej polohe v rozsahu 6-8
tónov
 zvládnu na elementárnej úrovni základy
dychovej techniky
 zvládnu správnu a funkčnú artikuláciu
 preukážu mäkké a opreté nasadenie tónu
 aplikujú pri speve elementárne hudobnovýrazové prostriedky
 rozpoznajú pedagógom zámerne
demonštrované chyby
 spájajú správne znejúce tóny s vlastným
sluchovým vnemom a notovým zápisom

 ľudové a detské umelé piesne so sprievodom
klavíra alebo CD nosiča
 základy dýchania pri speve- tri fázy
hlbokého bránicového dýchania (nádych zadržanie -výdych)
 správna vokalizácia: uvoľnená brada s
funkčným ovládaním úst
 tvorba tónu v strednej hlasovej polohe
 hudobno-výrazové prostriedky: výška,
dĺžka a sila tónu
 hlasové cvičenia
 cvičenie intonačnej, rytmickej a harmonickej
predstavivosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individ. štúdium)

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

2. Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)
3. Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

Hlasová výchova
1,5 hodiny týždenne / dvaja žiaci
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
3 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr.art.Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
1
1
1
1 1,5
1,5
Spolu: 1a. 2. 5.
3
3
1b. 2. 5.
3
3
1a. 2. 3. 5.
4
1b. 2. 4. 5.
5
1b. 2. 3. 5.
4
4,5
4,5
1b. 2. 4. 5.
5
5,5
5,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1,5

4,5
5.5

3
4

Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací a formatívny proces smerujúci
k zdokonaľovaniu hlasového prejavu (reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky
a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu a je jedným z prostriedkov, ako technicky
pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na spevácku alebo deklamačnú interpretáciu
a ich vzájomné prepojenie.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy je kvalitný, zdravý, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie, podporené schopnosťou duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje práca na vytváraní správnych speváckych návykov. Žiak musí mať
tiež dostatočné pamäťové schopnosti a vôľové vlastnosti. Skvalitnenie a umocnenie speváckych
schopností zabezpečuje individuálny prístup ku každému žiakovi, podmienený mierou talentu,
speváckych zručností a psychicko-vôľových vlastností.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 vzbudiť záujem o spev
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
Špecifické:

Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦

dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:




v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie

rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
◦
orientuje sa v prebratých tóninách
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:

◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
◦
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy











Detské piesne
Ľudové piesne

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Detské piesne
Ľudové piesne











 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

K. Lapšanská- Do, re, mi, fa
A. Korínska- Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková- Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov 1, 2,
3
B. Brožová- Album detských
piesní
P. Krška- Ľudové piesne
Spevník ľudových piesní

metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skriň
a na uloženie
pomôcok

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Detské piesne
Ľudové piesne

Výkonové štandardy
Žiaci:
 interpretujú spamäti minimálne 8 piesní
minimálne v rozsahu oktávy
 preukážu vyššiu úroveň dychovej techniky
 aplikujú funkčnú artikuláciu pri tvorbe
vokálov v strednej hlasovej polohe
 ovládajú spevácke kompetencie na
elementárnej úrovni
 zvládnu prednes kantilény
 majú intonačnú, rytmickú a tempovú
predstavivosť

Kompetencie
 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej
hlasovej polohe v rozsahu 6-8 tónov
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamiku piano a mezzoforte
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Využívať dychovú techniku, pokojné
a hlboké dýchanie
 Osvojiť si správne držanie tela
 Využívať legátové spievanie a artikuláciu
 Spievať spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy










cvičenie pokojného a hlbokého dýchania na
bránici
zásady správnej speváckej výslovnosti
technické cvičenia na mäkké nasadzovanie
tónu
navodenie hlavového tónu
vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej
polohe, bez hlasového zlomu
rozširovanie hlasového rozsahu smerom
hore
technické cvičenia na osvojovanie si
kantilény
technické cvičenia na rozvíjanie intonačnej,
rytmickej a harmonickej predstavivosti
rozvíjanie čistej intonácie ako prípravy pre
komorný alebo zborový spev

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.
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I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Hlasová výchova
1,5 hodiny týždenne / dvaja žiaci
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
3 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Komorný spev
alebo
4. Zborový spev

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie umeleckých zručností,
uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných
originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko
výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast a
osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií a podujatí
organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na
koncertnej činnosti školy formou sólového a komorného alebo zborového výstupu. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k spevu a hudbe
postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam. Zohľadňujú
sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna
hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací a formatívny proces smerujúci
k zdokonaľovaniu hlasového prejavu (reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky
a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu a je jedným z prostriedkov, ako technicky
pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na spevácku alebo deklamačnú interpretáciu
a ich vzájomné prepojenie.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy je kvalitný, zdravý, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie, podporené schopnosťou duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje práca na vytváraní správnych speváckych návykov. Žiak musí mať
tiež dostatočné pamäťové schopnosti a vôľové vlastnosti. Skvalitnenie a umocnenie speváckych
schopností zabezpečuje individuálny prístup ku každému žiakovi, podmienený mierou talentu,
speváckych zručností a psychicko-vôľových vlastností.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri sólových výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦




◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok a uvedomuje si svoje
rozvojové možnosti

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon, je si vedomý svojich
silných a slabých stránok
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný hudobný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
◦
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy

Formy práce

 motivačné rozprávanie
 vysvetľovanie
 primeranosť a
postupnosť
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie
 cieľavedomosť

Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch a
vystúpeniach – školských aj
mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych a
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché

K.Lapšanská- Do, re, mi, fa
A.Korínska - Piesne pre
výchovu spevákov
B. Chládková - Šlabikár pre
začínajúcich speváčikov 1,
2, 3
B. Brožová- Album
detských piesní
P. Krška- Ľudové piesne
B. Gráfová/ P. HochelZačíname od Adama











metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

Detské piesne
Ľudové piesne
Umelé piesne
Vokalízy- jednoduché

 Čisto intonovať
 Vychádzať z prirodzenosti detského hlasu
(uvoľnené spievanie)- spev v strednej hlasovej
polohe v rozsahu 8-9 tónov
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu a uvoľnenú
bradu
 Spievať spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 demonštrujú prirodzený detský hudobný
prejav na interpretácii 8-10 piesní spamäti,
bez hlasových zlomov so sprievodom
klavíra alebo CD
 majú zafixované správne spevácke návyky
 pri speve využívajú dynamické kontrasty,
agogiku
 spievajú v celom svojom hlasovom rozsahu
 prebraté technické a výrazové prvky spájajú
s hudobnou predstavou a teoretickými
poznatkami

 jednoduchšie piesne rôzneho charakteru a
žánru
 správne a prirodzené držanie tela pri
speve
 upevňovanie a zdokonaľovanie vedomého
ovládania rečových orgánov s dôrazom na
uvoľňovanie brady
 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
reberno - bránicového dýchania
 uvedomelý prednes na základe
porozumenia hudobnej štruktúry a obsahu
piesne
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka
 spájanie a zvukové vyrovnávanie vokálov
v celej hlasovej polohe
 rozširovanie hlasového rozsahu smerom
nahor i nadol

 spájanie a zvukové vyrovnávanie tónov pri
používaní hlavovej rezonancia
 interpretácia skladieb primeraných
schopnostiam a veku žiaka

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.
.
4.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové,
filmové atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny materiál
pre začínajúce a mierne
pokročilé detské spevácke
zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy

 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy

 jednoduché ľudové piesne v úprave pre dva
hlasy
 správne a prirodzené držanie tela pri speve
 aplikujú pri spievaní viachlasu spevácke  dodržiavanie správnych speváckych zásad
dychové a technické zručnosti získané na  sústavné
zdokonaľovanie
troch
fáz
hodinách spevu
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
reberno - bránicového dýchania
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka

Žiaci:
 ovládajú jednoduchý dvojhlasný spev

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Nikola Matejková
23. 06. 2015
01. 09. 2015
8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
-

1,5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové,
filmové atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny materiál
pre začínajúce a mierne
pokročilé detské spevácke
zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy

Kompetencie
 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy

Žiaci:
 jednoduchšie umelé dvojhlasné skladby so
sprievodom klavíra
 ovládajú jednoduchý dvojhlasný spev
 správne a prirodzené držanie tela pri
 aplikujú v duetách spevácke dychové
speve
a technické zručnosti získané na hodinách  aplikácia technických zručností získaných na
spevu
hodinách spevu
 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
 preukážu používanie hudobno-výrazových
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
prostriedkov pri interpretácii
reberno - bránicového dýchania
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka
 interpretácia skladieb z hľadiska štýlových
období

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:







rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové,
filmové atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny materiál
pre začínajúce a mierne
pokročilé detské spevácke
zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy
Žiaci:
 ovládajú technicky vyspelejší
a kultivovanejší hudobný prejav viachlasu
 aplikujú v duetách spevácke dychové
a technické zručnosti získané na hodinách
spevu
 preukážu používanie hudobno-výrazových
prostriedkov pri interpretácii

Kompetencie
 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy
 interpretácia viachlasných piesní rôzneho
charakteru a štýlu
 správne a prirodzené držanie tela pri
speve
 aplikácia technických zručností získaných na
hodinách spevu

 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
 zvládnu intonačnú, rytmickú a harmonickú
predstavivosť
pri
štúdiu
vybraného
reberno - bránicového dýchania
hudobného materiálu
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských aj
mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych a
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny
materiál pre začínajúce
a mierne pokročilé
detské spevácke zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy
Žiaci:
 vo vokálnych skladbách preukážu intonačnú
a rytmickú presnosť

Kompetencie
 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy

 náročnejšie viachlasné skladby
 interpretácia komorných skladieb s iným
hudobným nástrojom a klavírnym
 zvládnu súhru s klavírnym, inštrumentálnym
sprievodom alebo dvojhlasu
sprievodom alebo s reprodukovaným
s inštrumentálnym podkladom
podkladom
 aplikácia technických zručností získaných na
hodinách spevu
 preukážu používanie hudobno-výrazových
 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
prostriedkov pri interpretácii
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
reberno - bránicového dýchania
 zvládnu intonačnú, rytmickú a harmonickú
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
predstavivosť pri štúdiu vybraného
žiaka
hudobného materiálu

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy











Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)

Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských aj
mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny
materiál pre začínajúce
a mierne pokročilé detské
spevácke zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili











 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skriň
a na uloženie
pomôcok

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy
Žiaci:
 bezpečne ovládajú spievanie dvojhlasu a
viachlasu
 aplikujú pri speve získané spevácke,
dychové a technické zručnosti
 zvládnu interpretáciu diel rôznych štýlových
období s uvedomelým prednesom

Kompetencie
 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy
 náročnejšie viachlasné skladby
 duetá rôzneho žánru podľa dispozícií žiakov
 dodržiavanie správnej dychovej a hlasovej
techniky
 sústavné zdokonaľovanie troch fáz
správneho dýchania s prípravou zmiešaného
reberno - bránicového dýchania
 vedomé rozvíjanie pamäťových schopností
žiaka

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorný spev
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Nikola Matejková
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1a. Hlasová výchova
(v skupine 2 žiakov)
1b. Spev
(individuálne štúdium)
2.

Obligátny nástroj
(klávesové nástroje
príp. iný nástroj)

3.

Komorný spev
alebo
Zborový spev

4.

6. Hudobná náuka
Spolu: 1a. 2. 5.
1b. 2. 5.
1a. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.
1b. 2. 3. 5.
1b. 2. 4. 5.

8
I. stupeň základného štúdia
Hlasová výchova, spev
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1
3
3

1
3
3

1

1,5

1,5

1,5

4
5

4,5
5,5

4,5
5,5

4,5
5.5

1

4
5
3
4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Komorný spev je predmet umelecko-odbornej prípravy, rozvíja intonačnú a harmonickú
predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými
spievajúcimi. Pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.
Komorný spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného
diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v komornom zoskupení
plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje možnosť
zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje emocionalitu,
rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.
Cieľom predmetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem
o účinkovanie v komornom zoskupení (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad speváckymi
schopnosťami). Učiteľ vyberá učivo podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zoskupenia,
veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.
V komornom speve sa rozvíjajú tiež jazykové schopnosti jednotlivcov, študovaním diel
v originálnom jazyku. Práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní
slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie či
iných období, spirituálu alebo gospelu. V repertoári by nemali chýbať skladby súčasných domácich
či svetových skladateľov. Obohatením môžu byť aj úpravy populárnej hudby. Žiaci systematicky
nadobúdajú správne spevácke návyky, techniky ovládania hlasu vo všetkých polohách hlasového
registra, rozvíjajú zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav a vkus.
Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach
školy. V prípade, že na škole existuje komorný orchester alebo sláčikový súbor, je možné naštudovať
aj diela vokálno-inštrumentálne, čím na jednej strane takáto spolupráca motivuje členov
inštrumentálnych telies k práci, na druhej strane prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce
a v neposlednom rade vedie k rozširovaniu skúseností a repertoáru.
Žiaci pripravujúci sa na štúdium na stredných odborných a vysokých školách s hudobným
a pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia. Z dôvodu požiadaviek
prijímajúcich skúšok na konzervatóriu je rozšírené štúdium doplnené o pohybovú výchovu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozvíjať intonačné, harmonické a rytmické cítenie, hudobnú pamäť
orientovať sa v hudobnej abecede a v notovom zápise
používať hudobnú terminológiu
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu
samostatne tvorivo pracovať
Psychomotorická oblasť:
 pestovať spevný tón
 upevňovať čistú intonáciu
 osvojovať si správne spevácke návyky
 interpretovať piesne na úrovni primeranej veku a individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 získané technicko-vokálne schopnosti aplikovať pri výstupoch
Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného
textu

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦

◦
◦



dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
pri práci v kolektíve – komorný a zborový spev– si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
rešpektuje pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:


◦

v každodenných situáciách má schopnosť používať logické a priestorové myslenie
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
orientuje sa v prebratých tóninách



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦
◦



◦

pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady uvedomelého nácviku piesne
k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri speve a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej
príprave

Spôsobilosť riešiť problémy:
◦
◦
◦
◦
◦



dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach atď.)

uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
orientuje sa v druhoch umenia a vie prijímať umenie
aplikuje nadobudnuté umelecké kompetencie a kompetencie v študijnom zameraní
komorný spev v praxi
uvedomuje si následky svojho konania, kontroluje ho a zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je zodpovedný, spolupracuje v skupine a prispieva k spoločnej práci
je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦
◦
◦

uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života
pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové, filmové
atď.)












Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
primeranosť a postupnosť
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
cieľavedomosť

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských,
 účasť na školských, regionálnych
a celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne
(muzikálové,
filmové atď.)

Spevník ľudových piesní
Canto- Inštruktívny
materiál pre začínajúce
a mierne pokročilé detské
spevácke zbory
J. Hudáková- Spevník
I. Valenta- Mesiačiky
I. Valenta- Vianoce sa
priblížili

Materiálne výučbové
prostriedky










metronóm
notový materiál
stojan
stolička pre učiteľa
klavír
stolička ku klavíru
zrkadlo
katedra
knižnica/polica/skri
ňa na uloženie
pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 zvukové a
zvukovo-obrazové
nosiče
 odborné knihy,
časopisy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ľudové piesne
Umelé piesne
Populárne piesne (muzikálové, filmové atď.)

Výkonové štandardy
Žiaci:
 aplikujú vytrvalosť, disciplínu, tvorivú
predstavivosť pri spievaní dvoj a viachlasu
 sústreďujú sa na prirodzenú dikciu rečového
prejavu a zrozumiteľnosť textu
 interpretujú skladby s vyjadrením nálady
v prednese a porozumením obsahu skladby

Kompetencie
 Čisto intonovať, počúvať seba i ostatných
 Rozvíjať harmonické myslenie
 Vychádzať z prirodzenosti hlasu (uvoľnené
spievanie)
 Osvojovať si mäkké hlasové začiatky
 Používať dynamické kontrasty, agogiku
a legátové spievanie
 Rozširovať hlavovú rezonanciu
 Orientovať sa v rytmických hodnotách
notového zápisu
 Upevňovať dychovú techniku (reberno –
bránicové dýchanie)
 Osvojiť si správne držanie tela
 Klásť dôraz na správnu artikuláciu
a uvoľnenú bradu
 Spievať z nôt i spamäti
 Dodržiavať zásady hlasovej hygieny
Obsahové štandardy
 náročnejšie viachlasné skladby
 dôsledná artikulácia vokálnych skladieb
z hľadiska umeleckého aj technického
 dodržiavanie správnej dychovej a hlasovej
techniky
 zrozumiteľnosť textu
 štýlová interpretácia vybraných skladieb

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník prípravného štúdia 1a
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
1-2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných
žánroch. Ciele a prostriedky potrebné ku hre na gitare a hudobný materiál uvedený v učebných

osnovách zabezpečujú, v prípade ich správneho použitia, získanie zručností a vedomostí pre ďalšie
štúdium.
Na prípravné štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od piatich rokov. Prípravné štúdium je
určené pre talentované deti v predškolskom veku a pre žiakov prvého stupňa základného štúdia,
pokiaľ majú požadované fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na gitare. Prípravné štúdium
je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa.
Pri výučbe je potrebné zohľadňovať potrebu žiaka zabezpečiť primeraný nástroj. 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. Odporúčané gitarové školy, technická
a prednesová literatúra a metodické materiály slúžia k základnej orientácii učiteľa, ktorý ich môže
podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Výchovno-vzdelávací proces vychádza prevažne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré
vychádzajú z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Je dôležité venovať pozornosť
psychologickým faktorom - prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. Prebudiť
vnímavosť a následne formovať návyky. Hravý spôsob výučby prípravného štúdia zefektívňuje
prácu, udržuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na gitare
 naučiť žiaka hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroji
 zvládnutie základných prvkov hry na gitare (držanie nástroja, správne sedenie
pri hre, správna poloha rúk)
 rozvoj sluchovej a rytmickej predstavivosti
 rozvoj hudobnej pamäte
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 orientovať sa na hmatníku v prvej polohe
 ovládať základné technické zručnosti
 zapamätať si notový zápis
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb
Psychomotorická oblasť:
 schopnosť rytmizovať
 dbať na uvoľnený hrací aparát
 udržiavať správnu polohe tela pri hre
 udržiavať správne držanie nástroja pri hre

 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primerane veku
 zhodnotiť pozitíva aj negatíva vlastnej interpretácie
 dokázať interpretovať skladbu na verejnosti

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

-

Žiak prvého ročníka prípravného štúdia predprimárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
dokáže sústredene pracovať a primerane reagovať na zmeny
dokáže uvedomele pracovať na skladbe pri príprave na hodinu
pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku
spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu

2.
-

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti
priestorovo sa orientuje na hmatníku

1.
-

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- je vedený využívať digitálne zdroje umeleckých diel a digitálne spracovanie hudby
- je vedený vyhľadávať interpretácie preberaných skladieb na internete
4.
-

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom pokroku
akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou

5.
6.
-

Spôsobilosť riešiť problémy:
vníma, sleduje, rozoznáva a premýšľa o vzniknutých situáciách
pohotovo reaguje na predložený notový materiál
učí sa byť empatický
aplikuje získané návyky pri nácviku nových skladieb
pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatných
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
akceptuje svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej
má zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody
rozvíja empatiu voči svojmu okoliu a ochotu pomáhať
uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
kontroluje svoje konanie a uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé

možnosti
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- ovláda základné pravidlá spoločenského kontaktu a dodržiava zásady kultivovaného
správania sa v škole i na verejnosti
- vyjadruje svoj názor a vkus
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Hudobno-teoretické poznatky

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky

Formy práce







individuálna práca na
vyučovacej hodine
domáca príprava na
vyučovaciu hodinu
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach
návšteva koncetov
počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hra na nástroji

Ctibor SUSSER: Cvičenia a skladbe
pre začiatočníkov;
Tatiana STACHAK: Gitarová prvá
Hudobno-teoretické trieda;vl
poznatky
Jorge CARDOSO: Umenie a metódy
techniky hry na gitare;
Hudobno výrazové Abel CARLEVARO: School of
prostriedky
guitar (Exposition of Instrumental
Theory);
Jiří KÖHLER: Umění kytarové hry;
Ján PALKOVIČ: Metodický postup
pri riešení niektorých prvkov hry na
gitare v úvodných rozčníkoch ĽŠU s
dôrazom na zvukovú tvorivosť a
techniku hry. (Pedagogické čítanie

Materiálne
výučbové
prostriedky
 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

1989 PÚMB);
Emilio PUJOL: Racionálna škola hry
na gitare založená na zásadách
Tárregovej techniky
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra na nástroji



Hudobno-teoretické poznatky



Hudobno-výrazové prostriedky









Výkonové štandardy
Žiak:
 demonštruje fyziologicky správne
držanie nástroja, polohu tela a rúk pri hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu
počas interpretácie
 zvláda elementárne technické prvky hry
na gitare
 orientuje sa v 1. polohe hmatníka
 koordinuje hru oboch rúk
 interpretuje jednoduché jednohlasné
ľudové piesne a riekanky
 aplikuje hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete prípravná hudobná
náuka
 pozná základné hudobné pojmy
 rozumie rytmickej hodnote polová nota s
bodkou
 hrá so sprievodom učiteľa
 aplikuje melodickú, rytmickú,
harmonickú predstavivosť a hudobnú

Zvládnuť elementárne technické prvky
hry na gitare
Umiestniť nástroj pri hre a vytvoriť
stabilnú rovnováhu
Orientovať sa na hmatníku
Zvládnuť základný úder prstami pravej
ruky i, m, a na strunách g, h, e
Zvládnuť základný úder palca pravej
ruky na strunách E, A, D
Rytmizovať riekanky, jednoduché piesne
Prenášať váhu ľavého ramena na prsty
ľavej ruky
Zapojiť ľavé rameno do hry
Statická poloha pravého ramena

Obsahové štandardy













Výber primeraného nástroja
Oboznámenie žiaka s nástrojom
Správne sedenie a poloha tela a rúk pri
hre
Prípravné cvičenia hry palcom a prstami
pravej ruky na prázdnych strunách
Koordinácia hry oboch rúk
Hra jednoduchých jednohlasných piesní a
riekaniek
Základy hudobnej teórie podľa obsahu
predmetu prípravnej hudobnej náuky
Rytmické hodnoty nôt celej, polove,
štvrťovej, osminovej
Pochopenie rytmickej hodnoty polovej
noty s bodkou
Rytmizácia a melodizácia riekaniek
Hudobné hry
Dynamika - piano, forte



pamäť pri interpretácii hudobných hier
rozpoznáva v hre dynamiku - piano, forte

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
15. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
16. známkovaním minimálne raz mesačne:
17. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
18. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný s
pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
19. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
20. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach.
Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

21. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a
objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
22. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na
konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
▪ celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
▪ kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
▪ schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
▪ schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
▪ kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
▪ aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1 - 1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Druhý ročník prípravného štúdia 1a
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných
žánroch. Ciele a prostriedky potrebné ku hre na gitare a hudobný materiál uvedený v učebných
osnovách zabezpečujú, v prípade ich správneho použitia, získanie zručností a vedomostí pre ďalšie
štúdium.
Na prípravné štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od piatich rokov. Prípravné štúdium je
určené pre talentované deti v predškolskom veku a pre žiakov prvého stupňa základného štúdia,
pokiaľ majú požadované fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na gitare. Prípravné štúdium
je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa.
Pri výučbe je potrebné zohľadňovať potrebu žiaka zabezpečiť primeraný nástroj. 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. Odporúčané gitarové školy, technická
a prednesová literatúra a metodické materiály slúžia k základnej orientácii učiteľa, ktorý ich môže
podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Výchovno-vzdelávací proces vychádza prevažne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré
vychádzajú z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Je dôležité venovať pozornosť
psychologickým faktorom - prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. Prebudiť

vnímavosť a následne formovať návyky. Hravý spôsob výučby prípravného štúdia zefektívňuje
prácu, udržuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na gitare
 naučiť žiaka hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroji
 zvládnutie základných prvkov hry na gitare (držanie nástroja, správne sedenie pri
hre, správna poloha rúk)
 rozvoj sluchovej a rytmickej predstavivosti
 rozvoj hudobnej pamäte
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 orientovať sa na hmatníku v prvej polohe
 ovládať základné technické zručnosti
 zapamätať si notový zápis
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb
Psychomotorická oblasť:
 schopnosť rytmizovať
 dbať na uvoľnený hrací aparát
 udržiavať správnu polohe tela pri hre
 udržiavať správne držanie nástroja pri hre
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primerane veku
 zhodnotiť pozitíva aj negatíva vlastnej interpretácie
 dokázať interpretovať skladbu na verejnosti

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.
-

Žiak prvého ročníka prípravného štúdia predprimárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
dokáže sústredene pracovať a primerane reagovať na zmeny
dokáže uvedomele pracovať na skladbe pri príprave na hodinu
pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku
spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu

2.
-

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti
priestorovo sa orientuje na hmatníku

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- je vedený využívať digitálne zdroje umeleckých diel a digitálne spracovanie hudby
- je vedený vyhľadávať interpretácie preberaných skladieb na internete
4.
-

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom pokroku
akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou

5.
6.
-

Spôsobilosť riešiť problémy:
vníma, sleduje, rozoznáva a premýšľa o vzniknutých situáciách
pohotovo reaguje na predložený notový materiál
učí sa byť empatický
aplikuje získané návyky pri nácviku nových skladieb
pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatných
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
akceptuje svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej
má zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody
rozvíja empatiu voči svojmu okoliu a ochotu pomáhať
uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
kontroluje svoje konanie a uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé
možnosti

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- ovláda základné pravidlá spoločenského kontaktu a dodržiava zásady kultivovaného
správania sa v škole i na verejnosti
- vyjadruje svoj názor a vkus
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda

Formy práce
 individuálna práca na
vyučovacej hodine
 domáca príprava na
vyučovaciu hodinu

Hudobno-teoretické poznatky





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky

 verejné účinkovanie na
koncertoch
 účasť na súťažiach
 návšteva koncetov
 počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická
prostriedky
technika,
ďalšie zdroje

Hra na nástroji

Ctibor SUSSER: Cvičenia a skladbe
pre začiatočníkov;
Tatiana STACHAK: Gitarová prvá
Hudobno-teoretické trieda;
poznatky
Jorge CARDOSO: Umenie a metódy
techniky hry na gitare;
Hudobno výrazové Abel CARLEVARO: School of
prostriedky
guitar (Exposition of Instrumental
Theory);
Jiří KÖHLER: Umění kytarové hry;
Ján PALKOVIČ: Metodický postup
pri riešení niektorých prvkov hry na
gitare v úvodných rozčníkoch ĽŠU s
dôrazom na zvukovú tvorivosť a
techniku hry. (Pedagogické čítanie
1989 PÚMB);
Emilio PUJOL: Racionálna škola hry
na gitare založená na zásadách
Tárregovej techniky

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Hra na nástroji

Kompetencie


Zvládnuť elementárne technické prvky

Hudobno-teoretické poznatky



Hudobno-výrazové prostriedky









Výkonové štandardy
Žiak:
 demonštruje fyziologicky správne
držanie nástroja, polohu tela a rúk pri hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu
počas interpretácie
 zvláda elementárne technické prvky hry
na gitare
 orientuje sa v 1. polohe hmatníka
 koordinuje hru oboch rúk
 interpretuje jednoduché jednohlasné
ľudové piesne a riekanky
 aplikuje hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete prípravná hudobná
náuka
 pozná základné hudobné pojmy
 rozumie rytmickej hodnote polová nota s
bodkou
 hrá so sprievodom učiteľa
 aplikuje melodickú, rytmickú,
harmonickú predstavivosť a hudobnú
pamäť pri interpretácii hudobných hier
 rozpoznáva v hre dynamiku - piano, forte

hry na gitare
Umiestniť nástroj pri hre a vytvoriť
stabilnú rovnováhu
Orientovať sa na hmatníku
Zvládnuť základný úder prstami pravej
ruky i, m, a na strunách g, h, e
Zvládnuť základný úder palca pravej
ruky na strunách E, A, D
Rytmizovať riekanky, jednoduché piesne
Prenášať váhu ľavého ramena na prsty
ľavej ruky
Zapojiť ľavé rameno do hry
Statická poloha pravého ramena

Obsahové štandardy













Výber primeraného nástroja
Oboznámenie žiaka s nástrojom
Správne sedenie a poloha tela a rúk pri
hre
Prípravné cvičenia hry palcom a prstami
pravej ruky na prázdnych strunách
Koordinácia hry oboch rúk
Hra jednoduchých jednohlasných piesní a
riekaniek
Základy hudobnej teórie podľa obsahu
predmetu prípravnej hudobnej náuky
Rytmické hodnoty nôt celej, polove,
štvrťovej, osminovej
Pochopenie rytmickej hodnoty polovej
noty s bodkou
Rytmizácia a melodizácia riekaniek
Hudobné hry
Dynamika - piano, forte

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
23. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
24. známkovaním minimálne raz mesačne:
25. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
26. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný s
pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
27. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
28. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach.
Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
29. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
30. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu má žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných nástrojov. Gitara
v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie a kladie nároky
na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície:
- Držanie gitary je prirodzené, bez kŕčov
- Nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky
- Plynulá hra s dopadom- bez dopadu

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- Orientuje sa v prebratých tóninách
- Priestorovo sa orientuje na hmatníku
- Udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- Má záujem hľadať riešenia
- Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- Má prehľad o hudobných telesách
- Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- Je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus






Formy práce

motivačné rozprávanie  práca na vyučovacej hodine
vysvetľovanie
 komunikácia s rodičom
praktická ukážka
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
zážitková metóda

 pozorovanie
 opakovanie

Tvorenie tónu
Výraz, predmet

 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Materiálne
výučbové
prostriedky

Štepan Urban: Základy hry na kytaru
Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy
opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové písne
s kytarou

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie







Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Orientácia v prvej polohe
Hrať podľa sluchu
Hrať spamäti


Výkonové štandardy












Ovládajú správne sedenie a elementárne
technické prvky hry na gitare
Zahrajú tirando a apoyando prstami aj
palcom
Spájajú notový zápis s orientáciou
v 1.polohe hmatníka na všetkých
strunách
Zahrajú jednoduchý dvojhlas s použitím
prázdnych strún
Interpretujú jednoduchú dvojhlasnú
skladbu
Skoordinujú pri hre obe ruky
Zahrajú jednooktávové stupnice
Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
Poznajú základné vlastnosti tónu

Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy












Fyziologicky správne držanie nástroja,
tela a rúk pri hre
Hra tirando i apoyando prstami i palcom
Spájanie notového zápisu s orientáciou
na hmatníku
Hra v 1.polohe hmatníka na všetkých
strunách
Dvojhlas
Koordinácia oboch rúk
Hra jednooktávových durových stupníc
v rozsahu jednej oktávy (minimum Cdur,
Gdur)
Rozpoznanie výšky, sily a dĺžky tónu
Elementárne rytmické hodnoty nôt
a pomlčiek
Základné typy taktov (4/4, ¾, 3/8),
bodka pri note, ligatúra, posuvky

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
31. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
32. známkovaním minimálne raz mesačne:
33. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
34. stupeň 2 – chválitebný

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
35. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
36. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
37. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
38. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Hra jednej ľudovej piesne a jednej etudy.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu má žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných nástrojov. Gitara
v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie a kladie nároky
na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície:
- Držanie gitary je prirodzené, bez kŕčov
- Nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky
- Plynulá hra s dopadom- bez dopadu

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- Orientuje sa v prebratých tóninách
- Priestorovo sa orientuje na hmatníku
- Udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- Má záujem hľadať riešenia
- Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- Má prehľad o hudobných telesách
- Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy







Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové
písne s kytarou

Materiálne
výučbové
prostriedky
 hudobný
nástroj- gitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie









Výkonové štandardy
Žiaci:
 Zahrajú trojzvuk v súzvuku i arpeggiu
 Hrajú jednooktávové stupnice a kadencie
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1.
a 2. polohe
 Hrajú s aplikovaním dynamiky
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Zahrajú synkopu
 Poznajú hudobný termín D a Capo al
Fine
 Predvedú zmysel pre výstavbu melódie
a frázovanie
 Rozpoznajú charakter skladby podľa
nálady
 Zahrajú rôzne variácie arpeggia

Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Hrať základné kadencie T, S, D, T
Orientácia v prvej, druhej, tretej polohe
Hrať podľa sluchu
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy













Hra trojhlasu v súzvuku i v arpeggiu
s použitím dvoch prstov a palca pravej
ruky
Uvoľňovanie svalového tonusu hracieho
aparátu
Hra jednooktávových stupníc dur a mol
do 4 # a 1 b s použitím základných
akordov (bez barré)
Orientácia v 1.a 2.polohe hmatníka
Základné dynamické stupne (p, mf, f),
akcent
Hra z listu
Rytmické zadelenie synkopy
Da Capo al Fine
Vnímanie melodických fráz v piesni
Rozlíšenie durového a molového
tónorodu

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:

39. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
40. známkovaním minimálne raz mesačne:
41. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
42. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
43. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
44. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
45. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
46. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka

Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Dve etudy nižšej náročnosti.
UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)

1. Hra na nástroji,
hra z listu

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

1
1,5*
2

1
1,5*
2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1,5
4-4,5*
5

1,5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície ako prirodzené držanie gitary bez kŕčov, nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky,
plynulá hra s dopadom aj bez dopadu. Ovláda hru jednoduchých kadencií T, S, D, T.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:






Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
Používať vhodný prstoklad
Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Udržiava presný rytmus



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy







Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný
nástroj- gitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy
opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové

písne s kytarou
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie










Výkonové štandardy
Žiaci:
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1.,
2.., a 3. Polohe
 Hrajú jednoduché legato
 Používajú farebné registre pri hre
 Zahrajú štvorzvuk hraný súčasne palcom
a trojicou prstov pravej ruky
 Hrajú malé barré
 Hrajú dvojoktávové stupnice
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom
zoskupení
 Aplikujú hudobno-teoretické poznatky
získané v predmete hudobná náuka na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
 Vnímajú charakter skladby
 Hrajú so sprievodom učiteľa

Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Hrať kadencie T, S, D, T
Orientácia v prvej, druhej, tretej polohe
Hrať podľa sluchu
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy












Orientácia v 1., 2., 3. polohe hmatníka
Jednoduché legato s použitím prázdnej
struny
Farebných registre (sull tasto, sull
ponticcelo)
Štvorzvuk
Arpeggio so zapojením palca a trojice
prstov pravej ruky
Nácvik malého barré
Dvojoktávovové stupnice s kadenciou
s použitím malého barré
Hra z listu
Komorná hra alebo hra v súbore
Hra šestnástinových nôt a bodkovaného
rytmu
Základné tempá skladieb (Andante,





Moderato, Allegro, Allegretto)
Vnímanie rôzneho tempa, dynamiky
a nálady v skladbách
Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
47. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
48. známkovaním minimálne raz mesačne:
49. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
50. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
51. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
52. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho

činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
53. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a bjektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
54. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Jedna etuda nižšej náročnosti a jedna etuda strednej náročnosti
UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu
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I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície ako prirodzené držanie gitary bez kŕčov, nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky,
plynulá hra s dopadom aj bez dopadu. Ovláda hru veľkého barré a hru jednoduchých kadencií.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu




Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore,
v orchestri

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Hrajú s uvoľneným hracím aparátom

 Vedomé uvoľňovanie svalového tonusu
hracieho aparátu

 Hrajú legato
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1. až
v 5. Polohe
 Zvládajú spôsob hry malého barré
 Ovládajú tlmenie a skracovanie tónov
 Hrajú s kvalitným tónom
 Hrajú zložitejšie arpeggiá
 Hrajú s dynamikou
 Zahrajú stupnice s typovými prstokladmi
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
 Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka, na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
 Spoznajú základné typy rytmického
sprievodu

 Hra vzostupného a zostupného legata
v rôznych kombináciach
 Orientácia v 5. polohe hmatníka
 Upevňovanie hry malého barré
 Tlmenie prstami pravej ruky a staccato
 Rozlišovanie a zdokonaľovane úderov hry
prstami pravej ruky
 Arpeggio prstami pravej ruky
 Hra progresívnej dynamiky (p, mf, f,
crescendo, decrescendo)
 Durové a molové stupnice s kadenciou
s použitím typových prstokladov ľavej ruky
a rytmických variácií pravej ruky
 Hra z listu
 Komorná hra, alebo hra v súbore
 Zložitejšie rytmické útvary (triola, zložitejší
bodkovaný rytmus)
 Rytmický sprievod (valčík, polka)
 Melodická fráza
 Melódia a sprievod
 Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
55. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
56. známkovaním minimálne raz mesačne:
57. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
58. stupeň 2 – chválitebný

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
59. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
60. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
61. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ
zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
62. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 Jedna etuda nižšej náročnosti a jedna etuda strednej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry z amatérskych hudobných súborov (tanečné a pod.), samostatne naštudovať
jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým
konzumentom hudby.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

Jiří Jirmal: Škola hry na
kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus
31, Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber
etud
Milan Zelenka: Nové etudy
pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Ovládajú plynulú výmenu polohy ľavej ruky
 Zahrajú veľké barré
 Zahrajú legáto a staccato
 Ovládajú zložitejšie arpeggia aj v rýchlejších
tempách
 Zahrajú jednoduché melodické ozdoby
 Hrajú stupnice a kadencie
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
 Poznajú zápis jednoduchých melodických
ozdôb
 Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka na úrovni
primeranej študijnému zameraniu

 Výmena polohy ľavej ruky v rôznych
polohách hmatníka
 Hra a upevňovanie veľkého barré a jeho
využitie v akordoch
 Upevnenie hry legato, staccato
 Hra arpeggií v rôznych prstokladových
variáciach
 Nácvik a aplikácia jednoduchých
melodických ozdôb v etudách a skladbách
(príraz, nátril, mordent)
 Hra dvojoktávových stupníc (dur, mol)
v rôznych tempách a rytmických variantoch
pravej ruky
 Hra akordov s použitím veľkého barré
 Hra z listu, komorná hra, alebo hra v súbore
 Zápis jednoduchých melodických ozdôb
 Zložitejšie rytmické útvary (kvintoly,
sextoly)
 Rytmický sprievod (polka, valčík, pochod,
tango a pod.)

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
63. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
64. známkovaním minimálne raz mesačne:
65. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
66. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
67. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
68. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
69. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ

zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
70. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
jedna etuda a jedna prednesová skladba

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry z amatérskych hudobných súborov (tanečné a pod.), samostatne naštudovať
jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým
konzumentom hudby.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne
knihy
 obrazový
materiál

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal:30 etud, Základy kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy op. 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové písne
s kytarou

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Hrajú nechtami (individuálny prístup, podľa
fyzických dispozícií žiaka)
 Demonštrujú v hre nové technicko-výrazové
prostriedky
 Poznajú akordické značky
 Hrajú stupnice a kadencie
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
 Ovládajú harmonickú funkciu akordov
 Poznajú skladateľov gitarovej literatúry
z obdobia klasicizmu a romantizmu
 Poznajú zápis flažoletov
 Vnímajú agogické a dynamické zmeny
v hudbe
 Sprevádzajú s využitím kadencií

















Úvod do hry s nechtami
Nácvik hry pizzicato
Hra prirodzených flažoletov
Vzostupné, zostupné a kombinované legato
na viacerých tónoch
Upevňovanie hry jednoduchých melodických
ozdôb
Hra podľa akordických značiek
Durové a molové stupnice s použitím
rôznych prstokladov pravej ruky
Hra z listu
Komorná hra, alebo hra v súbore
Uplatnenie kadencií v sprievode piesní
Využitie poznatkov o vedení hlasov
a melódie v skladbe
Klasicizmus a romantizmus v gitarovej
literatúre
Zápis a spôsob hry flažoletov
Vedomé vnímanie agogických
a dynamických zmien v hudbe
Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
71. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
72. známkovaním minimálne raz mesačne:
73. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
74. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
75. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
76. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
77. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ

zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
78. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
2 etudy rôzneho tematického zamerania
jedna prednesová skladba spamäti
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ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
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Vek
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Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie - 4 roky
- 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Žiak tretieho ročníka druhej časti prvého stupňa pracuje na tom, aby sa stal samostatným
aktívnym hráčom, schopným hry v amatérskych hudobných súboroch alebo kapelách, a aby dokázal
samostatne naštudovať jednoduché až stredne náročné skladby z obdobia renesancie a baroka.
Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu, pričom využíva osvojené poznatky
z oblasti hudobnej náuky a interpretačné návyky – zvolenie vhodného tempa, dynamiky, frázovania,
tvorenie tónu, zreteľná artikulácia melodických ozdôb, vystihnutie výrazu a charakteru skladby atď.
Dokáže sprevádzať hru podľa notácie aj podľa akordických značiek a dokáže sprevádzať skladbu
s použitím jednoduchých tanečných rytmických modelov.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:












Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja – renesancia a barok
pochopiť princíp polyfónie a rozoznávať jednotlivé hlasy vo viachlasných skladbách
Psychomotorická oblasť:
rozvíjať flexibilitu a uvoľnenú prácu oboch rúk
pestovať kvalitu tónu
používať vhodný prstoklad
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti renesančnej a barokovej hudby pomocou vhodného
použitia odlišných interpretačných prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť na
celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ definuje základné znaky hudobných foriem
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách

◦
◦
◦

má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Renesancia a barok








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Renesancia a barok Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové
písne s kytarou

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Renesancia a barok

Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru nechtami
 demonštruje v hre nové zložitejšie
technicko-výrazové prostriedky
 aplikuje zásady štýlovej interpretácie
barokovej hudby
 koordinuje hru oboch rúk
 vie zahrať dvoj- a trojoktávové stupnice
s kadenciami
 vie hrať z listu primeraný zápis
 hrá v komornom alebo súborovom
zoskupení
 aplikuje osvojené hudobno-teoretické
poznatky
 pozná skladateľov gitarovej literatúry
z obdobia renesancie a baroka
 ovláda hru zložitejšieho rytmického
sprievodu podľa akordických značiek
 vníma polyfóniu

Kompetencie
 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy
 Zdokonaľovanie hry s nechtami
 Nácvik zložitejších melodických ozdôb
(skupinka, obal, trilok)
 Zdokonaľovanie hry prirodzených a nácvik
umelých flažoletov
 Použitie melodických ozdôb a flažoletov
v skladbách
 Samostatné vedenie hlasov a echodynamika
v barokových skladbách
 Zdokonaľovanie činnosti a koordinácie
oboch rúk
 Cvičenia na zväčšenie rozsahu ľavej ruky
 2- a 3-oktávové durové a molové stupnice
s kadenciami
 Hra z listu
 Komorná hra, hra v súbore
 Barok a renesancia v gitarovej literatúre
 Rytmický akordický sprievod (bossa-nova,
samba atď.)
 Vnímanie jednotlivých hlasov
v polyfonických skladbách

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
79. slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
80. známkovaním minimálne raz mesačne:
81. stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
82. stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
83. stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
84. stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
85. formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ

zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
86. formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch v
individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 1 durová a 1 molová stupnica
 2 etudy rôzneho technického charakteru
 2 prednesové skladby
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Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry v amatérskych hudobných súboroch (tanečné a pod.). Dokáže samostatne
naštudovať jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne
vyspelým konzumentom hudby. Vie zadefinovať svoje preferencie a oblasti svojho záujmu. Dokáže
samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu, pričom využíva osvojené poznatky z oblasti
hudobnej náuky a interpretačné návyky – zvolenie vhodného tempa, dynamiky, frázovania, tvorenia
tónu, zreteľná artikulácia, vystihnutie výrazu a charakteru skladby atď. Dokáže sprevádzať hru podľa
notácie aj podľa akordických značiek a je členom komorných alebo súborových zoskupení.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja






Psychomotorická oblasť:
rozvíjať flexibilitu a uvoľnenú prácu oboch rúk
pestovať kvalitu tónu
používať vhodný prstoklad
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
8. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ definuje základné znaky hudobných foriem
9. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
10. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
11. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
12. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
13. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách
◦ má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská
hudba








Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie








práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v rámci
domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Súčasná hudba, slovenská hudba

Výkonové štandardy
Žiak:
 vie samostatne pracovať so skladbou
 hrá s uvoľneným hracím aparátom
 demonštruje v hre nové zložitejšie
technicko-výrazové prostriedky
 hrá stupnice a kadencie
 vie hrať z listu primeraný zápis
 hrá v komornom alebo súborovom
zoskupení
 dokáže analyzovať skladbu po formovej a
harmonickej stránke
 pozná slovenskú gitarovú literatúru
 vie objektívne zhodnotiť vlastný výkon

Kompetencie
 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie
Obsahové štandardy
 Samostatná práca so skladbou po technickej
a výrazovej stránke
 Aplikovanie osvojených poznatkov do
interpretácie skladieb
 Vedomé uvoľňovanie hracieho aparátu
 Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb,
flažoletov, pizzicata, legata, arpeggia
 Základ hry tremolo
 Nácvik a použitie rasguada
 Durové a molové stupnice s kadenciou
v rozsahu celého hmatníka
 Používanie akordických sprievodov
 Hra z listu
 Komorná hra, hra v súbore
 Použitie hudobno-teoretických poznatkov
v skladbe
 Analýza skladieb z hľadiska formy
a harmónie
 Súčasná hudba v gitarovej literatúre
 Slovenská gitarová literatúra
 Sluchová sebakontrola
 Zhodnotenie vlastnej interpretácie

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného
školského roka. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí
kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ

zohľadňuje, že žiak nemusel v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo
subjektívnych príčin dosahovať stabilné výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne
a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie
na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 1 durová a 1 molová stupnica
 2 etudy rôzneho technického charakteru
 2 prednesové skladby

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou.
Dbat na štýlovosť hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť
hry. Informatívne sa zoznámit so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými
tabulatúrami. Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre
nástroja, v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Súčasná hudba, slovenská hudba

Metódy







Formy práce


motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Leo Brouwer: Estudios sencillos;
Mateo Carcassi: Etudy, opus 60;
Fernando Carulli: Fortschreitende Tonstucke
und Geläufigkeits Etuden;
Napoleon Coste: 25 etud, opus 38;
Werner Hubschmann: 22 Etuden fur Gitarre;
Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky;
Emilio Pujol: Racionálna škola hry na gitaru
založená na zásadách Tárregovej techniky;
Julio Sagreras: Las terceras lecciones guitara
Francisco Tárrega: Výber skladieb;
Maxim Diego Pujol:Trés piezas rioplatenses
Jorge Cardoso: Výber skladieb;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba













Výkonové štandardy

Obsahové štandardy









ovládajú nové zložitejšie technicko-výrazové 
prostriedky,

hrajú trojoktávové stupnice s využitím 
typových prstokladov aj v oktávach a kadencie
s využitím veľkého barré,

aplikujú v interpretácii skladieb techniku hry 
rasguado,

získajú základnú orientáciu v španielskej
ľudovej hudbe.




Ovládať techniky rasquada
Ovládať hru arpeggia
Hrať legáto
Hrať kadencie T, S, D, T
Orientovať sa na celom hmatníku
Hrať podľa sluchu
Transponovať do blízkych tónin
Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Zdokonaľovanie techniky hry arpeggio,
rasguado, glissando.
Legato na niektorom z tónov akordu.
Jednohlasné stupnice (dur, mol) v rozsahu
celého hmatníka vo všetkých tóninách
s rôznymi variantmi prstokladov pravej ruky
a kadencie v rôznych polohách.
Intervalové stupnice v rozsahu jednej oktávy.
Rasguado.
Španielska ľudová hudba v gitarovej
literatúre.
Rôzne typy rasguada.
Charakteristika typických tancov Španielska.
Rytmus a metrum najtypickejších tancov
Španielska.

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou,
ocení kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu,
objektívne a dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi
priestor na kladenie otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné

výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Súčasná hudba, slovenská hudba

Metódy







Formy práce


motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Leo Brouwer: Estudios sencillos;
Mateo Carcassi: Etudy, opus 60;
Fernando Carulli: Fortschreitende Tonstucke
und Geläufigkeits Etuden;
Napoleon Coste: 25 etud, opus 38;
Werner Hubschmann: 22 Etuden fur Gitarre;
Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky;
Emilio Pujol: Racionálna škola hry na gitaru
založená na zásadách Tárregovej techniky;
Julio Sagreras: Las terceras lecciones guitara
Francisco Tárrega: Výber skladieb;
Maxim Diego Pujol:Trés piezas rioplatenses
Jorge Cardoso: Výber skladieb;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky hry
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy



 Nácvik tremola v rýchlejšom tempe.
 Legato na niektorom tóne akordu.
 Jednohlasné stupnice (dur, mol) v rozsahu nástroja
v rýchlejších tempách a kadencie v rôznych
polohách.
 Intervalové stupnice v terciách v rozsahu dvoch
oktáv.
 Hra z listu.
 Komorná hra, alebo hra v súbore.
 Hudba
latinsko-amerických
skladateľov
v gitarovej literatúre.
 Typické tanečné formy Latinskej Ameriky.
 Metrum a rytmus najznámejších latinskoamerických foriem.
 Sebakontrola rytmického prevedenia interpretácie
skladieb.









používajú nové osvojené technické
a výrazové
prostriedky
(melodické
tremolo, glissando v melódii i akorde),
hrajú trojoktávové stupnice s využitím
typových prstokladov aj v terciách
a kadencie s využitím veľkého barré,
vedia hrať z listu primeraný zápis,
interpretujú tanečné formy,
orientujú sa v gitarovej literatúre latinskoamerických skladateľov,
vnímajú a vedome kontrolujú metrum
a rytmus latinsko-amerických foriem.

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia

Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.

4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská hudba 






motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Mateo CARCASSI: Etudy, opus 60;
Jiří JIRMAL: Základy gitarovej techniky;
Hector VILLA-LOBOS: Etudy;
Milan TESAŘ: Na dosah ruky;
Štepán URBAN: Charakteristické
skladby (Kytarová sóla 40);
Ernst Gotlieb BARON: Suite;
Stanislav JUŘICA: Z českých kytarových
tabulatur;
Antonio LAURO: Variaciones sorbe una
Cancion infantil
Hector VILLA-LOBOS: Suite populaire
Bresilienne;
John DOWLAND: Solowerke II. (výber
a úprava Karl Scheit)








hudobný
nástroj- gitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky
hry
 Hrať melodické ozdoby a staccatta
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať kadencie s použitím vedľajších
harmonických funkcií v rôznych polohách
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy










používajú nové osvojené technické a výrazové
prostriedky (melodické tremolo, glissando
v melódii i akorde),
hrajú trojoktávové stupnice s využitím
typových prstokladov aj v sextách a kadencie
s využitím veľkého barré,
vedia hrať z listu primeraný zápis,
hrajú v komornom, súborovom zoskupení
orientujú sa v súčasnej gitarovej hudbe
orientujú sa v populárnej gitarovej hudbe.











Nové výrazové prostriedky v hudbe 20. a 21.
storočia (rôzne zvukové efekty, poklepy),
Jednohlasné stupnice (dur, mol) v celom
rozsahu nástroja v rýchlejších tempách
a v zložitejších rytmických variáciách
s kadenciou,
Intervalové stupnice v sextách
Hra z listu
Komorná hra alebo hra v súbore
Hudba 20. a 21. storočia v gitarovej literatúre
Jazz, rock, pop v klasickej gitarovej hudbe

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.

Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare uplatňuje všetky doteraz získané
znalosti a schopnosti k interpretácii skladieb rôznych štýlových období a žánrov. Využíva svoje
interpretačné skúsenosti a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb
a vyhľadávaniu skladieb podľa vlastného výberu. Absolvent sa profiluje podľa svojho záujmu
a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových období
a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje sluchovú
sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja. Interpretuje
primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej stránke,
využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza podľa
notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje sa pri hre
v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti a získané
hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská hudba 






motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Napoleon COSTE: 25 etud, op. 38;
Mauro GIULLIANI: 24 etud gitárra, op. 48;
Luigi LEGNANI: Capricia, op. 20;
Julio SAGRERAS: Las cuartas lecciones
guitarra;
Hector VILLA-LOBOS: Etudy;
Augustín Barrios MANGORE: The guitar
Works - volume three (Edited by Richard D.
Stover);
Jan Nepomucen BOBROWICZ: Polonez, op.
24;
Jorge CARDOSO: 24 piezas Sudamericanas;
John W. DUARTE: Americana, op. 96;
John W. DUARTE: Sua cosa, op. 52;
Jan F. FISCHER: Preludia;
Mauro GIULLIANI: Etudy a prednesové
kladby (Opus Bratislava 1978);
Antonio LAURO: Vals Venezolano No. 1, 2,
3, 4 (Revisado por Alirio Diaz);
Václav MATEJKA: Grande Sonate D-dur
(kytarová sóla 32);
Jana OBROVSKÁ: Preludia pro kytaru;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Guido SANTÓRSOLA: Suite Antiqua;
Milan TESAŘ: Capricia;
Štepán URBAN: Miniatures;
Fernando CARULLI: Koncertasatz A-Dur
fur 2 Gitarren (arrangiert von S. Behrend);
John W. DUARTE: English Suite No 2 for
two guitars, op. 77;
Enrigue GRANADOS: 8 Tanze aus "Danzas
espaňolas" fur zwei Gitarren (Bearbeitet von
Heinz Wallisch);
Domenico SCARLATTI: 5 Sonate prer 2
chitarre (úprava Ferenc Fodor - Miklós
Mosóczi);
Georg Phillip TELEMANN: Konzert D-Dur
fur vier Gitarren (Edited and arranged by
Heinz Teuchert);
Mauro GIULLIANI: Duettino facile, op. 77
fur Flote (Violin) und Gitarre;
Mauro GIULLIANI: Duo concertante per
Flauto (o Violino) e chitarra, op. 85 (Edited
by Dániel Benkó);
Georg Friedrich HANDEL: Sonata a-mol fur
Altblockflote (Querflote, Oboe, Violine) und
Gitarre, op. 1, No 4 (Herausgegeben von
Karl Scheit)
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použíje a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky
hry
 Hrať melodické ozdoby a staccatta
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať kadencie s použitím vedľajších
harmonických funkcií v rôznych polohách







Transponovať do blízkych tónin
Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy





Nové výrazové prostriedky v hudbe 20. a 21.
storočia (rôzne zvukové efekty, poklepy),



Jednohlasné stupnice (dur, mol) v celom
rozsahu nástroja v rýchlych tempách
a v rôznych variáciách prstokladov pravej
a ľavej ruky s kadenciou v rôznych polohách
hmatníka



Intervalové stupnice vo všetkých tóninách
(tercie, sexty, oktávy, decimy)



Upevňovanie a zdokonaľovanie osvojených
technických prvkov gitarovej hry



Koordinovaná a plynulá hra oboch rúk



Dôraz na kultúru tónu a štýlovosť interpretácie
skladieb

používajú nové osvojené technické a výrazové
prostriedky (melodické tremolo, glissando
v melódii i akorde),



uplatňujú všetky doteraz získané znalosti
a schopnosti k interpretácií skladieb rôznych
štýlových období a žánrov



využívajú svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému
štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu
skladieb podľa vlastného výberu



hrajú jednohlasné trojoktávové stupnice
s využitím typových prstokladov aj v sextách
a kadencie s využitím veľkého barré,



hrajú intervalové stupnice v rozsahu oktávy



vedia hrať z listu primeraný zápis,



Hra z listu



hrajú v komornom, súborovom zoskupení



Komorná hra alebo hra v súbore



interpretujú skladby rôznych štýlových období





orientujú sa v súčasnej gitarovej hudbe

Sprievod piesní s využitím rôznych spôsobov
hry



orientujú sa v populárnej gitarovej hudbe



Slovenská gitarová literatúra a skladby
rôznych štýlových období



Jazz, rock, pop v klasickej gitarovej hudbe

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.

formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Výstupy
 Žiak na absolventských skúškach zahrá- 1etudu, 3 rozsiahlejšie prednesové skladby rôznych
štýlových období, jedna z nich od autora 20. storočia
 Triedna besiedka, triedny koncert, verejný koncert, vystúpenie v rámci umeleckého, alebo
spoločenského programu – program podľa dispozícií a schopností žiaka,

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Komorná hra - gitara
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvá časť prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je viachlasný hudobný nástroj, ľahko prenostný a plní v hudobnom živote všestrannú
funkciu. Má dispozíciu plastickej hry, farebnej rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je
predpokladom pre bohaté interpretačné umenie sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Je
účinnym nástrojom proti negatívnym vzorom v spoločnosti, rozvíja kreatívne myslenie interpreta,

jeho emočnú inteligenciu a pestuje jeho zmysel pre dobro a krásu. Má široké uplatnenie ako nástroj
koncertný, sprievodný v klasickej, vážnej, populárnej, ľudovej, ale aj v jazzovej a swingovej hudbe.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 pochopiť šírky dynamickej škály hudby, možnosti intrpretácie náročnejších skladieb
rôznych štýlov, ktoré by ako sólisti naštudovať nezvládli
 vyvolať v žiakovi väčší záujem o hudbu realizáciou komornej hry a motivovať žiakov, ktorí
nemajú výraznejšie predispozície alebo záujem uplatniť sa v sólovej hre
 rozvíjať estetické cítenie žiaka jeho tvorivosť, stabilizáciu rytmického cítenia, rozvoju
dynamického cítenia a zmyslu pre agogiku
 rozvíjať morálne vlastnosti, zmysel pre zodpovednosť a spoločnú prácu, pre pozitívne
ovplyvňovanie a rozvoj osobnosti žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 plynule čítať notový zápis so zadeľovaním rytmických hodnôt
 uvedomele hrať spamäti
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť na nástroji hudobnú predstavu
 aplikovať dynamické znamienka v hre na nástroji
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 rozlišovať charakter skladby
 porovnať rôzne spôsoby vlastnej aj počúvanej interpretácie skladby

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvej časti prvého stupňa nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené :
1.

Sociálno komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
- rozlišuje v skladbe základné prvky hudobnej formy - motív, téma
- priestorovo sa orientuje na hmatníku

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom
pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- uplatňuje tvorivé schopnosti pri dováraní závetia hudobnej vety alebo záveru
skladby
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
- k problémovým situáciám pristupuje bez predstudkom a má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu, dokáže slovne zhodnotiť svoj vlastn výkon
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
- prejavuje sa vlastnými tvorivými nápadmi a podieľa sa na ich realizovaní

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- dokáže rozlíšiť hudobné štýlové obdobia, pozná ich vyjadrovacie prostriedky
- uvedomuje si význam a úlohu umenia vo svojom živote
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít
- má prehľad o telesách a tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Hra na nástroji

Hudobno-teoretické poznatky

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda

 analyticko syntetická
metóda
 deduktívna metóda

Formy práce
 individuálna práca na
vyučovacej hodine
 domáca príprava na vyučovaciu
hodinu
 verejné účinkovanie na
koncertoch
 účasť na súťažiach
 návšteva koncetov

Hudobno výrazové prostriedky

 informačno-receptívna
metóda
 problémový výklad

 počúvanie hudobných nahrávok

 reproduktívna metóda
 heuristická metóda

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Hra na nástroji

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

Johann Sebastian BACH: Vybrané skladby pre
2 gitary - transkripcie J. Powrožniak; Stanislav
JUŘICA: Kytarová dua - transkripcie a úpravy;
HudobnoJoseph KÜFFNER: Leichte Übungsstücke für
teoretické
Anfanger Opus168 (Úprava Walter Götze);
poznatky
Miklós MOSÓCZI: Gitárduók - Editio Musica
Budapest
Hudobno výrazové Erszébet NAGY, Miklós MOSÓCZI: Gitarová
prostriedky
škola III. Diel;
Heinz TEUCHERT: Spielbuch für Gitarren Duo (Musicverlag H. Schmidt, Frankfurt n./M.
1);
Bruno HENZE: Das Gitarrespiel - zošit 14;
Joseph KÜFFNER: Ausgewählte
Übungsstücke Opus 168 (Úprava Walter
Götze);
Karl SCHEIT: Leichte Stücke alter Meister;
Heinz TEUCHERT: Unsere Gitarrrengruppe

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra na nástroji

 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Zväčšíť a zmenšíť rozsah prstov ľavej ruky
na hmatníku horizonátlnym a vertikálnym
smerom
 Používať jednoduché melodické ozdoby
 Plynule spájať všetky polohy ľavého ramena
 Koordinovať činnosť všetkých častí ľavej
hornej končatiny

Hudobno-teoretické poznatky
Hudobno-výrazové prostriedky

 Rozširovať úderné možnosti prstov ľavej ruky
 Skvalitňovať tón pri hre základným úderom
i údermi fixáciou
 Ovládať hudobnú terminológiu obsiahnutú
v hraných skladbách
 Tvoriť si predstavu o kvalite zvuku, ktorý chce
dosiahnuť
 Zahrať skladbu bez pamäťových výpadkov
 Využívať zvukovú farebnosť nástroja pri hre
v polohách
 Pri počúvaní nahrávok skladieb rôznych
období si uvedomovať interpretačné odlišnosti
 Vystihnúť výrazovú stránku skladby pomocou
frázovania, dynamiky, agogiky a ostatných
hudobno-výrazových prostriedkov
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 aplikuje doposiaľ získané teoretické a
individuálne interpretačné kompetencie
v komornej hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu počas
interpretácie
 flaxibilne reaguje na gestá určeného hráča,
rozumie nástupnému gestu, gestu ukončenia
skladby alebo frázy
 reaguje adekvátnymtempom a dynamikou
na gesto ukázané určeným hráčom na začiatku
skladby
 dokáže sledovať svoj parta a nastúpiť
na určenom mieste v priebehu skladby
 aplikuje hudobno-výrazové prostriedky
(tempové, rytmické, dynamické, artikulačné,
agogické) podľa notového zápisu
 reprodukuje účelové cvičenia zamerané
na súčasné vnímanie melodickej línie,
spoločné frázovanie, tempo, zreteľnú
artikuláciu rytmických hodnôt, dynamiku a
artikuláciu
 reprodukuje krátke melodické a rytmické úsek
po predhraní učiteľom
 aplikuje v hre znamienka repetície, prima
volta, sekunda volta
 rozoznáva základné znaky hudobných foriem,
vie určiť tempo, metrum a charakter
študovaných skladieb
 prispôsobuje sa intonačne a farebne
spoluhráčom v priebehu skladby
 rozumie stavbe a frázovaniu interpretovanej

 Spoločný zvukový a umelecký prejav
 Hrací aparát
 Interpretácia podľa gest určeného hráča
 Flexibilná orientácia v notovom zápise
 Jednohlasné, kánonické piesne a cvičenia
 Spoločná artikulácia využitých hudobných
prostriedkov
 Spolčoné rytmické a výrazové cítenie
 Individuálne, neskôr v súhre precvičovanie
technicky náročnejších miest v skladbe
 Repetícia, primavolta, sekunda volta
 Analýza študovaných hudobných skladieb
 Rozvoj intonačnej predstavy a ednotnej
intonácie
 Rozvíjanie schopnosti vyrovnávania
zvukových možnosti rôznorodých hudobných
nástrojo
 Hudobný téma - rozoznávanie hlavnej
myšlienky v interpretovanej skladbe
 Elementárne chápanie hudobnej logiky
v hudobných skladbých
 Hudobná komunikácia (rozlišovanie sólových
a sprievodných častí)
 Preavidelná, presná účasť na vyučovaní
a smerovanie k vzájomnej úcte a tolerancii
 Skupinové rozostavenie na pódiu
 Kultúra spravania sa na koncertných
podujatiach, formovanie estetického vkusu
 Hudobná literatúra pre komornú hru
 Nácvik repertoáru k rôznym významným
príležitostiam (vianočný repertoár,
veľkonočný, ...)

skladby
 uplatňuje v súhre logické frázovanie, určí
hlavnú myšlienku, predohru, dohru,
spomalenie, vrchol skladby v konkrétnych
vybraných skladbách
 dynamicky sa prispôsobuje v dominantných
a sprievodných úsekoch jednotlivých hlasov
 uvedomuje si zodpovednosť za spoločnú
interpretáciu hudobnej skladby
 vie zaujať svoje miesto v zoskupení na pódiu
 demonštruje zásady kultúrneho správania sa
na koncertných podujatiach
 interpretuje štýlovo a žánrovo rôznorodý
repertoár
 vyjadruje verbálne emocionálne zážitky
vyvolané interpretáciou
 aplikuje kreatívne metódy počas spoločnej
interpretácie, reprodukuje krátke melodické
alebo rytmické úseky

 Striedanie sa hráčov jednotlivých hlasov
v priebehu skladby za účelom plynulého
čítania a orientácie v notovom zápise

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.

Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.

Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Komorná hra - gitara
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Druhá časť prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je viachlasný hudobný nástroj, ľahko prenostný a plní v hudobnom živote všestrannú
funkciu. Má dispozíciu plastickej hry, farebnej rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je
predpokladom pre bohaté interpretačné umenie sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Je
účinnym nástrojom proti negatívnym vzorom v spoločnosti, rozvíja kreatívne myslenie interpreta,

jeho emočnú inteligenciu a pestuje jeho zmysel pre dobro a krásu. Má široké uplatnenie ako nástroj
koncertný, sprievodný v klasickej, vážnej, populárnej, ľudovej, ale aj v jazzovej a swingovej hudbe.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 upevňovanie vedomostí, technických zručností a hudobných schopností nadobudnutých
počas predchádzajúceho štúdia
 smerovanie žiaka k pochopeniu študovaných skladieb po stránke technickej i výrazovej
 tvorba repertoáru od baroka cez klasicizmus, romantizmus až po hudbu 20. a 21. storočia,
ako aj populárnu hudbu
 ovládanie sprievodov podľa nôt i akordických značiek
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 upevňovanie a zdokonaľovanie nadobudnutých technických zručností a výrazových
prvkov gitarovej hry
 hra stupníc, akordov, kadencií
 bohatšia štylizácia akordického materiálu
 oboznámenie sa s hrou flamenca
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť na nástroji hudobnú predstavu
 aplikovať dynamické znamienka v hre na nástroji
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 rozlišovať charakter skladby
 porovnať rôzne spôsoby vlastnej aj počúvanej interpretácie skladby

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvej časti prvého stupňa nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené :
1.

Sociálno komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
- rozlišuje v skladbe základné prvky hudobnej formy - motív, téma
- priestorovo sa orientuje na hmatníku

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom
pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- uplatňuje tvorivé schopnosti pri dováraní závetia hudobnej vety alebo záveru
skladby
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
- k problémovým situáciám pristupuje bez predstudkom a má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu, dokáže slovne zhodnotiť svoj vlastn výkon
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
- prejavuje sa vlastnými tvorivými nápadmi a podieľa sa na ich realizovaní

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

dokáže rozlíšiť hudobné štýlové obdobia, pozná ich vyjadrovacie prostriedky

uvedomuje si význam a úlohu umenia vo svojom živote

aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

má prehľad o telesách a tvorbe skladateľov pre svoj nástroj

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Metódy





Formy práce

slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda





Hudobno-teoretické poznatky





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky





individuálna práca na
vyučovacej hodine
domáca príprava na
vyučovaciu hodinu
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach
návšteva koncetov
počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Hra na nástroji

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladičkas
 notový
materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

Fernando CARULLI: 24 Duette für zwei Gitarren
- Walter Götze
John W. DUARTE: More of these anon Hudobnoarranged for guitar duet by John W. Duarte
teoretické
Giuseppe FARRAUTO: Morenita do Brasil poznatky
Samba Brazileira;
Ursula PETER: Klassiker der Gitarre Duos I.
Hudobno výrazové Jean Philip RAMEAU: Vybrané skladby pro dvě
prostriedky
kytary (transkripcia PWM);
John W. DUARTE: English suite No.3, opus 78;
Pieter van der STAAK: Six hits for four guitars;
Alfred WINKEKBAUER: Spanische Tänze fur 3
Gitarren;
Johan Christian FABER: Partita fur 3 Gitarren upravil Karl Scheit;
Miklós MOSÓCZI: Régi Francia muzsika két
gitárra;

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie
 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Ovládať plynulý pohyb prstov ľavej ruky
po celom hmatníku priečnym i pozdĺžnym
smerom
 Ovládať hru melodických ozdôb
 Ovládať plynulý pohyb pravej ruky pozdĺžne
a priečne po strunách
 Hrať sprievody k iným melodickým
nástrojom
 Ovládať hudobnú terminológiu obsiahnutú v
hraných skladbách
 Spoznávať gitarovú literatúru
 Tvoriť si predstavu o kvalite zvuku, ktorý
chce dosiahnuť
 Zahrať skladbu bez pamäťových výpadkov
 Využívať register tónov nástroja
 Využívať zvukovú farebnosť nástroja pri hre
v polohách
 Pri počúvaní nahrávok skladieb rôznych
období si uvedomovať interpretačné
odlišnosti
 Vystihnúť výrazovú stránku skladby
pomocou frázovania, dynamiky, agogiky
a ostatných hudobno-výrazových
prostriedkov

Hra na nástroji
Hudobno-teoretické poznatky
Hudobno-výrazové prostriedky

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 Vedome reguluje pohybové činnosti hracieho
aparátu počas interpretácie
 Udržiava rytmus a melodickú líniu vlastného
partu počas súhry s inými hráčmi
 Artikuluje spoločné melodické ozdoby
interpretovaných skladieb
 Súčasne so spoluhráčmi reaguje na rytmické,
dynamické a tempové zmeny počas skladby
 Pohotovo reaguje na nástupy a ukončenia







Spoločný zvukový a umelecký prejav
Hrací aparát
Interpretácia podľa gest určeného hráča
Flexibilná orientácia v notovom zápise
Spoločná artikulácia využitých hudobných
prostriedkov
 Spolčoné rytmické a výrazové cítenie
 Melodický a rytmický kontrast
 Melodické ozdoby



















na odlišných miestach v jednotlivých hlasoch
Poná noty, prstoklady, hmaty vlastného partu
Aplikuje v hre všetky tempové, rytmické,
dynamické, artikulačné, agogické označenia
zaznačené v notovom materiály
(decrescendo, ritardando, accelerando, con
moto, animato, piu, ...)
Pozná základné znaky a spôsob interpretácie
sonátovej formy, suitového cyklu,
viacčasťových hudobných skladieb
Vníma interpretáciu v harmónii
Demonštruje spoločne v rámci súhry
ropvnaké chápanie frázovani, použitia
dynamiky, výrazových, artikulačných
prostriedkov a agogiky
Dokáže sa doladiť a intonačne sa podriadiť
zneniu orchestra
Vníma interpretáciu ako celok, dokáže sa
so spoluhráčmi navzájom počúvať
reguluje počas súhry intonačnú čistotu, farbu
a kvalitu tónu
Dokáže počas interpretácie sledovať notový
zápis
Aplikuje pri samostatnom nácviku zásady
efektívneho cvičenia
Má prehľad o známych komorných
skladbých
Využíva hudobnú terminológiu v diskusiách
o hudobnej skladbe
Dokáže porovnať a ohodnotiť vlastný
interpretačný výkon i iných hráčov
Demonstruje cvičenia na pohotovú reakciu
pri zmene tempa, dynamiky podľa gesta
určeného hráča

 Štúdium jednotlivých partov po hlasoch,
neskôr kombinovaním
 Samostatná analýza notového materiálu
svojho partu
 Hudobno-výrazové prostriedky
 Zdokonaľovanie spoločnej artikulácie
využitých hudobných prostriedkov
 Sonátová forma, suitový cyklus, viacčasťové
hudobné skladby
 Rozvoj melodickej, rytmickej a harmonickej
predstavivosti
 Interpretácia v súhre
 Tvorba tónu
 Rozvíjanie schopnosti plynule a zároveň
s počúvaním ďalších hlasov viesť vlastnú
melodickú líniu v dialógu so spoluhráčmi
 Pohotové reagovanie nielen na notový zápis,
ale aj na výrazové označenia v skladbe
 Samostatné štúdium hudobného materiálu
komornej hry
 Delené skúšky
 Hudobná literatúra skladby
 Počúvanie a poznávanie komorných skladieb
rôznych hudobných žánrov a štýlov
 Vyjadrovanie vlastných názorov o hudobnej
skladbe, porovnávanie a hodnotenie vlastných
interpretačných výkonov i iných
 Nácvik reakcií na gestá určeného hráča pri
precvičovaní tvorby spoločnej dynamiky
na určenom melodickom úseku skladby
 Precvičovanie reakcií spoluhráčov na tempové
gestá určeného hráča skupiny počas
jednoduchej skladby
 Osvojovanie gestikulácie aj inými hráčmi
komornej hry

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
b) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké
dielo,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
d) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
e) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
f) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník prípravného štúdia 1a
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
1-2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných
žánroch. Ciele a prostriedky potrebné ku hre na gitare a hudobný materiál uvedený v učebných

osnovách zabezpečujú, v prípade ich správneho použitia, získanie zručností a vedomostí pre ďalšie
štúdium.
Na prípravné štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od piatich rokov. Prípravné štúdium je
určené pre talentované deti v predškolskom veku a pre žiakov prvého stupňa základného štúdia,
pokiaľ majú požadované fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na gitare. Prípravné štúdium
je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa.
Pri výučbe je potrebné zohľadňovať potrebu žiaka zabezpečiť primeraný nástroj. 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. Odporúčané gitarové školy, technická
a prednesová literatúra a metodické materiály slúžia k základnej orientácii učiteľa, ktorý ich môže
podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Výchovno-vzdelávací proces vychádza prevažne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré
vychádzajú z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Je dôležité venovať pozornosť
psychologickým faktorom - prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. Prebudiť
vnímavosť a následne formovať návyky. Hravý spôsob výučby prípravného štúdia zefektívňuje
prácu, udržuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na gitare
 naučiť žiaka hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroji
 zvládnutie základných prvkov hry na gitare (držanie nástroja, správne sedenie
pri hre, správna poloha rúk)
 rozvoj sluchovej a rytmickej predstavivosti
 rozvoj hudobnej pamäte
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 orientovať sa na hmatníku v prvej polohe
 ovládať základné technické zručnosti
 zapamätať si notový zápis
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb
Psychomotorická oblasť:
 schopnosť rytmizovať
 dbať na uvoľnený hrací aparát
 udržiavať správnu polohe tela pri hre
 udržiavať správne držanie nástroja pri hre

 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primerane veku
 zhodnotiť pozitíva aj negatíva vlastnej interpretácie
 dokázať interpretovať skladbu na verejnosti

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

-

Žiak prvého ročníka prípravného štúdia predprimárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
dokáže sústredene pracovať a primerane reagovať na zmeny
dokáže uvedomele pracovať na skladbe pri príprave na hodinu
pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku
spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu

9.
-

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti
priestorovo sa orientuje na hmatníku

8.
-

10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- je vedený využívať digitálne zdroje umeleckých diel a digitálne spracovanie hudby
- je vedený vyhľadávať interpretácie preberaných skladieb na internete
11. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
- vníma, sleduje, rozoznáva a premýšľa o vzniknutých situáciách
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- učí sa byť empatický
- aplikuje získané návyky pri nácviku nových skladieb
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatných
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- akceptuje svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej
- má zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody
- rozvíja empatiu voči svojmu okoliu a ochotu pomáhať
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
- kontroluje svoje konanie a uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé

možnosti
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- ovláda základné pravidlá spoločenského kontaktu a dodržiava zásady kultivovaného
správania sa v škole i na verejnosti
- vyjadruje svoj názor a vkus
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Hudobno-teoretické poznatky

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky

Formy práce







individuálna práca na
vyučovacej hodine
domáca príprava na
vyučovaciu hodinu
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach
návšteva koncetov
počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hra na nástroji

Ctibor SUSSER: Cvičenia a skladbe
pre začiatočníkov;
Tatiana STACHAK: Gitarová prvá
Hudobno-teoretické trieda;vl
poznatky
Jorge CARDOSO: Umenie a metódy
techniky hry na gitare;
Hudobno výrazové Abel CARLEVARO: School of
prostriedky
guitar (Exposition of Instrumental
Theory);
Jiří KÖHLER: Umění kytarové hry;
Ján PALKOVIČ: Metodický postup
pri riešení niektorých prvkov hry na
gitare v úvodných rozčníkoch ĽŠU s
dôrazom na zvukovú tvorivosť a
techniku hry. (Pedagogické čítanie

Materiálne
výučbové
prostriedky
 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

1989 PÚMB);
Emilio PUJOL: Racionálna škola hry
na gitare založená na zásadách
Tárregovej techniky
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra na nástroji



Hudobno-teoretické poznatky



Hudobno-výrazové prostriedky









Výkonové štandardy
Žiak:
 demonštruje fyziologicky správne
držanie nástroja, polohu tela a rúk pri hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu
počas interpretácie
 zvláda elementárne technické prvky hry
na gitare
 orientuje sa v 1. polohe hmatníka
 koordinuje hru oboch rúk
 interpretuje jednoduché jednohlasné
ľudové piesne a riekanky
 aplikuje hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete prípravná hudobná
náuka
 pozná základné hudobné pojmy
 rozumie rytmickej hodnote polová nota s
bodkou
 hrá so sprievodom učiteľa
 aplikuje melodickú, rytmickú,
harmonickú predstavivosť a hudobnú

Zvládnuť elementárne technické prvky
hry na gitare
Umiestniť nástroj pri hre a vytvoriť
stabilnú rovnováhu
Orientovať sa na hmatníku
Zvládnuť základný úder prstami pravej
ruky i, m, a na strunách g, h, e
Zvládnuť základný úder palca pravej
ruky na strunách E, A, D
Rytmizovať riekanky, jednoduché piesne
Prenášať váhu ľavého ramena na prsty
ľavej ruky
Zapojiť ľavé rameno do hry
Statická poloha pravého ramena

Obsahové štandardy













Výber primeraného nástroja
Oboznámenie žiaka s nástrojom
Správne sedenie a poloha tela a rúk pri
hre
Prípravné cvičenia hry palcom a prstami
pravej ruky na prázdnych strunách
Koordinácia hry oboch rúk
Hra jednoduchých jednohlasných piesní a
riekaniek
Základy hudobnej teórie podľa obsahu
predmetu prípravnej hudobnej náuky
Rytmické hodnoty nôt celej, polove,
štvrťovej, osminovej
Pochopenie rytmickej hodnoty polovej
noty s bodkou
Rytmizácia a melodizácia riekaniek
Hudobné hry
Dynamika - piano, forte



pamäť pri interpretácii hudobných hier
rozpoznáva v hre dynamiku - piano, forte

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný s
pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach.
Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
▪ celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
▪ kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
▪ schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
▪ schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
▪ kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
▪ aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1 - 1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Druhý ročník prípravného štúdia 1a
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných
žánroch. Ciele a prostriedky potrebné ku hre na gitare a hudobný materiál uvedený v učebných

osnovách zabezpečujú, v prípade ich správneho použitia, získanie zručností a vedomostí pre ďalšie
štúdium.
Na prípravné štúdium hry na gitare sa prijímajú deti od piatich rokov. Prípravné štúdium je
určené pre talentované deti v predškolskom veku a pre žiakov prvého stupňa základného štúdia,
pokiaľ majú požadované fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na gitare. Prípravné štúdium
je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa.
Pri výučbe je potrebné zohľadňovať potrebu žiaka zabezpečiť primeraný nástroj. 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. Odporúčané gitarové školy, technická
a prednesová literatúra a metodické materiály slúžia k základnej orientácii učiteľa, ktorý ich môže
podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Výchovno-vzdelávací proces vychádza prevažne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré
vychádzajú z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Je dôležité venovať pozornosť
psychologickým faktorom - prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. Prebudiť
vnímavosť a následne formovať návyky. Hravý spôsob výučby prípravného štúdia zefektívňuje
prácu, udržuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na gitare
 naučiť žiaka hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroji
 zvládnutie základných prvkov hry na gitare (držanie nástroja, správne sedenie pri
hre, správna poloha rúk)
 rozvoj sluchovej a rytmickej predstavivosti
 rozvoj hudobnej pamäte
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 orientovať sa na hmatníku v prvej polohe
 ovládať základné technické zručnosti
 zapamätať si notový zápis
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb
Psychomotorická oblasť:
 schopnosť rytmizovať
 dbať na uvoľnený hrací aparát
 udržiavať správnu polohe tela pri hre
 udržiavať správne držanie nástroja pri hre

 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primerane veku
 zhodnotiť pozitíva aj negatíva vlastnej interpretácie
 dokázať interpretovať skladbu na verejnosti

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

-

Žiak prvého ročníka prípravného štúdia predprimárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
dokáže sústredene pracovať a primerane reagovať na zmeny
dokáže uvedomele pracovať na skladbe pri príprave na hodinu
pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku
spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu

9.
-

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti
priestorovo sa orientuje na hmatníku

8.
-

10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- je vedený využívať digitálne zdroje umeleckých diel a digitálne spracovanie hudby
- je vedený vyhľadávať interpretácie preberaných skladieb na internete
11. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
- vníma, sleduje, rozoznáva a premýšľa o vzniknutých situáciách
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- učí sa byť empatický
- aplikuje získané návyky pri nácviku nových skladieb
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatných
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- akceptuje svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej
- má zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody
- rozvíja empatiu voči svojmu okoliu a ochotu pomáhať
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
- kontroluje svoje konanie a uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé

možnosti
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- ovláda základné pravidlá spoločenského kontaktu a dodržiava zásady kultivovaného
správania sa v škole i na verejnosti
- vyjadruje svoj názor a vkus
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Hudobno-teoretické poznatky

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky

Formy práce
 individuálna práca na
vyučovacej hodine
 domáca príprava na
vyučovaciu hodinu
 verejné účinkovanie na
koncertoch
 účasť na súťažiach
 návšteva koncetov
 počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Hra na nástroji

Ctibor SUSSER: Cvičenia a skladbe
pre začiatočníkov;
Tatiana STACHAK: Gitarová prvá
Hudobno-teoretické trieda;
poznatky
Jorge CARDOSO: Umenie a metódy
techniky hry na gitare;
Hudobno výrazové Abel CARLEVARO: School of
prostriedky
guitar (Exposition of Instrumental
Theory);
Jiří KÖHLER: Umění kytarové hry;

Materiálne výučbové Didaktická
prostriedky
technika,
ďalšie zdroje
 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná

Ján PALKOVIČ: Metodický postup  náhradné struny
pri riešení niektorých prvkov hry na
gitare v úvodných rozčníkoch ĽŠU s
dôrazom na zvukovú tvorivosť a
techniku hry. (Pedagogické čítanie
1989 PÚMB);
Emilio PUJOL: Racionálna škola hry
na gitare založená na zásadách
Tárregovej techniky

literatúra
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra na nástroji



Hudobno-teoretické poznatky



Hudobno-výrazové prostriedky









Výkonové štandardy
Žiak:
 demonštruje fyziologicky správne
držanie nástroja, polohu tela a rúk pri hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu
počas interpretácie
 zvláda elementárne technické prvky hry
na gitare
 orientuje sa v 1. polohe hmatníka
 koordinuje hru oboch rúk

Zvládnuť elementárne technické prvky
hry na gitare
Umiestniť nástroj pri hre a vytvoriť
stabilnú rovnováhu
Orientovať sa na hmatníku
Zvládnuť základný úder prstami pravej
ruky i, m, a na strunách g, h, e
Zvládnuť základný úder palca pravej
ruky na strunách E, A, D
Rytmizovať riekanky, jednoduché piesne
Prenášať váhu ľavého ramena na prsty
ľavej ruky
Zapojiť ľavé rameno do hry
Statická poloha pravého ramena

Obsahové štandardy








Výber primeraného nástroja
Oboznámenie žiaka s nástrojom
Správne sedenie a poloha tela a rúk pri
hre
Prípravné cvičenia hry palcom a prstami
pravej ruky na prázdnych strunách
Koordinácia hry oboch rúk
Hra jednoduchých jednohlasných piesní a
riekaniek
Základy hudobnej teórie podľa obsahu











interpretuje jednoduché jednohlasné
ľudové piesne a riekanky
aplikuje hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete prípravná hudobná
náuka
pozná základné hudobné pojmy
rozumie rytmickej hodnote polová nota s
bodkou
hrá so sprievodom učiteľa
aplikuje melodickú, rytmickú,
harmonickú predstavivosť a hudobnú
pamäť pri interpretácii hudobných hier
rozpoznáva v hre dynamiku - piano, forte







predmetu prípravnej hudobnej náuky
Rytmické hodnoty nôt celej, polove,
štvrťovej, osminovej
Pochopenie rytmickej hodnoty polovej
noty s bodkou
Rytmizácia a melodizácia riekaniek
Hudobné hry
Dynamika - piano, forte

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný s
pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý

Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach.
Nemá záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu má žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných nástrojov. Gitara
v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie a kladie nároky
na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície:
- Držanie gitary je prirodzené, bez kŕčov
- Nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky
- Plynulá hra s dopadom- bez dopadu

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
8. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
9. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- Orientuje sa v prebratých tóninách
- Priestorovo sa orientuje na hmatníku
- Udržiava presný rytmus
10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
11. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
- Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- Má záujem hľadať riešenia
- Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- Má prehľad o hudobných telesách
- Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- Je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus






Formy práce

motivačné rozprávanie  práca na vyučovacej hodine
vysvetľovanie
 komunikácia s rodičom
praktická ukážka
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
zážitková metóda

 pozorovanie
 opakovanie

Tvorenie tónu
Výraz, predmet

 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Materiálne
výučbové
prostriedky

Štepan Urban: Základy hry na kytaru
Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy
opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové písne
s kytarou

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie







Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Orientácia v prvej polohe
Hrať podľa sluchu
Hrať spamäti


Výkonové štandardy












Ovládajú správne sedenie a elementárne
technické prvky hry na gitare
Zahrajú tirando a apoyando prstami aj
palcom
Spájajú notový zápis s orientáciou
v 1.polohe hmatníka na všetkých
strunách
Zahrajú jednoduchý dvojhlas s použitím
prázdnych strún
Interpretujú jednoduchú dvojhlasnú
skladbu
Skoordinujú pri hre obe ruky
Zahrajú jednooktávové stupnice
Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
Poznajú základné vlastnosti tónu

Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy












Fyziologicky správne držanie nástroja,
tela a rúk pri hre
Hra tirando i apoyando prstami i palcom
Spájanie notového zápisu s orientáciou
na hmatníku
Hra v 1.polohe hmatníka na všetkých
strunách
Dvojhlas
Koordinácia oboch rúk
Hra jednooktávových durových stupníc
v rozsahu jednej oktávy (minimum Cdur,
Gdur)
Rozpoznanie výšky, sily a dĺžky tónu
Elementárne rytmické hodnoty nôt
a pomlčiek
Základné typy taktov (4/4, ¾, 3/8),
bodka pri note, ligatúra, posuvky

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný

Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Hra jednej ľudovej piesne a jednej etudy.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu má žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných nástrojov. Gitara
v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie a kladie nároky
na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície:
- Držanie gitary je prirodzené, bez kŕčov
- Nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky
- Plynulá hra s dopadom- bez dopadu

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
8. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
9. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- Orientuje sa v prebratých tóninách
- Priestorovo sa orientuje na hmatníku
- Udržiava presný rytmus
10. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
11. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
12. Spôsobilosť riešiť problémy:
- Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- Má záujem hľadať riešenia
- Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
13. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
14. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- Má prehľad o hudobných telesách
- Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy







Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové
písne s kytarou

Materiálne
výučbové
prostriedky
 hudobný
nástroj- gitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie









Výkonové štandardy
Žiaci:
 Zahrajú trojzvuk v súzvuku i arpeggiu
 Hrajú jednooktávové stupnice a kadencie
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1.
a 2. polohe
 Hrajú s aplikovaním dynamiky
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Zahrajú synkopu
 Poznajú hudobný termín D a Capo al
Fine
 Predvedú zmysel pre výstavbu melódie
a frázovanie
 Rozpoznajú charakter skladby podľa
nálady
 Zahrajú rôzne variácie arpeggia

Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Hrať základné kadencie T, S, D, T
Orientácia v prvej, druhej, tretej polohe
Hrať podľa sluchu
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy













Hra trojhlasu v súzvuku i v arpeggiu
s použitím dvoch prstov a palca pravej
ruky
Uvoľňovanie svalového tonusu hracieho
aparátu
Hra jednooktávových stupníc dur a mol
do 4 # a 1 b s použitím základných
akordov (bez barré)
Orientácia v 1.a 2.polohe hmatníka
Základné dynamické stupne (p, mf, f),
akcent
Hra z listu
Rytmické zadelenie synkopy
Da Capo al Fine
Vnímanie melodických fráz v piesni
Rozlíšenie durového a molového
tónorodu

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:

slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka

Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Dve etudy nižšej náročnosti.

UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície ako prirodzené držanie gitary bez kŕčov, nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky,
plynulá hra s dopadom aj bez dopadu. Ovláda hru jednoduchých kadencií T, S, D, T.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Udržiava presný rytmus



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku Metódy







Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný
nástroj- gitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy
opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové
písne s kytarou

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie










Výkonové štandardy
Žiaci:
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1.,
2.., a 3. Polohe
 Hrajú jednoduché legato
 Používajú farebné registre pri hre
 Zahrajú štvorzvuk hraný súčasne palcom
a trojicou prstov pravej ruky
 Hrajú malé barré
 Hrajú dvojoktávové stupnice
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom
zoskupení
 Aplikujú hudobno-teoretické poznatky
získané v predmete hudobná náuka na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
 Vnímajú charakter skladby
 Hrajú so sprievodom učiteľa


Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
Zrýchliť a spresniť premiestňovanie
prstov ľavej ruky
Hrať kadencie T, S, D, T
Orientácia v prvej, druhej, tretej polohe
Hrať podľa sluchu
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy














Orientácia v 1., 2., 3. polohe hmatníka
Jednoduché legato s použitím prázdnej
struny
Farebných registre (sull tasto, sull
ponticcelo)
Štvorzvuk
Arpeggio so zapojením palca a trojice
prstov pravej ruky
Nácvik malého barré
Dvojoktávovové stupnice s kadenciou
s použitím malého barré
Hra z listu
Komorná hra alebo hra v súbore
Hra šestnástinových nôt a bodkovaného
rytmu
Základné tempá skladieb (Andante,
Moderato, Allegro, Allegretto)
Vnímanie rôzneho tempa, dynamiky
a nálady v skladbách
Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel

v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a bjektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
Jedna etuda nižšej náročnosti a jedna etuda strednej náročnosti
UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Jaroslav Letko
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania:

primárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom primárneho umeleckého vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania ZUŠ by mal mať upevnené všetky základné
dispozície ako prirodzené držanie gitary bez kŕčov, nezávislá činnosť prstov pravej a ľavej ruky,
plynulá hra s dopadom aj bez dopadu. Ovláda hru veľkého barré a hru jednoduchých kadencií.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore,
v orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:

Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:

◦
◦
◦
◦

Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
Má záujem hľadať riešenia
Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív

Výraz, prednes

Etudy opus 35
 stojan
Pavol Malovec: Prelúdia pre
 zrkadlo
mladých gitaristov
 náhradné struny
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Hrajú s uvoľneným hracím aparátom
 Hrajú legato
 Spájajú notový zápis s orientáciou v 1. až
v 5. Polohe
 Zvládajú spôsob hry malého barré
 Ovládajú tlmenie a skracovanie tónov
 Hrajú s kvalitným tónom
 Hrajú zložitejšie arpeggiá

 Vedomé uvoľňovanie svalového tonusu
hracieho aparátu
 Hra vzostupného a zostupného legata
v rôznych kombináciach
 Orientácia v 5. polohe hmatníka
 Upevňovanie hry malého barré
 Tlmenie prstami pravej ruky a staccato
 Rozlišovanie a zdokonaľovane úderov hry
prstami pravej ruky







Hrajú s dynamikou
Zahrajú stupnice s typovými prstokladmi
Vedia hrať z listu primeraný zápis
Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka, na
úrovni primeranej študijnému zameraniu
 Spoznajú základné typy rytmického
sprievodu

 Arpeggio prstami pravej ruky
 Hra progresívnej dynamiky (p, mf, f,
crescendo, decrescendo)
 Durové a molové stupnice s kadenciou
s použitím typových prstokladov ľavej ruky
a rytmických variácií pravej ruky
 Hra z listu
 Komorná hra, alebo hra v súbore
 Zložitejšie rytmické útvary (triola, zložitejší
bodkovaný rytmus)
 Rytmický sprievod (valčík, polka)
 Melodická fráza
 Melódia a sprievod
 Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý

Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 Jedna etuda nižšej náročnosti a jedna etuda strednej náročnosti

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry z amatérskych hudobných súborov (tanečné a pod.), samostatne naštudovať
jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým
konzumentom hudby.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

Jiří Jirmal: Škola hry na
kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus
31, Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber
etud
Milan Zelenka: Nové etudy
pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Ovládajú plynulú výmenu polohy ľavej ruky
 Zahrajú veľké barré
 Zahrajú legáto a staccato
 Ovládajú zložitejšie arpeggia aj v rýchlejších
tempách
 Zahrajú jednoduché melodické ozdoby
 Hrajú stupnice a kadencie
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
 Poznajú zápis jednoduchých melodických
ozdôb
 Aplikujú hudobno-teoretické poznatky,
získané v predmete hudobná náuka na úrovni
primeranej študijnému zameraniu

 Výmena polohy ľavej ruky v rôznych
polohách hmatníka
 Hra a upevňovanie veľkého barré a jeho
využitie v akordoch
 Upevnenie hry legato, staccato
 Hra arpeggií v rôznych prstokladových
variáciach
 Nácvik a aplikácia jednoduchých
melodických ozdôb v etudách a skladbách
(príraz, nátril, mordent)
 Hra dvojoktávových stupníc (dur, mol)
v rôznych tempách a rytmických variantoch
pravej ruky
 Hra akordov s použitím veľkého barré
 Hra z listu, komorná hra, alebo hra v súbore
 Zápis jednoduchých melodických ozdôb
 Zložitejšie rytmické útvary (kvintoly,
sextoly)
 Rytmický sprievod (polka, valčík, pochod,
tango a pod.)

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel

v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
jedna etuda a jedna prednesová skladba

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry z amatérskych hudobných súborov (tanečné a pod.), samostatne naštudovať
jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne vyspelým
konzumentom hudby.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Rozoznávať hudobné žánre a formy
Orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať flexibilitu ľavej ruky bez vzájomnej fixácie
 Pestovať tón, upevňovať hladké výmeny polôh
 Používať vhodný prstoklad
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ Dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ Pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ Rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ Orientuje sa v prebratých tóninách
◦ Priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ Transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ Definuje základné znaky hudobných foriem- sonáta, koncert a pod.



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ Dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ Za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ Uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ Pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ K problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ Má záujem hľadať riešenia
◦ Pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ Rozvíja sebareflexiu- dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ Spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ Je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ Má prehľad o hudobných telesách
◦ Má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ Uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ Je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Oblasť ľavej ruky
Oblasť pravej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, predmet








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne
knihy
 obrazový
materiál

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal:30 etud, Základy kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31, Etudy op. 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre mladých
gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové písne
s kytarou

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Oblasť pravej ruky
Oblasť ľavej ruky
Frázovanie
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
 Hrajú nechtami (individuálny prístup, podľa
fyzických dispozícií žiaka)
 Demonštrujú v hre nové technicko-výrazové
prostriedky
 Poznajú akordické značky
 Hrajú stupnice a kadencie
 Vedia hrať z listu primeraný zápis
 Hrajú v komornom, súborovom zoskupení
 Ovládajú harmonickú funkciu akordov
 Poznajú skladateľov gitarovej literatúry
z obdobia klasicizmu a romantizmu
 Poznajú zápis flažoletov
 Vnímajú agogické a dynamické zmeny
v hudbe
 Sprevádzajú s využitím kadencií

















Úvod do hry s nechtami
Nácvik hry pizzicato
Hra prirodzených flažoletov
Vzostupné, zostupné a kombinované legato
na viacerých tónoch
Upevňovanie hry jednoduchých melodických
ozdôb
Hra podľa akordických značiek
Durové a molové stupnice s použitím
rôznych prstokladov pravej ruky
Hra z listu
Komorná hra, alebo hra v súbore
Uplatnenie kadencií v sprievode piesní
Využitie poznatkov o vedení hlasov
a melódie v skladbe
Klasicizmus a romantizmus v gitarovej
literatúre
Zápis a spôsob hry flažoletov
Vedomé vnímanie agogických
a dynamických zmien v hudbe
Rozvíjanie harmonického cítenia

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel

v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
2 etudy rôzneho tematického zamerania
jedna prednesová skladba spamäti

UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie - 4 roky
- 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Žiak tretieho ročníka druhej časti prvého stupňa pracuje na tom, aby sa stal samostatným
aktívnym hráčom, schopným hry v amatérskych hudobných súboroch alebo kapelách, a aby dokázal
samostatne naštudovať jednoduché až stredne náročné skladby z obdobia renesancie a baroka.
Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu, pričom využíva osvojené poznatky
z oblasti hudobnej náuky a interpretačné návyky – zvolenie vhodného tempa, dynamiky, frázovania,
tvorenie tónu, zreteľná artikulácia melodických ozdôb, vystihnutie výrazu a charakteru skladby atď.
Dokáže sprevádzať hru podľa notácie aj podľa akordických značiek a dokáže sprevádzať skladbu
s použitím jednoduchých tanečných rytmických modelov.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore, v
orchestri
Špecifické:












Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja – renesancia a barok
pochopiť princíp polyfónie a rozoznávať jednotlivé hlasy vo viachlasných skladbách
Psychomotorická oblasť:
rozvíjať flexibilitu a uvoľnenú prácu oboch rúk
pestovať kvalitu tónu
používať vhodný prstoklad
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti renesančnej a barokovej hudby pomocou vhodného
použitia odlišných interpretačných prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť na
celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ definuje základné znaky hudobných foriem
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách

◦
◦
◦

má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Renesancia a barok








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Renesancia a barok Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy kytarové
techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara, Lidové
písne s kytarou

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Renesancia a barok

Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru nechtami
 demonštruje v hre nové zložitejšie
technicko-výrazové prostriedky
 aplikuje zásady štýlovej interpretácie
barokovej hudby
 koordinuje hru oboch rúk
 vie zahrať dvoj- a trojoktávové stupnice
s kadenciami
 vie hrať z listu primeraný zápis
 hrá v komornom alebo súborovom
zoskupení
 aplikuje osvojené hudobno-teoretické
poznatky
 pozná skladateľov gitarovej literatúry
z obdobia renesancie a baroka
 ovláda hru zložitejšieho rytmického
sprievodu podľa akordických značiek
 vníma polyfóniu

Kompetencie
 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy
 Zdokonaľovanie hry s nechtami
 Nácvik zložitejších melodických ozdôb
(skupinka, obal, trilok)
 Zdokonaľovanie hry prirodzených a nácvik
umelých flažoletov
 Použitie melodických ozdôb a flažoletov
v skladbách
 Samostatné vedenie hlasov a echodynamika
v barokových skladbách
 Zdokonaľovanie činnosti a koordinácie
oboch rúk
 Cvičenia na zväčšenie rozsahu ľavej ruky
 2- a 3-oktávové durové a molové stupnice
s kadenciami
 Hra z listu
 Komorná hra, hra v súbore
 Barok a renesancia v gitarovej literatúre
 Rytmický akordický sprievod (bossa-nova,
samba atď.)
 Vnímanie jednotlivých hlasov
v polyfonických skladbách

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel

v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch v
individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 1 durová a 1 molová stupnica
 2 etudy rôzneho technického charakteru
 2 prednesové skladby

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vzdelávanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Jaroslav Letko
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal byť samostatne umelecky zdatná
osobnosť, schopná hry v amatérskych hudobných súboroch (tanečné a pod.). Dokáže samostatne
naštudovať jednoduché až stredne náročné skladby rôznych štýlových období a byť dostatočne
vyspelým konzumentom hudby. Vie zadefinovať svoje preferencie a oblasti svojho záujmu. Dokáže
samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu, pričom využíva osvojené poznatky z oblasti
hudobnej náuky a interpretačné návyky – zvolenie vhodného tempa, dynamiky, frázovania, tvorenia
tónu, zreteľná artikulácia, vystihnutie výrazu a charakteru skladby atď. Dokáže sprevádzať hru podľa
notácie aj podľa akordických značiek a je členom komorných alebo súborových zoskupení.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, hre v súbore
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja






Psychomotorická oblasť:
rozvíjať flexibilitu a uvoľnenú prácu oboch rúk
pestovať kvalitu tónu
používať vhodný prstoklad
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
2. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
◦ pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
◦ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
14. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na hmatníku
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ definuje základné znaky hudobných foriem
15. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
16. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
17. Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ pohotovo reaguje na predložený notový materiál
◦ k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
18. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
◦ spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
◦ je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
19. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ má prehľad o hudobných telesách
◦ má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
◦ uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
◦ je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská
hudba








Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie








práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v rámci
domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba

 hudobný nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový materiál
 stojan
 zrkadlo
 náhradné struny

Jiří Jirmal: Škola hry na kytaru
J. Jirmal: 30 etud, Základy
kytarové techniky
Mateo Carcassi
Ferdinand Sor: Etudy opus 31,
Etudy opus 35
Pavol Malovec: Prelúdia pre
mladých gitaristov
Fernando Carulli: Výber etud
Milan Zelenka: Nové etudy pro
kytaru
Jiří Horáček: Moje kytara,
Lidové písne s kytarou

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový archív
 odborne knihy
 obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Súčasná hudba, slovenská hudba

Výkonové štandardy
Žiak:
 vie samostatne pracovať so skladbou
 hrá s uvoľneným hracím aparátom
 demonštruje v hre nové zložitejšie
technicko-výrazové prostriedky
 hrá stupnice a kadencie
 vie hrať z listu primeraný zápis
 hrá v komornom alebo súborovom
zoskupení
 dokáže analyzovať skladbu po formovej a
harmonickej stránke
 pozná slovenskú gitarovú literatúru
 vie objektívne zhodnotiť vlastný výkon

Kompetencie
 Postupne koordinovať činnosť pravého
ramena, ruky a prstov
 Koordinovať činnosť ľavého ramena,
zápästia a prstov
 Zrýchliť a spresniť premiestňovanie prstov
ľavej ruky
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie
Obsahové štandardy
 Samostatná práca so skladbou po technickej
a výrazovej stránke
 Aplikovanie osvojených poznatkov do
interpretácie skladieb
 Vedomé uvoľňovanie hracieho aparátu
 Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb,
flažoletov, pizzicata, legata, arpeggia
 Základ hry tremolo
 Nácvik a použitie rasguada
 Durové a molové stupnice s kadenciou
v rozsahu celého hmatníka
 Používanie akordických sprievodov
 Hra z listu
 Komorná hra, hra v súbore
 Použitie hudobno-teoretických poznatkov
v skladbe
 Analýza skladieb z hľadiska formy
a harmónie
 Súčasná hudba v gitarovej literatúre
 Slovenská gitarová literatúra
 Sluchová sebakontrola
 Zhodnotenie vlastnej interpretácie

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel

v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Záverečná skúška:
 1 durová a 1 molová stupnica
 2 etudy rôzneho technického charakteru
 2 prednesové skladby

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
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Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou.
Dbat na štýlovosť hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť
hry. Informatívne sa zoznámit so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými
tabulatúrami. Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre
nástroja, v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Súčasná hudba, slovenská hudba

Metódy







Formy práce


motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Leo Brouwer: Estudios sencillos;
Mateo Carcassi: Etudy, opus 60;
Fernando Carulli: Fortschreitende Tonstucke
und Geläufigkeits Etuden;
Napoleon Coste: 25 etud, opus 38;
Werner Hubschmann: 22 Etuden fur Gitarre;
Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky;
Emilio Pujol: Racionálna škola hry na gitaru
založená na zásadách Tárregovej techniky;
Julio Sagreras: Las terceras lecciones guitara
Francisco Tárrega: Výber skladieb;
Maxim Diego Pujol:Trés piezas rioplatenses
Jorge Cardoso: Výber skladieb;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba













Výkonové štandardy

Obsahové štandardy









ovládajú nové zložitejšie technicko-výrazové 
prostriedky,

hrajú trojoktávové stupnice s využitím 
typových prstokladov aj v oktávach a kadencie
s využitím veľkého barré,

aplikujú v interpretácii skladieb techniku hry 
rasguado,

získajú základnú orientáciu v španielskej
ľudovej hudbe.




Ovládať techniky rasquada
Ovládať hru arpeggia
Hrať legáto
Hrať kadencie T, S, D, T
Orientovať sa na celom hmatníku
Hrať podľa sluchu
Transponovať do blízkych tónin
Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Zdokonaľovanie techniky hry arpeggio,
rasguado, glissando.
Legato na niektorom z tónov akordu.
Jednohlasné stupnice (dur, mol) v rozsahu
celého hmatníka vo všetkých tóninách
s rôznymi variantmi prstokladov pravej ruky
a kadencie v rôznych polohách.
Intervalové stupnice v rozsahu jednej oktávy.
Rasguado.
Španielska ľudová hudba v gitarovej
literatúre.
Rôzne typy rasguada.
Charakteristika typických tancov Španielska.
Rytmus a metrum najtypickejších tancov
Španielska.

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné

výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Súčasná hudba, slovenská hudba

Metódy







Formy práce


motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie







práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Leo Brouwer: Estudios sencillos;
Mateo Carcassi: Etudy, opus 60;
Fernando Carulli: Fortschreitende Tonstucke
und Geläufigkeits Etuden;
Napoleon Coste: 25 etud, opus 38;
Werner Hubschmann: 22 Etuden fur Gitarre;
Jiří Jirmal: Základy kytarové techniky;
Emilio Pujol: Racionálna škola hry na gitaru
založená na zásadách Tárregovej techniky;
Julio Sagreras: Las terceras lecciones guitara
Francisco Tárrega: Výber skladieb;
Maxim Diego Pujol:Trés piezas rioplatenses
Jorge Cardoso: Výber skladieb;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky hry
 Hrať kadencie T, S, D, T
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať podľa sluchu
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy



 Nácvik tremola v rýchlejšom tempe.
 Legato na niektorom tóne akordu.
 Jednohlasné stupnice (dur, mol) v rozsahu nástroja
v rýchlejších tempách a kadencie v rôznych
polohách.
 Intervalové stupnice v terciách v rozsahu dvoch
oktáv.
 Hra z listu.
 Komorná hra, alebo hra v súbore.
 Hudba
latinsko-amerických
skladateľov
v gitarovej literatúre.
 Typické tanečné formy Latinskej Ameriky.
 Metrum a rytmus najznámejších latinskoamerických foriem.
 Sebakontrola rytmického prevedenia interpretácie
skladieb.









používajú nové osvojené technické
a výrazové
prostriedky
(melodické
tremolo, glissando v melódii i akorde),
hrajú trojoktávové stupnice s využitím
typových prstokladov aj v terciách
a kadencie s využitím veľkého barré,
vedia hrať z listu primeraný zápis,
interpretujú tanečné formy,
orientujú sa v gitarovej literatúre latinskoamerických skladateľov,
vnímajú a vedome kontrolujú metrum
a rytmus latinsko-amerických foriem.

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia

Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare sa profiluje podľa svojho
záujmu a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových
období a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje
sluchovú sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja.
Interpretuje primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej
stránke, využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza
podľa notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje
sa pri hre v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská hudba 






Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Mateo CARCASSI: Etudy, opus 60;
Jiří JIRMAL: Základy gitarovej techniky;
Hector VILLA-LOBOS: Etudy;
Milan TESAŘ: Na dosah ruky;
Štepán URBAN: Charakteristické
skladby (Kytarová sóla 40);
Ernst Gotlieb BARON: Suite;
Stanislav JUŘICA: Z českých kytarových
tabulatur;
Antonio LAURO: Variaciones sorbe una
Cancion infantil
Hector VILLA-LOBOS: Suite populaire
Bresilienne;
John DOWLAND: Solowerke II. (výber
a úprava Karl Scheit)








hudobný
nástroj- gitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky
hry
 Hrať melodické ozdoby a staccatta
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať kadencie s použitím vedľajších
harmonických funkcií v rôznych polohách
 Transponovať do blízkych tónin
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy












používajú nové osvojené technické a výrazové
prostriedky (melodické tremolo, glissando
v melódii i akorde),
hrajú trojoktávové stupnice s využitím
typových prstokladov aj v sextách a kadencie
s využitím veľkého barré,
vedia hrať z listu primeraný zápis,
hrajú v komornom, súborovom zoskupení
orientujú sa v súčasnej gitarovej hudbe
orientujú sa v populárnej gitarovej hudbe.









Nové výrazové prostriedky v hudbe 20. a 21.
storočia (rôzne zvukové efekty, poklepy),
Jednohlasné stupnice (dur, mol) v celom
rozsahu nástroja v rýchlejších tempách
a v zložitejších rytmických variáciách
s kadenciou,
Intervalové stupnice v sextách
Hra z listu
Komorná hra alebo hra v súbore
Hudba 20. a 21. storočia v gitarovej literatúre
Jazz, rock, pop v klasickej gitarovej hudbe

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia

Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na gitare
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Art. Simona Boďová
31.08.2018
03.09.2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je vytvárať hudobne rozvinuté osobnosti
ovládajúce základné odborné vedomosti hry na gitare. Hlavné tematické časti - hra na nástroji, hra
z listu, komorná hra majú žiakovi umožniť nielen samostatné hranie, ale aj spoznávanie iných
nástrojov. Gitara v neposlednom rade rozvíja všetky zložky hudobných schopností, estetické cítenie
a kladie nároky na fyziologické a intelektuálne danosti žiaka.
Absolvent druhého stupňa študijného zamerania hra na gitare uplatňuje všetky doteraz získané
znalosti a schopnosti k interpretácii skladieb rôznych štýlových období a žánrov. Využíva svoje
interpretačné skúsenosti a získané hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb
a vyhľadávaniu skladieb podľa vlastného výberu. Absolvent sa profiluje podľa svojho záujmu
a preferencií. Dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú skladbu rôznych štýlových období
a žánrov, pri interpretácií využíva všetky získané hudobné vedomosti a zručnosti. Uplatňuje sluchovú
sebakontrolu a využíva podľa stupňa svojej vyspelosti zvukové možnosti nástroja. Interpretuje
primerane náročné skladby rôzny štýlov a žánrov po technickej, výrazovej a obsahovej stránke,
využíva dynamiku, tempové rozlíšenie, vhodnú artikuláciu, frázovanie a agogiku. Sprevádza podľa
notácie i akordických značiek, zvláda hru primerane náročných skladieb z listu a uplatňuje sa pri hre
v komorných alebo súborových zoskupeniach. Využíva svoje interpretačné skúsenosti a získané
hudobné vedomosti k samostatnému štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu skladieb podľa
vlastného výberu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Nadviazať na vedomosti a zručnosti získané na I. stupni základného štúdia. Dosiahnutú
úroveň rozvíjať a obohacovať o nové technické a výrazové prvky hry na gitare. Zdokonaliť plynulú
výmenu polôh. Dbať o maximálnu čistotu pri barré a nevyhýbať sa skladbám, v ktorých sa tento hmat
vyskytuje.
Vo zvýšenej miere dbať na kultúru tónu a maximálne využiť pri hre vibráto. Rozširovať
dynamickú a farebnú škálu tónu. Väčšiu pozornosť venovať hudobnej pamäti, zvyšovať jej
spoľahlivosť študovaním rozsiahlejších skladieb. Vzbudiť väčší záujem o hudbu 20. storocia.
Na kvalitatívne vyššej úrovni sa zaoberať starou renesančnou a barokovou hudbou. Dbať na štýlovosť
hry a správne predvádzanie ornamentiky. Snažiť sa o celkovú uvoľnenosť hry. Informatívne
sa zoznámiť so starým spôsobom hudobného zápisu – lutnovými a gitarovými tabulatúrami.
Využívať preladenie niektorých strún. Viesť žiaka k dobrej orientácii v literatúre nástroja,
v historických obdobiach a diferenciácii hudobných štýlov a žánrov.
Vybudovať žiakov repertoár tak, aby obsahoval hodnotné skladby svetových a našich
skladateľov. Vo väčšej miere zapájať žiaka do komornej hry, neobmedzovať sa len na tradičné
gitarové zoskupenia, ale využívat aj iné nástroje. Bližšie sa zoznámiť so španielskym a latinskoamerickým folklórom (štylizovaným). Ak má žiak záujem o tanečnú a populárnu hudbu, nevyhýbat
sa hre tohto žánru, ale usmerniť ho a skultivovať jeho prejav (sprievod piesní s využitím rôznych
spôsobov hry, ktoré si žiak doteraz osvojil; hra populárnych piesní v úprave pre klasickú gitaru). Viest
žiaka k väčšej samostatnosti pri nácviku skladieb.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a reagovať
- pri práci v kolektíve - komorná hra, hra v súbore - si uvedomuje spolupatričnosť
na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých tóninách
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
- transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
- definuje základné znaky hudobných foriem
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy pri nácviku skladby
Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu - dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- spoznáva svoje silné a slabé štránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách
- má prehľad o súčasnej hudbe a tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Súčasná hudba, slovenská hudba 






motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
 účasť na súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Súčasná hudba,
slovenská hudba







Napoleon COSTE: 25 etud, op. 38;
Mauro GIULLIANI: 24 etud gitárra, op. 48;
Luigi LEGNANI: Capricia, op. 20;
Julio SAGRERAS: Las cuartas lecciones
guitarra;
Hector VILLA-LOBOS: Etudy;
Augustín Barrios MANGORE: The guitar
Works - volume three (Edited by Richard D.
Stover);
Jan Nepomucen BOBROWICZ: Polonez, op.
24;
Jorge CARDOSO: 24 piezas Sudamericanas;
John W. DUARTE: Americana, op. 96;
John W. DUARTE: Sua cosa, op. 52;
Jan F. FISCHER: Preludia;
Mauro GIULLIANI: Etudy a prednesové
kladby (Opus Bratislava 1978);
Antonio LAURO: Vals Venezolano No. 1, 2,
3, 4 (Revisado por Alirio Diaz);
Václav MATEJKA: Grande Sonate D-dur
(kytarová sóla 32);
Jana OBROVSKÁ: Preludia pro kytaru;








hudobný
nástrojgitara
metronóm
ladička
notový
materiál
stojan
zrkadlo
kapodaster





PC
internet
nahrávacie
zariadenie
notový
archív
odborne
knihy
obrazový
materiál

Guido SANTÓRSOLA: Suite Antiqua;
Milan TESAŘ: Capricia;
Štepán URBAN: Miniatures;
Fernando CARULLI: Koncertasatz A-Dur
fur 2 Gitarren (arrangiert von S. Behrend);
John W. DUARTE: English Suite No 2 for
two guitars, op. 77;
Enrigue GRANADOS: 8 Tanze aus "Danzas
espaňolas" fur zwei Gitarren (Bearbeitet von
Heinz Wallisch);
Domenico SCARLATTI: 5 Sonate prer 2
chitarre (úprava Ferenc Fodor - Miklós
Mosóczi);
Georg Phillip TELEMANN: Konzert D-Dur
fur vier Gitarren (Edited and arranged by
Heinz Teuchert);
Mauro GIULLIANI: Duettino facile, op. 77
fur Flote (Violin) und Gitarre;
Mauro GIULLIANI: Duo concertante per
Flauto (o Violino) e chitarra, op. 85 (Edited
by Dániel Benkó);
Georg Friedrich HANDEL: Sonata a-mol fur
Altblockflote (Querflote, Oboe, Violine) und
Gitarre, op. 1, No 4 (Herausgegeben von
Karl Scheit)
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použíje a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Súčasná hudba, slovenská hudba

 Schopnosť hodnotiť a kryticky pristupovať
k tvorivému procesu
 Uplatňovať technické a výrazové prostriedky
hry
 Hrať melodické ozdoby a staccatta
 Orientovať sa na celom hmatníku
 Hrať kadencie s použitím vedľajších
harmonických funkcií v rôznych polohách







Transponovať do blízkych tónin
Rozlišovať hudobné formy
Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
Hrať spamäti
Byť schopný sebareflexie

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy





Nové výrazové prostriedky v hudbe 20. a 21.
storočia (rôzne zvukové efekty, poklepy),



Jednohlasné stupnice (dur, mol) v celom
rozsahu nástroja v rýchlych tempách
a v rôznych variáciách prstokladov pravej
a ľavej ruky s kadenciou v rôznych polohách
hmatníka



Intervalové stupnice vo všetkých tóninách
(tercie, sexty, oktávy, decimy)



Upevňovanie a zdokonaľovanie osvojených
technických prvkov gitarovej hry



Koordinovaná a plynulá hra oboch rúk



Dôraz na kultúru tónu a štýlovosť interpretácie
skladieb

používajú nové osvojené technické a výrazové
prostriedky (melodické tremolo, glissando
v melódii i akorde),



uplatňujú všetky doteraz získané znalosti
a schopnosti k interpretácií skladieb rôznych
štýlových období a žánrov



využívajú svoje interpretačné skúsenosti
a získané hudobné vedomosti k samostatnému
štúdiu nových skladieb a vyhľadávaniu
skladieb podľa vlastného výberu



hrajú jednohlasné trojoktávové stupnice
s využitím typových prstokladov aj v sextách
a kadencie s využitím veľkého barré,



hrajú intervalové stupnice v rozsahu oktávy



vedia hrať z listu primeraný zápis,



Hra z listu



hrajú v komornom, súborovom zoskupení



Komorná hra alebo hra v súbore



interpretujú skladby rôznych štýlových období





orientujú sa v súčasnej gitarovej hudbe

Sprievod piesní s využitím rôznych spôsobov
hry



orientujú sa v populárnej gitarovej hudbe



Slovenská gitarová literatúra a skladby
rôznych štýlových období



Jazz, rock, pop v klasickej gitarovej hudbe

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.

formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
Výstupy
 Žiak na absolventských skúškach zahrá- 1etudu, 3 rozsiahlejšie prednesové skladby rôznych
štýlových období, jedna z nich od autora 20. storočia
 Triedna besiedka, triedny koncert, verejný koncert, vystúpenie v rámci umeleckého, alebo
spoločenského programu – program podľa dispozícií a schopností žiaka,

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Komorná hra - gitara
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvá časť prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je viachlasný hudobný nástroj, ľahko prenostný a plní v hudobnom živote všestrannú
funkciu. Má dispozíciu plastickej hry, farebnej rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je
predpokladom pre bohaté interpretačné umenie sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Je
účinnym nástrojom proti negatívnym vzorom v spoločnosti, rozvíja kreatívne myslenie interpreta,

jeho emočnú inteligenciu a pestuje jeho zmysel pre dobro a krásu. Má široké uplatnenie ako nástroj
koncertný, sprievodný v klasickej, vážnej, populárnej, ľudovej, ale aj v jazzovej a swingovej hudbe.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 pochopiť šírky dynamickej škály hudby, možnosti intrpretácie náročnejších skladieb
rôznych štýlov, ktoré by ako sólisti naštudovať nezvládli
 vyvolať v žiakovi väčší záujem o hudbu realizáciou komornej hry a motivovať žiakov, ktorí
nemajú výraznejšie predispozície alebo záujem uplatniť sa v sólovej hre
 rozvíjať estetické cítenie žiaka jeho tvorivosť, stabilizáciu rytmického cítenia, rozvoju
dynamického cítenia a zmyslu pre agogiku
 rozvíjať morálne vlastnosti, zmysel pre zodpovednosť a spoločnú prácu, pre pozitívne
ovplyvňovanie a rozvoj osobnosti žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 plynule čítať notový zápis so zadeľovaním rytmických hodnôt
 uvedomele hrať spamäti
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť na nástroji hudobnú predstavu
 aplikovať dynamické znamienka v hre na nástroji
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 rozlišovať charakter skladby
 porovnať rôzne spôsoby vlastnej aj počúvanej interpretácie skladby

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvej časti prvého stupňa nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
- rozlišuje v skladbe základné prvky hudobnej formy - motív, téma
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom
pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou
Spôsobilosť riešiť problémy:
- uplatňuje tvorivé schopnosti pri dováraní závetia hudobnej vety alebo záveru
skladby
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
- k problémovým situáciám pristupuje bez predstudkom a má záujem hľadať riešenia
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu, dokáže slovne zhodnotiť svoj vlastn výkon
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
- prejavuje sa vlastnými tvorivými nápadmi a podieľa sa na ich realizovaní
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- dokáže rozlíšiť hudobné štýlové obdobia, pozná ich vyjadrovacie prostriedky
- uvedomuje si význam a úlohu umenia vo svojom živote
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít
- má prehľad o telesách a tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Hudobno-teoretické poznatky

Metódy





slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda

 analyticko syntetická
metóda
 deduktívna metóda
 informačno-receptívna

Formy práce
 individuálna práca na
vyučovacej hodine
 domáca príprava na vyučovaciu
hodinu
 verejné účinkovanie na
koncertoch
 účasť na súťažiach
 návšteva koncetov
 počúvanie hudobných nahrávok

Hudobno výrazové prostriedky

metóda
 problémový výklad
 reproduktívna metóda
 heuristická metóda

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Hra na nástroji

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladička
 notový
materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

Johann Sebastian BACH: Vybrané skladby pre
2 gitary - transkripcie J. Powrožniak; Stanislav
JUŘICA: Kytarová dua - transkripcie a úpravy;
HudobnoJoseph KÜFFNER: Leichte Übungsstücke für
teoretické
Anfanger Opus168 (Úprava Walter Götze);
poznatky
Miklós MOSÓCZI: Gitárduók - Editio Musica
Budapest
Hudobno výrazové Erszébet NAGY, Miklós MOSÓCZI: Gitarová
prostriedky
škola III. Diel;
Heinz TEUCHERT: Spielbuch für Gitarren Duo (Musicverlag H. Schmidt, Frankfurt n./M.
1);
Bruno HENZE: Das Gitarrespiel - zošit 14;
Joseph KÜFFNER: Ausgewählte
Übungsstücke Opus 168 (Úprava Walter
Götze);
Karl SCHEIT: Leichte Stücke alter Meister;
Heinz TEUCHERT: Unsere Gitarrrengruppe

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra na nástroji

 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Zväčšíť a zmenšíť rozsah prstov ľavej ruky
na hmatníku horizonátlnym a vertikálnym
smerom
 Používať jednoduché melodické ozdoby
 Plynule spájať všetky polohy ľavého ramena
 Koordinovať činnosť všetkých častí ľavej
hornej končatiny
 Rozširovať úderné možnosti prstov ľavej ruky

Hudobno-teoretické poznatky
Hudobno-výrazové prostriedky

 Skvalitňovať tón pri hre základným úderom
i údermi fixáciou
 Ovládať hudobnú terminológiu obsiahnutú
v hraných skladbách
 Tvoriť si predstavu o kvalite zvuku, ktorý chce
dosiahnuť
 Zahrať skladbu bez pamäťových výpadkov
 Využívať zvukovú farebnosť nástroja pri hre
v polohách
 Pri počúvaní nahrávok skladieb rôznych
období si uvedomovať interpretačné odlišnosti
 Vystihnúť výrazovú stránku skladby pomocou
frázovania, dynamiky, agogiky a ostatných
hudobno-výrazových prostriedkov
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 aplikuje doposiaľ získané teoretické a
individuálne interpretačné kompetencie
v komornej hre
 demonštruje správne sedenie a kontroluje
pohybové činnosti hracieho aparátu počas
interpretácie
 flaxibilne reaguje na gestá určeného hráča,
rozumie nástupnému gestu, gestu ukončenia
skladby alebo frázy
 reaguje adekvátnymtempom a dynamikou
na gesto ukázané určeným hráčom na začiatku
skladby
 dokáže sledovať svoj parta a nastúpiť
na určenom mieste v priebehu skladby
 aplikuje hudobno-výrazové prostriedky
(tempové, rytmické, dynamické, artikulačné,
agogické) podľa notového zápisu
 reprodukuje účelové cvičenia zamerané
na súčasné vnímanie melodickej línie,
spoločné frázovanie, tempo, zreteľnú
artikuláciu rytmických hodnôt, dynamiku a
artikuláciu
 reprodukuje krátke melodické a rytmické úsek
po predhraní učiteľom
 aplikuje v hre znamienka repetície, prima
volta, sekunda volta
 rozoznáva základné znaky hudobných foriem,
vie určiť tempo, metrum a charakter
študovaných skladieb
 prispôsobuje sa intonačne a farebne
spoluhráčom v priebehu skladby
 rozumie stavbe a frázovaniu interpretovanej
skladby

 Spoločný zvukový a umelecký prejav
 Hrací aparát
 Interpretácia podľa gest určeného hráča
 Flexibilná orientácia v notovom zápise
 Jednohlasné, kánonické piesne a cvičenia
 Spoločná artikulácia využitých hudobných
prostriedkov
 Spolčoné rytmické a výrazové cítenie
 Individuálne, neskôr v súhre precvičovanie
technicky náročnejších miest v skladbe
 Repetícia, primavolta, sekunda volta
 Analýza študovaných hudobných skladieb
 Rozvoj intonačnej predstavy a ednotnej
intonácie
 Rozvíjanie schopnosti vyrovnávania
zvukových možnosti rôznorodých hudobných
nástrojo
 Hudobný téma - rozoznávanie hlavnej
myšlienky v interpretovanej skladbe
 Elementárne chápanie hudobnej logiky
v hudobných skladbých
 Hudobná komunikácia (rozlišovanie sólových
a sprievodných častí)
 Preavidelná, presná účasť na vyučovaní
a smerovanie k vzájomnej úcte a tolerancii
 Skupinové rozostavenie na pódiu
 Kultúra spravania sa na koncertných
podujatiach, formovanie estetického vkusu
 Hudobná literatúra pre komornú hru
 Nácvik repertoáru k rôznym významným
príležitostiam (vianočný repertoár,
veľkonočný, ...)
 Striedanie sa hráčov jednotlivých hlasov

 uplatňuje v súhre logické frázovanie, určí
hlavnú myšlienku, predohru, dohru,
spomalenie, vrchol skladby v konkrétnych
vybraných skladbách
 dynamicky sa prispôsobuje v dominantných
a sprievodných úsekoch jednotlivých hlasov
 uvedomuje si zodpovednosť za spoločnú
interpretáciu hudobnej skladby
 vie zaujať svoje miesto v zoskupení na pódiu
 demonštruje zásady kultúrneho správania sa
na koncertných podujatiach
 interpretuje štýlovo a žánrovo rôznorodý
repertoár
 vyjadruje verbálne emocionálne zážitky
vyvolané interpretáciou
 aplikuje kreatívne metódy počas spoločnej
interpretácie, reprodukuje krátke melodické
alebo rytmické úseky

v priebehu skladby za účelom plynulého
čítania a orientácie v notovom zápise

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava na
vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.

Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.

Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Komorná hra - gitara
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Druhá časť prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Simona Boďová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Gitara je viachlasný hudobný nástroj, ľahko prenostný a plní v hudobnom živote všestrannú
funkciu. Má dispozíciu plastickej hry, farebnej rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je
predpokladom pre bohaté interpretačné umenie sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Je
účinnym nástrojom proti negatívnym vzorom v spoločnosti, rozvíja kreatívne myslenie interpreta,

jeho emočnú inteligenciu a pestuje jeho zmysel pre dobro a krásu. Má široké uplatnenie ako nástroj
koncertný, sprievodný v klasickej, vážnej, populárnej, ľudovej, ale aj v jazzovej a swingovej hudbe.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 upevňovanie vedomostí, technických zručností a hudobných schopností nadobudnutých
počas predchádzajúceho štúdia
 smerovanie žiaka k pochopeniu študovaných skladieb po stránke technickej i výrazovej
 tvorba repertoáru od baroka cez klasicizmus, romantizmus až po hudbu 20. a 21. storočia,
ako aj populárnu hudbu
 ovládanie sprievodov podľa nôt i akordických značiek
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 upevňovanie a zdokonaľovanie nadobudnutých technických zručností a výrazových
prvkov gitarovej hry
 hra stupníc, akordov, kadencií
 bohatšia štylizácia akordického materiálu
 oboznámenie sa s hrou flamenca
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť na nástroji hudobnú predstavu
 aplikovať dynamické znamienka v hre na nástroji
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 emocionálne prežiť skladby
 rozlišovať charakter skladby
 porovnať rôzne spôsoby vlastnej aj počúvanej interpretácie skladby

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvej časti prvého stupňa nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom
výsledku spoločnej práce
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
- rozlišuje v skladbe základné prvky hudobnej formy - motív, téma
- priestorovo sa orientuje na hmatníku
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a pod.
Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom
pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou
Spôsobilosť riešiť problémy:
- uplatňuje tvorivé schopnosti pri dováraní závetia hudobnej vety alebo záveru
skladby
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
- k problémovým situáciám pristupuje bez predstudkom a má záujem hľadať riešenia
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu, dokáže slovne zhodnotiť svoj vlastn výkon
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a nápadom
- prejavuje sa vlastnými tvorivými nápadmi a podieľa sa na ich realizovaní
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

dokáže rozlíšiť hudobné štýlové obdobia, pozná ich vyjadrovacie prostriedky

uvedomuje si význam a úlohu umenia vo svojom živote

aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít

má prehľad o telesách a tvorbe skladateľov pre svoj nástroj

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Hra na nástroji

Metódy





Formy práce

slovná metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda





Hudobno-teoretické poznatky





analyticko syntetická
metóda
deduktívna metóda
informačno-receptívna
metóda
problémový výklad




reproduktívna metóda
heuristická metóda




Hudobno výrazové prostriedky





individuálna práca na
vyučovacej hodine
domáca príprava na
vyučovaciu hodinu
verejné účinkovanie na
koncertoch
účasť na súťažiach
návšteva koncetov
počúvanie hudobných
nahrávok

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Hra na nástroji

 hudobný
nástrojgitara
 metronóm
 ladičkas
 notový
materiál
 stojan
 stolička
 podnožka
 zrkadlo
 náhradné
struny

 PC,
notebook
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 audio
prehrávač
 odborná
literatúra
 obrazový
materiál

Fernando CARULLI: 24 Duette für zwei Gitarren
- Walter Götze
John W. DUARTE: More of these anon Hudobnoarranged for guitar duet by John W. Duarte
teoretické
Giuseppe FARRAUTO: Morenita do Brasil poznatky
Samba Brazileira;
Ursula PETER: Klassiker der Gitarre Duos I.
Hudobno výrazové Jean Philip RAMEAU: Vybrané skladby pro dvě
prostriedky
kytary (transkripcia PWM);
John W. DUARTE: English suite No.3, opus 78;
Pieter van der STAAK: Six hits for four guitars;
Alfred WINKEKBAUER: Spanische Tänze fur 3
Gitarren;
Johan Christian FABER: Partita fur 3 Gitarren upravil Karl Scheit;
Miklós MOSÓCZI: Régi Francia muzsika két
gitárra;

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie
 Zvyšovať požiadavky na techniku, zbehlosť
a pružnosť prstov v tempách úmerných
schopnostiam žiaka
 Ovládať plynulý pohyb prstov ľavej ruky
po celom hmatníku priečnym i pozdĺžnym
smerom
 Ovládať hru melodických ozdôb
 Ovládať plynulý pohyb pravej ruky pozdĺžne
a priečne po strunách
 Hrať sprievody k iným melodickým
nástrojom
 Ovládať hudobnú terminológiu obsiahnutú v
hraných skladbách
 Spoznávať gitarovú literatúru
 Tvoriť si predstavu o kvalite zvuku, ktorý
chce dosiahnuť
 Zahrať skladbu bez pamäťových výpadkov
 Využívať register tónov nástroja
 Využívať zvukovú farebnosť nástroja pri hre
v polohách
 Pri počúvaní nahrávok skladieb rôznych
období si uvedomovať interpretačné
odlišnosti
 Vystihnúť výrazovú stránku skladby
pomocou frázovania, dynamiky, agogiky
a ostatných hudobno-výrazových
prostriedkov

Hra na nástroji
Hudobno-teoretické poznatky
Hudobno-výrazové prostriedky

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 Vedome reguluje pohybové činnosti hracieho
aparátu počas interpretácie
 Udržiava rytmus a melodickú líniu vlastného
partu počas súhry s inými hráčmi
 Artikuluje spoločné melodické ozdoby
interpretovaných skladieb
 Súčasne so spoluhráčmi reaguje na rytmické,
dynamické a tempové zmeny počas skladby
 Pohotovo reaguje na nástupy a ukončenia







Spoločný zvukový a umelecký prejav
Hrací aparát
Interpretácia podľa gest určeného hráča
Flexibilná orientácia v notovom zápise
Spoločná artikulácia využitých hudobných
prostriedkov
 Spolčoné rytmické a výrazové cítenie
 Melodický a rytmický kontrast
 Melodické ozdoby



















na odlišných miestach v jednotlivých hlasoch
Poná noty, prstoklady, hmaty vlastného partu
Aplikuje v hre všetky tempové, rytmické,
dynamické, artikulačné, agogické označenia
zaznačené v notovom materiály
(decrescendo, ritardando, accelerando, con
moto, animato, piu, ...)
Pozná základné znaky a spôsob interpretácie
sonátovej formy, suitového cyklu,
viacčasťových hudobných skladieb
Vníma interpretáciu v harmónii
Demonštruje spoločne v rámci súhry
ropvnaké chápanie frázovani, použitia
dynamiky, výrazových, artikulačných
prostriedkov a agogiky
Dokáže sa doladiť a intonačne sa podriadiť
zneniu orchestra
Vníma interpretáciu ako celok, dokáže sa
so spoluhráčmi navzájom počúvať
reguluje počas súhry intonačnú čistotu, farbu
a kvalitu tónu
Dokáže počas interpretácie sledovať notový
zápis
Aplikuje pri samostatnom nácviku zásady
efektívneho cvičenia
Má prehľad o známych komorných
skladbých
Využíva hudobnú terminológiu v diskusiách
o hudobnej skladbe
Dokáže porovnať a ohodnotiť vlastný
interpretačný výkon i iných hráčov
Demonstruje cvičenia na pohotovú reakciu
pri zmene tempa, dynamiky podľa gesta
určeného hráča

 Štúdium jednotlivých partov po hlasoch,
neskôr kombinovaním
 Samostatná analýza notového materiálu
svojho partu
 Hudobno-výrazové prostriedky
 Zdokonaľovanie spoločnej artikulácie
využitých hudobných prostriedkov
 Sonátová forma, suitový cyklus, viacčasťové
hudobné skladby
 Rozvoj melodickej, rytmickej a harmonickej
predstavivosti
 Interpretácia v súhre
 Tvorba tónu
 Rozvíjanie schopnosti plynule a zároveň
s počúvaním ďalších hlasov viesť vlastnú
melodickú líniu v dialógu so spoluhráčmi
 Pohotové reagovanie nielen na notový zápis,
ale aj na výrazové označenia v skladbe
 Samostatné štúdium hudobného materiálu
komornej hry
 Delené skúšky
 Hudobná literatúra skladby
 Počúvanie a poznávanie komorných skladieb
rôznych hudobných žánrov a štýlov
 Vyjadrovanie vlastných názorov o hudobnej
skladbe, porovnávanie a hodnotenie vlastných
interpretačných výkonov i iných
 Nácvik reakcií na gestá určeného hráča pri
precvičovaní tvorby spoločnej dynamiky
na určenom melodickom úseku skladby
 Precvičovanie reakcií spoluhráčov na tempové
gestá určeného hráča skupiny počas
jednoduchej skladby
 Osvojovanie gestikulácie aj inými hráčmi
komornej hry

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol v
súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a
dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Je
vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami. Je
usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy iba
s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Kritériá hodnotenia
Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
g) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
h) kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké
dielo,
i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
j) schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
k) kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
l) aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE - ISCED 0
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na akordeóne
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prípravný ročník (A,B)
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
1-2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mária Miklošová, Mgr.
23. 09. 2015
01. 09. 2015

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Akordeón je hudobný nástroj, ktorý zaraďujeme medzi idiofonické aerofóny. Na základných
umeleckých školách na Slovensku používame vo vyučovacej praxi hry na akordeóne tieto typy
nástrojov:

-

klávesový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke,
klávesový akordeón so štandardným i melodickým manuálom v ľavej ruke,
gombíkový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke
gombíkový akordeón so štandardnými melodickým manuálom v ľavej ruke.

Odlišné je aj usporiadanie gombíkov v diskante akordeónu / tzv. B-systém a C-systém/ alebo
v melodickom manuáli ľavej ruky od nízkych tónov po vysoké a opačne /prepínané za pomoci
konvertora/. Na pomoc akordeónistom prichádza nový model, digitály V- ACCORDION, ktorý
vzbudil pozornosť odborníkov a je jasným dôkazom skvelej budúcnosti akordeónu na základných
umeleckých školách.
Napriek uvedeným rôznorodostiam má akordeón dispozíciu plastickej hry, farebnej
rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je predpokladom pre bohaté interpretačné umenie
v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 zistiť hudobné (intonačné, sluchové a rytmické) dispozície u žiaka
 overiť manuálne a fyzické predpoklady žiaka na hru na nástroji
 hravou formou vzbudiť záujem žiaka o hru na nástroji
 rozvoj tvorivých schopností a hudobnosti žiaka
 rozvoj hudobnej pamäte
 osvojiť si správne návyky nástrojovej hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 ovládať základné technické zručnosti
 zapamätať si notový zápis
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb
Psychomotorická oblasť:
 schopnosť rytmizovať
 udržiavať správnu polohe tela pri hre
 rozvíjať sluchovú vnímavosť
Afektívna oblasť:
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primerane veku
 zhodnotiť pozitíva aj negatíva vlastnej interpretácie
 dokázať interpretovať skladbu na verejnosti
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.

Žiak prípravného štúdia predprimárneho vzdelávania má osvojené :
Sociálno komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene pracovať a primerane reagovať na zmeny
- dokáže uvedomele pracovať na skladbe pri príprave na hodinu
- pri práci v kolektíve si uvedomuje spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku

-

spoločnej práce
rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďaších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- chápe a správne interpretuje základné metrické označenia a rytmické modely
- rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti
- priestorovo sa orientuje na hmatníku

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- je vedený využívať digitálne zdroje umeleckých diel a digitálne spracovanie hudby
- je vedený vyhľadávať interpretácie preberaných skladieb na internete

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, aktívne sa podieľa na svojom ďaľšom pokroku
- akceptuje spätnú väzbu v súvislosti so svojou prácou

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- vníma, sleduje, rozoznáva a premýšľa o vzniknutých situáciách
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- učí sa byť empatický
- aplikuje získané návyky pri nácviku nových skladieb
- pri riešení problémov zachováva úctu a rešpekt voči ostatných

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- akceptuje svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej
- má zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody
- rozvíja empatiu voči svojmu okoliu a ochotu pomáhať
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti
- kontroluje svoje konanie a uvedomuje si svoj silné a slabé stránky ako svoje tvorivé
možnosti

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- rozvíja schopnosť tvoriť a prijímať umenie
- ovláda základné pravidlá spoločenského kontaktu a dodržiava zásady kultivovaného
správania sa v škole i na verejnosti
- vyjadruje svoj názor a vkus
- aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy

 Prípravné cvičenia na uvoľnenie  Hravá forma
tela a oboch rúk /pajác, lietanie/  Napodobovanie
 Vyklepkávanie jedným prstom  Rytmické cvičenia

Formy práce
 Individuálny prístup.
 Zistenie daností
dieťaťa.

rytmicky / svoje meno, riekanku,
vyčítanku/
 Hra na ozvenu
 Uvoľnenie celej ruky pomocou
cvikov / padák, slimák, kotúľ,
zobáčik/
 Domček pre loptičku,
 Rozcvička 1.zdvih 2.polož,
 3. stlač, 4. uvoľni
 Hra na pavúka /legáto/
 Pochodovanie.
 Pomenovanie kláves.
 Mechové cvičenia.
 Postavenie ľ. ruky na base „C“
 Rytmické cvičenia.
 Uvoľnenie zápästia /držaný tón /
 Hra na dvoch tónoch /ku- ku/
 Pesnička „Ide maco“
 Pravá ruka hrá v 5 –prstovej
polohe: c-g jednoduché piesne.
 Basy C,G,D,
 Hra obidvoma rukami- striedavo
 Súhra pravej a ľavej ruky






O.Hricová : Abeceda akordeonistu
Prípravné cvičenia
Rôzny spôsob tvorenia tónu
Uvedomelé stláčanie kláves
a basov.
 Hľadanie melódie podľa sluchu.
 Budovanie harmonického cítenia.
 Jednoduché piesne melodicky
a rytmicky správne zahrané

 Prispôsobenie sa
povahe
a schopnostiam detí.
 Vysvetľovanie –
na čo je potrebné
všetko vedieť.
 Uvedomelé
používanie názvov.
 Uvedomelé
používanie cvikov
a pohybov prstov;
 Poznávanie nástroja.
 Tvorenie tónu.
 Hra jednoduchých
piesní.
 Súhra rúk,
koordinácia
pohybov.

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického celku

Odborná literatúra

 Hra pravou rukou – postavenie
a držanie ruky, tvorenie tónu,
orientácia na bielych a čiernych
klávesách /alebo na gombíkoch/
 Hra ľavou rukou – základné
postavenie od tónu „C“,tvorenie
tónu, otáčanie mechu.
 Hra jednoduchých melódií pr.
a ľ. rukou zvlášť, spolu – súhra
rúk
 Hra v 2/4 a ¾ takte, dodržanie
tempa
 Dynamika – p,f, mf,

O.Hricová: Abeceda
akordeonistu,
J.Vašica: Škola hry
na akordeón
H.Reichard:
Akordeónová škola
„Toccata

Materiálne výučbové
prostriedky
 Hudobný nástroj –
akordeón vhodnej
veľkosti
 Notový stojan
 Otáčacia stolička
 Remene
 Notový materiál
 Metronom
 Stôl- katedra
 Skriňa na uloženie
 Zrkadlo – kontrola
držania nástroja

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 notový archív
 nahrávacie
zariadenie
 odborné
knihy a
časopisy
 počítač internet
 zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 Práca s mechom- pekná výmena mechu von
a dnu
 Pomalé a rýchle pohyby prstov, hra v 2/4
a ¾ takte
 Dodržiavanie pravidelného tempa
 Celé, polové, štvrťové a osminové noty
a pomlčky
 Hra jednoduchých piesní a melódií v 5 –
prstovej polohe
 Tvorenie tónu mechom, prstami pr. a ľ. r.
 Hra v 5-prstovej polohe pravou rukou
 Základné postavenie ľavej ruky
Výkonové štandardy

Kompetencie








Nácvik tvorenia tónu prstami a mechom
Prstové cvičenia na ovládanie kláves,
basov a výmenu mechu
Rytmické cvičenia v 2/4 a 3/4 takte,
naučiť sa poznať pomlčky
Rytmizácia jednoduchých riekaniek
a melódií
Naučiť sa kontrolovať sluchom
Naučiť sa tvoriť pekný tón pravou
a ľavou rukou
Orientovať sa na klávesnici a vedieť si
postaviť / nájsť bas „C“/ v ľavej ruke.

Obsahové štandardy

 Žiaci ovládajú primerane ich veku
 Zvládanie spôsobu hry na akordeóne každou
a dispozíciám držanie nástroja
rukou zvlášť podľa notového zápisu. /
 Ovládajú prácu s mechom /správna výmena
začiatok súhry oboch rúk/.
von a dnu, rovnaká intenzita zvuku/.
 Správne vedenie mechu s cieľom rozpoznať
 Ovládajú celé, polové, štvrťové, osminové
silu, výšku a dĺžku tónu
noty a pomlčky, synkopu...
 Aplikácia hudobno – teoretických
 Majú osvojené rýchle a pomalé pohyby
poznatkov, získaných v predmete hudobná
prstov.aplikuje hudobno-teoretické
náuka, na úrovni primeranej študijnému
poznatky, získané v predmete hud. náuka
zameraniu.

SPÔSOB HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA
Klasifikácia a hodnotenie žiaka uskutočňuje na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol
v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak
získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný
rast žiaka.
Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje:
slovnou formou priebežne v rámci vyučovacej hodiny – učiteľ využíva kladnú motiváciou, ocení
kvalitu zvládnutia príslušného obsahu vzdelávania daného vyučovacieho predmetu, objektívne a

dostatočne kriticky poukáže na nedostatky práce žiaka, pričom poskytne žiakovi priestor na kladenie
otázok a vyjadrenie vlastného sebahodnotenia
známkovaním minimálne raz mesačne:
stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne.
Je vytrvalý, usilovný, pracuje primerane svojmu veku samostatne, tvorivo a pohotovo vo všetkých
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a úspešne ich
rozvíja v individuálnom i skupinovom prejave. Na vyučovanie sa pripravuje systematicky. Jeho
prejav je citovo estetický a technicky správny, spravidla bez nedostatkov. Má aktívny záujem
o hudobné umenie.
stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda poznatky a zručnosti požadované učebnými osnovami s menšími nedostatkami.
Je usilovný, aktívny, prevažne samostatný, tvorivý a pohotový vo všetkých činnostiach. Je schopný
s pomocou učiteľa využívať zručnosti a návyky v individuálnom aj skupinovom prejave. Príprava
na vyučovanie je systematická. Estetické a technické dopracovanie skladieb je veľmi dobré.
Naštudované skladby dokáže precítene interpretovať na menej významných podujatiach školy
iba s menšími technickými, intonačnými alebo rytmickými nedostatkami. Má záujem o hudobné
umenie.
stupeň 3 – uspokojivý
Žiak má v poznatkoch, zručnostiach a návykoch požadovaných učebnými osnovami väčšie
nedostatky. Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý. Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa.
Menej využíva svoje schopnosti, zručnosti a návyky v individuálnom a skupinovom prejave.
Príprava na vyučovanie je nesystematická. V jeho prejave čiastočne chýba muzikalita a estetické
cítenie, nedostatočné je estetické a technické dopracovanie skladieb. Má menší záujem o hudobné
umenie.
stupeň 4 – neuspokojivý
Žiak nezvláda požiadavky učebných osnov. Minimálne osvojené poznatky a zručnosti nevie v praxi
aplikovať. Celkový rozvoj jeho hudobných zručností a schopností je neuspokojivý. V jeho
činnostiach sa prejavujú závažné nedostatky a hudobné prejavy sú na nízkej estetickej a technickej
úrovni. Nie je schopný samostatne pracovať a nedokáže vystúpiť ani na triednych podujatiach. Nemá
záujem ani dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
formou súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí,
zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa
neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Učiteľ zohľadňuje, že žiak nemusel
v priebehu klasifikačného obdobia z objektívnych alebo subjektívnych príčin dosahovať stabilné
výsledky. Posudzuje žiakove výkony komplexne a objektívne v súlade so špecifickosťou hudobného
odboru.
formou celkového hodnotenia žiaka, ktoré vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci
prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka
Kritériá hodnotenia

Pri klasifikácii vyučovacích predmetov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov hodnotí:
▪ celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov,
▪ kvalita a rozsah vedomostí, zručností a návykov vytvoriť alebo interpretovať umelecké dielo,
▪ schopnosť uplatňovať osvojené poznatky, zručnosti a návyky v praktických prejavoch
v individuálnej i kolektívnej činnosti,
▪ schopnosť primerane veku vnímať, esteticky prežívať hudobné umenie,
▪ kvalita umeleckého prejavu, individuálnosť, samostatnosť a tvorivosť v interpretácii
umeleckého diela,
▪ aktivita a prístup k poznávaniu zákonitostí umenia, k činnostiam a vzťah k nim.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:

Hra na akordeóne
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mária Miklošová, Mgr.
23. 09. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne
umelecké nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)

1. Hra na nástroji,
hra z listu

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

1
1,5*
2

1
1,5*
2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1,5
4-4,5*
5

1,5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Akordeón je hudobný nástroj, ktorý zaraďujeme medzi idiofonické aerofóny. Na základných
umeleckých školách na Slovensku používame vo vyučovacej praxi hry na akordeóne tieto typy
nástrojov:
- klávesový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke,
- klávesový akordeón so štandardným i melodickým manuálom v ľavej ruke,
- gombíkový akordeón so štandardným manuálom v ľavej ruke
- gombíkový akordeón so štandardnými melodickým manuálom v ľavej ruke.
Odlišné je aj usporiadanie gombíkov v diskante akordeónu / tzv. B-systém a C-systém/ alebo
v melodickom manuáli ľavej ruky od nízkych tónov po vysoké a opačne /prepínané za pomoci
konvertora/. Na pomoc akordeónistom prichádza nový model, digitály V- ACCORDION, ktorý
vzbudil pozornosť odborníkov a je jasným dôkazom skvelej budúcnosti akordeónu na základných
umeleckých školách.
Napriek uvedeným rôznorodostiam má akordeón dispozíciu plastickej hry, farebnej
rôznorodosti, dynamickej expresívnosti, čo je predpokladom pre bohaté interpretačné umenie
v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Aplikovať hudobno-teoretické poznatky, získané v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu
 Osvojiť si rýchle a pomalé pohyby prstov
 Rozvíjať kreatívne myslenie
 Pestovať zmysel pre dobro a krásu
 Pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 Získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Správne používať hudobnú terminológiu
Orientovať sa v historickom vývoji svojho nástroja
Názov tematického celku
Držanie nástroja
Sedenie
Tvorenie tónu
Správna výmena mechu
Správne postavenie pravej ruky
Dynamika
Dlhé a krátke tóny
2/4 a 3/4 takt
Tvorenie tónu ľavou rukou
Základné a pomocné basy
Hra melódie v 5-prstovej polohe

Metódy
Praktická ukážka,
Upevnenie nástroja remeňmi,
Počúvanie
Tvorenie tónu
Otáčanie mechu
Motivačné rozprávanie
Problémová metóda
Zážitková metóda
Pozorovanie
Opakovanie
Individuálny prístup

Formy práce
Práca na vyučovacej hodinePraktické ukážky.
Samostatný nácvik v rámci
domácej prípravy.
Návšteva žiackych
koncertov.
Vystúpenia na triednych
prehrávkach a koncertoch.

Psychomotorická oblasť:
 Ovládať držanie nástroja primerane veku a dispozíciám
 Zvládať spôsob hry na akordeóne každou rukou zvlášť podľa notového zápisu
 Ovládať prácu s mechom - správna výmena von a dnu, rovnaká intenzita zvuku
 Správne viesť mech s cieľom rozpoznať silu, výšku a dĺžku tónu
 Interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym dispozíciám
Afektívna oblasť:
 Rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 Spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
 Vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
STRATÉGIA VYUČOVANIA

UČEBNÉ ZDROJE
TEMATICKÝ CELOK
 Práca s mechom- pekná výmena mechu von
a dnu
 Pomalé a rýchle pohyby prstov, hra v 2/4 a ¾
takte
 Dodržiavanie pravidelného tempa
 Celé, polové, štvrťové a osminové noty
a pomlčky
 Hra jednoduchých piesní a melódií v 5 –
prstovej polohe
 Tvorenie tónu
 Hra v 5-prstovej polohe pravou rukou
 Základné postavenie ľavej ruky

KOMPETENCIE
 Nácvik tvorenia tónu prstami
a mechom
 Prstové cvičenia na ovládanie
kláves, basov a výmenu mechu
 Rytmické cvičenia v 2/4 a 3/4
takte, naučiť sa poznať pomlčky
 Rytmizácia jednoduchých
riekaniek a melódií
 Naučiť sa kontrolovať sluchom
 Naučiť sa tvoriť pekný tón pravou
a ľavou rukou
 Orientovať sa na klávesnici
/gombíkoch/ a vedieť si postaviť
/nájsť bas "C"/ v ľavej ruke

OBSAH VZDELÁVANIA

Názov tematického celku
 Hra pravou rukou – postavenie
a držanie ruky, tvorenie tónu,
orientácia na bielych a čiernych
klávesách /alebo na gombíkoch/
 Hra ľavou rukou – základné
postavenie od tónu „C“,tvorenie
tónu, otáčanie mechu.
 Hra jednoduchých melódií pr.
a ľ. rukou zvlášť, spolu – súhra
rúk
 Hra v 2/4 a ¾ takte, dodržanie
tempa
 Dynamika – p,f, mf,

Odborná literatúra
O.Hricová: Abeceda
akordeonistu,
J.Vašica: Škola hry na
akordeón
J.Chudoba:
Malý
akordeonista
J.Bílek:
Sborník
prednesových skladeb
H.Reichard:
Akordeónová
škola
„Toccata“
M.Košnár:
Valčíky
a polky - mussete

Materiálové
výučbové
prostriedky
Hudobný nástroj –
akordeón vhodnej
veľkosti
Notový stojan
Otáčacia stolička
Remene
Notový materiál
Metronom
Stôl- katedra
Skriňa na uloženie
Zrkadlo
–
kontrola držania
nástroja

Didaktická
technika
a ďaľšie zdroje
 notový archív
 nahrávacie
zariadenie
 odborné knihy
a časopisy
 počítač –
internet
 zvukovoobrazové nosiče
 obrazový
materiál

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Mária Miklošová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO 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 VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Rozvoj muzikality, hudobnej predstavivosti a cítenia v rovnováhe s technickým vývojom
žiaka.
 Stanovené ciele v jednotlivých ročníkoch sú kritériom zvládnutia učiva pre priemerných
žiakov.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
 vhodné používanie registrov
 používanie správneho a vhodného prstokladu
 práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
 tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
 používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb

Afektívna oblasť:
 „Cieľom vyučovania hudby má byť pocit šťastia, ktorý s rozličnou intenzitou
môžu prežívať tí, čo sami aktívne muzicírujú. Hudba je schopná poskytnúť mladým ľuďom
jedinečné zážitky a skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť nijakým iným predmetom a majú tú
vlastnosť, že ich sprevádzajú celým životom.“ /J. Oelkers/
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky
človeka, jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.

Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve / komorná hra, súborová hra / si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
 usmerňovanie správnych
pracovných návykov z 1. ročníka
 rozšírenie päťprstovej polohy ruky
 akordický sprievod s použitím
terciového a kvintového basu
 nácvik jednoduchých melodických
ozdôb
 nácvik bodkovaného
rytmu,synkopy a trioly
 oboznámenie so základnou
registráciou:8´,16´,8+8´,

Metódy
 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny
prístup
 problémová
metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpeniach
– školských aj mimoškolských
 účasť na súťažiach- školských,
regionálnych,
celoslovenských...

 opakovanie
UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického celku Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

 zdokonaľovanie
legáta,staccata, tenuta
 prstová a mechová
artikulácia
 nácvik jednoduchých
melodických ozdôb,
 pri nácviku
akordického sprievodu
používať terciový
a kvintový bas
 hra v rôznych
durových tóninách,
 začiatky hry v molovej
tónine
 rozšírenie päťprstovej
polohy ruky

 hudobný
nástrojakordeón
 metronóm
 notový
materiál
 stojan
 stolička pre
žiaka a učiteľa
 zrkadlo
 katedra
 remene na
zviazanie
 skriňa na
uloženie
pomôcok
a nástrojov

 notový archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

O.Hricová: Abeceda
akordeonistu;
J.Vašica: Škola hry na akordeón
/a iná literatúra/;
M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme a musette
valčíky a polky pre akordeón;
J.Vašica: Praktická škola
pre akordeón;
Dikánová - Ondruš:
Akordeónové etudy I. /výber/;
H.Reichard: Akordeónová škola
„Toccata“;
Š. Eperieši: Zborník viachlasých
skladieb pre 1. a 2. ročník –
SB,MB;
S.Stračina : Svet a deti;

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
- tvorenie tónu mechom
- prstové a mechové frázovanie
- rozšírenie päťprstovej polohy v pravej ruke
- súhra rúk
- čítanie nôt v G a F kľúči
- orientácia na základných a terciových basoch
s príslušnými durovými akordami
- hra legato tenuto a staccato
- základy dynamiky a druhy tempa
- dvojhmaty

Kompetencie
- tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej ruky
- používať prstové frázovanie v pravej ruke /
hra legáto, staccato, tenuto/
- používať mäkké a ostré nasadenie pomocou
mech
- viesť hlavnú melódiu
- ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie
- orientovať sa v basoch, poprípade hrať na
barytónovom akordeóne /ak je dostupný/

- hra v celých, polových, štvrťových
a osminových notách
- hra v pomalých i rýchlych tempách
- počúvanie zvuku nástroja :p, f, mf,
crescendo,decrescendo
- bodkovaný rytmus
- hra v polových a štvrťových notách s bodkou
s príslušnými pomlčkami
- tvoriť jednoduchý harmonický sprievod
k ľudovým piesňam
- stupnice C,G, D,AE, H, F ,B ,v rozsahu jednej
oktávy oboma rukami spolu, durový
kvintakord s obratmi harmonicky a melodicky
spolu. Molový kvintakord zvlášť pravou
a ľavou rukou.
Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru na akordeóne oboma rukami
spolu pri hre sa riadi dynamickými
a tempovými označeniami
 vie reprodukovať primerane náročnú skladbu
/pieseň/ spamäti.
 Správne používa mech – tvorenie tónu,
výmena, ukončenie.
 Orientuje sa na klávesách /gombíkoch/
v pravej ruke a má základnú orientáciu
na basoch /bas C/.
 Interpretuje jednoduché ľudové piesne
bez notového zápisu
 Počúva zvuk nástroja piano, forte,
mezzoforte, crescendo, decrescendo.
 Zdokonaľuje hru legáto, staccato, tenuto,
s využitím prstovej a mechovej artikulácie.

- nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby sa
nenarušila hlavná melódia
- sprievodné akordy hrať s prízvukom,
ale jemnejšie.
- kontrolovať sa sluchom
- kultivovať tón pri hre
- rozvíjať pozornosť a sústredenosť
- nacvičiť mechovú výmenu
- hrať akordy v pravej ruke
- dvojhmaty
- správne používať hudobnú terminológiu
- hrať spamäti
- byť schopný sebareflexie

Obsahové štandardy
 Základná orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – pekná výmena mechu,
mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu,
 Rozšírená poloha pravej ruky
 Hra dvojhmatov
 Hra jednoduchých piesní /skladbičiek/
oboma rukami – súhra rúk.
 Hra spamäti.
 V ľavej ruke hrajú akordický sprievod,
základné a terciové basy.
 Obraty tónického kvintakordu
 Bodkovaný rytmus, synkopa, triola
 Začiatky hry v molovej tónine
 Nácvik jednoduchých melodických ozdôb
 Základná registrácia: 8´,16´, 8+8´,registra.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Mária Miklošová
23. 09. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO 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 VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 Pestovať zmysel pre kultúru tónu a dynamický výraz
 Viesť žiaka k pochopeniu a k správnej interpretácii skladbičiek rôzneho charakteru
 Rozvíjať prstovú a mechovú techniku rozšírením o ďaľšie technické prvky
 Podporovať tvorivý prístup žiaka pri úprave piesní
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
 vhodné používanie registrov
 používanie správneho a vhodného prstokladu
 práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
 tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
 používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb

Afektívna oblasť:
 „Cieľom vyučovania hudby má byť pocit šťastia, ktorý s rozličnou intenzitou môžu prežívať
tí, čo sami aktívne muzicírujú. Hudba je schopná poskytnúť mladým ľuďom jedinečné zážitky
a skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť nijakým iným predmetom a majú tú vlastnosť, že ich
sprevádzajú celým životom.“ /J. Oelkers/
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky človeka,
jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.

Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve /komorná hra, súborová hra/ si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Zdokonaľovanie hry legato, staccato,
tenuto a nácvik portata
 Pasážové behy v tempe
 Melodické ozdoby rozšíriť o ďaľšie
druhy jednoduchých ozdôb
 Hra kontrastu, výrazu, rôzne tempá
a dynamika.
 Zdokonaľovať hru dvojhmatov
a jednoduchý dvojhlas v pr. ruke

Metódy
 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny
prístup
 problémová
metóda
 zážitková metóda

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach
– školských aj

 Transpozícia melódie
 Tvorenie sprievodu, obmeny
sprievodu v dur a mol tóninách

 pozorovanie
 opakovanie

mimoškolských
 účasť na súťažiachškolských, regionálnych,
celoslovenských...

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 zdokonaľovanie
legáta,staccata,
tenuta
 prstová a mechová
artikulácia
 nácvik
jednoduchých
melodických
ozdôb rozšíriť
o ďaľšie
 pri nácviku
akordického
sprievodu
používať terciový
a kvintový bas
 súhra rúk, rôzne
kombinácie
 hra dvojhmatov
 zdokonaľovanie
práce s mechom

O.Hricová: Abeceda akordeonistu,
J.Vašica: Škola hry na akordeón /a iná
literatúra/;
M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme a musette valčíky
a polky pre akordeón;
J.Vašica: Praktická škola pre
akordeón
Dikánová – Ondruš:Akordeónové
etudy I. /výber/;
H.Reichard: Akordeónová škola
„Toccata“;
Š. Eperieši: Zborník viachlasých
skladieb pre 1. a 2. ročník – SB,MB;
S.Stračina : Svet a deti;
Chudoba: Malý akordeonista;
J.S.Bach: Knižička skladieb
pre A.M.Bachovú;
J.Bílek: Sborník prednesových
skladeb;

 hudobný
nástrojakordeón
 metronóm
 notový materiál
 stojan
 stolička
pre žiaka
a učiteľa
 zrkadlo
 katedra
 remene
na zviazanie
 skriňa
na uloženie
pomôcok
a nástrojov

 notový
archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
















tvorenie tónu mechom
prstové a mechové frázovanie
rozšírenie päťprstovej polohy v pravej ruke
súhra rúk
čítanie nôt v G a F kľúči
orientácia na základných a terciových
basoch s príslušnými durovými akordami
hra legato tenuto a staccato
základy dynamiky a druhy tempa
dvojhmaty
jednoduchý dvojhlas v pravej ruke
hra v pomalých i rýchlych tempách
počúvanie zvuku nástroja :p, f, mf,
crescendo,decrescendo
bodkovaný rytmus
tvoriť jednoduchý harmonický sprievod
k ľudovým piesňam
stupnice C,G, D,AE, H, F,B,Es,As,
v rozsahu jednej oktávy, spolu, durový
kvintakord s obratmi harmonicky
a melodicky spolu. Molové stupnice:
a,e,h,fis,cis, d,g,c,,f, zvlášť pravou a ľavou
rukou .molové kvintakordy zvlášť s obratmi
harmonicky a mol.

Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru na akordeóne oboma rukami
spolu pri hre sa riadi dynamickými a
tempovými označeniami
 vie reprodukovať primerane náročnú
skladbu / pieseň / spamäti.
 Správne používa mech – tvorenie tónu,
výmena, ukončenie.
 0rientuje sa na klávesách / gombíkoch/
v pravej ruke a má základnú orientáciu na
basoch / bas C/.
 Interpretuje jednoduché ľudové piesne bez
notového zápisu

Kompetencie
 tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej ruky
 používať prstové frázovanie v pravej ruke
/hra legáto, staccato, tenuto/
 používať mäkké a ostré nasadenie pomocou
mechu
 viesť hlavnú melódiu
 ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie
 Oorientovať sa v basoch, poprípade hrať
na barytónovom akordeóne /ak je dostupný/
 nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby
sa nenarušila hlavná melódia
 kontrolovať sa sluchom
 kultivovať tón pri hre
 rozvíjať pozornosť a sústredenosť
 nacvičiť mechovú výmenu
 hrať akordy v pravej ruke, dvojhmaty
 správne používať hudobnú terminológiu
 hrať spamäti
 byť schopný sebareflexie
 viesť žiaka k schopnosti transponovať
melódie
 zaradiť do výberu skladbičky rôzneho
charakteru
Obsahové štandardy
 Základná orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – pekná výmena
mechu, mäkké a ostré nasadenie,
ukončenie tónu,
 Rozšírená poloha pravej ruky
 Hra dvojhmatov
 Hra jednoduchých piesní /skladbičiek/
oboma rukami – súhra rúk.
 Hra spamäti.
 V ľavej ruke hrajú akordický sprievod,
základné a terciové basy.
 Obraty tónického kvintakordu

 Počúva zvuk nástroja piano, forte,
mezzoforte, crescendo, decrescendo.
 Zdokonaľuje hru legáto, staccato, tenuto,
portamento, s využitím prstovej a mechovej
artikulácie.
 Kvalita tónu pri hre v rýchlejších tempách
 Vedia rozlíšiť skladbičky rôzneho
charakteru
 Zvládajú súhru oboch rúk, rôzne
kombinácie pravej ruky s ľavou







Bodkovaný rytmus, synkopa, triola
Začiatky hry v molovej tónine
Nácvik jednoduchých melodických ozdôb
Základná registrácia: 8´,16´, 8+8´,registra.
Rozlišovanie dynamiky
v interpretovaných skladbách
 Kvalita tónu pri hre v rýchlejších tempách

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Mgr. Mária Miklošová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)

1. Hra na nástroji,
hra z listu

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

1
1,5*
2

1
1,5*
2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1,5
4-4,5*
5

1,5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO 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 VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:





Upevňovať správne návyky pri hre na vyučovacej hodine a domácej príprave
Zvyšovať nároky na technickú vyspelosť žiaka /prstovú, mechovú a registračnú techniku/
v súlade s výrazovou stránkou hry.
Rozvíjať tvorivé schopnosti v súčinnosti s harmonickým cítením a hudobnou predstavivosťou
Pestovať hru z listu a zmysel pre súhru v komornej hre.

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia

každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
 vhodné používanie registrov
 používanie správneho a vhodného prstokladu
 práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
 tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
 používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb
Afektívna oblasť:
 „Cieľom vyučovania hudby má byť pocit šťastia, ktorý s rozličnou intenzitou
môžu prežívať tí, čo sami aktívne muzicírujú. Hudba je schopná poskytnúť mladým ľuďom
jedinečné zážitky a skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť nijakým iným predmetom a majú tú
vlastnosť, že ich sprevádzajú celým životom.“ /J. Oelkers/
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky
človeka, jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve /komorná hra, súborová hra/ si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu

-

medzikultúrnej
komunikácie

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí

-

má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 dvojhmaty, viachlas, začiatky
polyfónnej hry
 kombinácia prstovej a mechovej
artikulácie
 zvyšovať náročnosť na pasážovú
techniku v zmysle tempa /osminové
a šesnástinové hodnoty/
 využívanie registrácie
 upevňovanie rytmického cítenia a hra
zložitejších rytmických útvarov
 skladby rôznych žánrov a štýlových
období

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na súťažiachškolských, regionálnych,
celoslovenských...

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 dvojhmaty,
viachlas, začiatky
polyfónnej hry
 kombinácia prstovej
a mechovej
artikulácie
 hra v tempách,
behy...
 registrácia
 zložitejšie rytmické
útvary
 skladby rôznych

O.Hricová: Abeceda akordeonistu,
J.Vašica: Škola hry na akordeón /a iná
literatúra/;
M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme a musette valčíky
a polky pre akordeón;
J.Vašica: Praktická škola pre akordeón;
Dikánová – Ondruš:Akordeónové etudy I.
H.Reichard: Akordeónová škola „Toccata“
Š. Eperieši: Zborník viachlasých skladieb
pre 1. a 2. ročník – SB,MB;
S.Stračina : Svet a deti;

 hudobný
nástrojakordeón
 metronóm
 notový
materiál
 stojan
 stolička pre
žiaka a
učiteľa
 zrkadlo

 notový
archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovo-

žánrov a štýlových
období
 legáto, staccato,
striedavý mech
 valčík, polka, tango,
swing...
 základné melodické
ozdoby

Chudoba: Malý akordeonista;
J.S.Bach: Knižička skladieb
pre A.M.Bachovú;
J.Bílek: Sborník prednesových skladeb;
G.F.Händel: Hare č. 65;
P.Fiala: Pre deti;
I.Valenta:Variácie na starú pieseň;

 katedra
 remene na
zviazanie
 skriňa na
uloženie
pomôcok a
nástrojov

obrazové
nosiče
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 tvorenie tónu mechom
 prstové a mechové frázovanie
 rozšírenie päťprstovej polohy v pravej ruke,
podkladanie palca, prekladanie prstov, skoky
 súhra rúk
 čítanie nôt v G a F kľúči
 orientácia na základných a terciových basoch
s príslušnými durovými akordami
 hra legato tenuto a staccato, portamento,
striedavý mech
 základy dynamiky a druhy tempa
 dvojhmaty
 jednoduchý dvojhlas v pravej ruke, hra
polyfónie
 hra v pomalých i rýchlych tempách
 počúvanie zvuku nástroja :p, f, mf,
crescendo,decrescendo
 bodkovaný rytmus
 tvoriť jednoduchý harmonický sprievod
k ľudovým piesňam
 stupnice - durové a molové harmonické
spolu, cez dve oktávy. Durový a molový
trojhlasný a štvorhlasný akord s obratmi
harmonicky a melodicky, obidvoma rukami.

Kompetencie
 tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej
ruky
 používať prstové frázovanie v pravej ruke
/hra legáto, staccato, tenuto/
 používať mäkké a ostré nasadenie pomocou
mechu
 viesť hlavnú melódiu.
 ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie
 orientovať sa v basoch, poprípade hrať
nn barytónovom akordeóne /ak je dostupný/
 Nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby sa
nenarušila hlavná melódia.
 kontrolovať sa sluchom.
 kultivovať tón pri hre.
 rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
 nacvičiť mechovú výmenu
 hrať akordy v pravej ruke, dvojhmaty.
 správne použiť hudobnú terminológiu
 hrať spamäti.
 byť schopný sebareflexie.
 viesť žiaka k schopnosti transponovať
melódie.
 zaradiť do výberu skladbičky rôzneho
charakteru.

 základné tanečné rytmy.
 využívanie registrácie pri prednesových
skladbách.
Výkonové štandardy
Žiak:
 má osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa
a zvuku / durové a molové stupnice – legato,
staccato, striedavý mech
 má vytvorený repertoár piesní
 ovláda tempové označenia, melodické ozdoby
a ďaľšie výrazové prostriedky
 ovláda základy polyfonickej hry
 využíva možnosti a rozsah nástroja
 reprodukuje jednoduché skladby : valčík,
polku, swing...

Záverečná skúška:
- 1 etuda
- 1 polyfonická skladba
- 2 prednesové skladby

Obsahové štandardy
 Základná orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – pekná výmena mechu,
mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu,
striedavý mech,
 Rozšírená poloha pravej ruky, behy, skoky,
 Hra dvojhmatov a polyfónie,
 Hra jednoduchých piesní /skladbičiek/
oboma rukami – súhra rúk, výraz,
dynamika, tempá,
 Hra spamäti.
 V ľavej ruke hrajú akordický sprievod,
základné a terciové basy a aj melódiu,
 Obraty tónického kvintakordu dur a mol,
harmonicky a melodicky /trojzvuk
a štvorzvuk/
 Bodkovaný rytmus, synkopa, triola,
zložitejší rytmus,
 Začiatky hry v molovej tónine
 Nácvik jednoduchých melodických ozdôb
a aj zložitejších,
 Základná registrácia: 8´,16´, 8+8´,registra.
 Tónová kultúra, ukončenie fráz.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY NIŽŠIEHO
SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Mária Miklošová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne má adekvátne
rozvinutý umelecký vkus, lásku k hudbe a k akordeónu, ľudské a vôľové vlastnosti smerujú k dobru.
Je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže primerane preniknúť do výrazu a štruktúry
hudobného diela, naštudovať nové skladby podľa svojho záujmu a možností. Orientuje sa v rôznych
hudobných štýloch a žánroch, má schopnosť súhry s akordeónmi a inými hudobnými nástrojmi
a schopnosť jednoduchej improvizácie. Vie prakticky využiť teoretické poznatky, orientuje sa v hre
z listu, je pripravený verejne vystupovať a dokáže sa primerane správať na javisku. Je schopný
verbálneho sebahodnotenia svojho interpretačného výkonu a dokáže použiť hudobné kompetencie
v integratívnych umeleckých formách. Základy doterajšieho odborného vzdelávania dokáže uplatniť
v prípade záujmu o profesionálne štúdium akordeónovej hry.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
- Zdokonaľovať a prehlbovať získanú zručnosť a vedomosti .
- Rozširovať hudobný repertoár o skladby rôznych žánrov a štýlových období.
- 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 nástroja.
- Rozvíjať zmysel pre harmonizáciu ľudových piesní.
- Rozvíjať zmysel pre kolektívne muzicírovanie.
- Hra z listu, pohotové sprevádzanie nenáročných piesní a melódií.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky

psycho-fyziologickým







vhodné používanie registrov
používanie správneho a vhodného prstokladu
práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb

Afektívna oblasť:
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky človeka,
jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve / komorná hra, súborová hra / si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby

-

získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 stupnice v rozsahu 2 oktáv /paralelné dur
a mol do 3# a 3b + 3-hlasný a 4-hlasný T5
s obratmi harmonicky a mel. cez 1 oktávu
 legato, tenuto, staccato, protipohyb,
dynamika
 melodické ozdoby /príraz, nátril, skupinka/

Metódy
 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická
ukážka
 individuálny

Formy práce
 práca na vyučovacej
hodine
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení

 registračná technika /najmä jednohlasné
registre/
 prstová a mechová technika, rytmické
a výrazové prostriedky, akcenty.../
 dvojhmaty v náročnejších cvičeniach
 polyfonická skladba so správnym
frázovaním
 hra spamäti, s čistou interpretáciou
 hra v komorných zoskupeniach






prístup
problémová
metóda
zážitková
metóda
pozorovanie
opakovanie

 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach,
školských
aj mimoškolských
 účasť na súťažiach školských, regionálnych,
celoslovenských
 komunikácia s rodičmi

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 stupnice v rozsahu 2
oktáv /paralelné dur
a mol do 3# a 3b, 3hlasý a 4-hlasý T5,
obraty, harm. a mel.
cez 1 oktávu
 melodic. ozdoby
/príraz, nátril,
skupinka/
 kombinácia prstovej
a mechovej
artikulácie
 nácvik striedavého
mechu /belowshake/
 upevňovanie
rytmického cítenia
a hra zložitejších
rytmických útvarov
 skladby rôznych
žánrov a štýlových
období
 hra oktáv, skokov,
dvojhmatov

J.B.Duvernoy- opus 176,120- výber
etud;
J. Ondruš: Harmonika pre pokročilých;
H.Lemoine:Výber detských etud;
Š.Eperieši: Zborník viachlasých
skladieb;
G.F.Händel: HARE č.65;
D.Harvan: Na ľudovú nôtu;
M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme a musette valčíky
a polky pre akordeón;
Klasické sonatíny a rondá HARE č.81;
Dikánová – Ondruš: Akordeónové
etudy;
Album klasikov:HARE č.81;
Orzechowski: Vybrané sonatíny
pre akordeón;
J.S.Bach: Knižočka skladieb; Malé
prelúdiá a fúgy;
J.Bílek: Sborník prednesových skladeb;
O.Kvěch: Momentky;
P.Fiala: Pre deti;
I.Valenta:Variácie na starú pieseň;

 hudobný
nástroj akordeón
 metronóm
 notový
materiál
 stojan
 stolička
pre žiaka
a učiteľa
 zrkadlo
 katedra
 remene
na zviazanie
 skriňa
na uloženie
pomôcok
a nástrojov

 notový
archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
 tvorenie tónu mechom
 prstové a mechové frázovanie
 súhra rúk
 čítanie nôt v G a F kľúči
 orientácia na celej klávesnici /gombíkoch/
pravej ruke a na basoch v ľavej ruke
 hra legato tenuto a staccato, portamento,
striedavý mech
 základy dynamiky a druhy tempa
 dvojhmaty, skoky, behy,
 polyfónne a viachlasé skladby
 hra v pomalých i rýchlych tempách
 počúvanie zvuku nástroja :p, f, mf, crescendo,
decrescendo
 bodkovaný rytmus
 zložitejšie rytmické útvary
 tvoriť jednoduchý harmonický sprievod
k ľudovým piesňam
 stupnice - durové a molové harmonické spolu,
cez dve oktávy, spolu, pritipohyb.
 Durový a molový štvorhlasý kvintakord
s obratmi, harmonicky a melodicky

Kompetencie
 Tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej
ruky.
 Používať prstové frázovanie v pravej
ruke / hra legáto, staccato, tenuto/.
 Používať mäkké a ostré nasadenie
pomocou mechu.
 Viesť hlavnú melódiu.
 Ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie.
 Orientovať sa v basoch, poprípade hrať
na barytónovom akordeóne /ak je
dostupný/.
 Nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby
sa nenarušila hlavná melódia.
 Kontrolovať sa sluchom.
 Kultivovať tón pri hre.
 Rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
 Nacvičiť mechovú výmenu . Hrať
akordy v pravej ruke, dvojhmaty.
 Správne používať hudobnú
terminológiu...Hrať spamäti.
 Byť schopný sebareflexie.
 Viesť žiaka k schopnosti transponovať
melódie.
 Zaradiť do výberu skladbičky rôzneho
charakteru.
 Základné tanečné rytmy.
 Využívanie registrácie pri prednesových
skladbách.

Výkonové štandardy
Žiak:
 Má osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa
a zvuku /durové a molové stupnice v rozsahu
2 oktáv – legato, staccato, striedavý mech,
paralelné dur a mol do 3 a 3b, 3-hlasý a 4hlasý T5 s obratmi ,harm. a mel. cez 1
oktávu/
 Má vytvorený repertoár piesní
 Ovláda tempové označenia, melodické

Obsahové štandardy
 Základná orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – pekná výmena mechu,
mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu,
striedavý mech,
 Rozšírená poloha pravej ruky, behy,
skoky,
 Hra dvojhmatov a polyfónie,
 Hra jednoduchých piesní /skladieb/ oboma
rukami - súhra rúk, výraz, dynamika,









ozdoby a ďaľšie výrazové prostriedky
Ovláda základy polyfonickej hry
Využíva možnosti a rozsah nástroja
Reprodukuje jednoduché skladby : valčík,
polka, tango a iné..
Učí sa využívať registre pri hre
Presne a plynule vedie mech a mechové
obraty
Zahrá z listu jednoduchú skladbu
Učí sa kriticky hodnotiť vlastný výkon
a výkon iných












tempá.
Hra spamäti.
V ľavej ruke hrajú akordický sprievod,
základné a terciové basy a aj melódiu.
Obraty tónického kvintakordu dur a mol,
harmonicky a melodicky a štvorzvuk.
Využívanie registračných možností
nástroja
Dur a Mol stupnice cez 2 oktávy
s príslušným 4-hlasným T5 s obratmi +
dominantný septakord, zmenšený
septakord v pravej ruke.
Náročnejšie rytmické útvary
Aplikácia hudobno-teoretických
poznatkov, získaných v predmete hud.
náuka, na úrovni primeranej študijnému
zameraniu.
Dbanie na zodpovednú každodennú
domácu prípravu.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava,Pivovarská 662/80, 01901 Ilava /štátna škola
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Mária Miklošová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne

Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1. 2. 3. 4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5 1,5 1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1. 2. 3. 4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5 1,5 1,5

2. Komorná hra
alebo
3. Hra v súbore,
alebo
hra v orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

1,5* 1,5*

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1 1 1
1
2,5 2,5 3,5 3,5
4,5 4,5

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

2

1

2

1

1
1,5*

2

2

1,5 1,5 1,5
4 4-4,5 4-4,5* 2,5-3*
5 5
5 3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO 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 VYUČOVACIEHO PREDMETU








Zdokonaľovať a prehlbovať získanú zručnosť a vedomosti.
Hudobný repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby /variácie, suita,
sonatína/
Rešpektovať zásady štýlovej a žánrovej interpretácie.
Pestovať zmysel na udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické
zmeny.
Usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti pop hudby.
Osvojiť si rôzne spôsoby nácviku na dosiahnutie pozitívneho výsledku naštudovania skladby.
Zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie rozvíjať na hodinách komornej a súborovej hry.



Hra z listu, pohotové sprevádzanie spevákov, tanečníkov a pod.

Špecifické:

























Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
vhodné používanie registrov
používanie správneho a vhodného prstokladu
práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb
Afektívna oblasť:
„Cieľom vyučovania hudby má byť pocit šťastia, ktorý s rozličnou intenzitou môžu prežívať
tí, čo sami aktívne muzicírujú. Hudba je schopná poskytnúť mladým ľuďom jedinečné zážitky
a skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť nijakým iným predmetom a majú tú vlastnosť, že ich
sprevádzajú celým životom.“ /J. Oelkers/
rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky človeka,
jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
pestovať zmysel pre dobro a krásu
dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve / komorná hra, súborová hra / si uvedomuje spolupatričnosť
a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon

-

prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a
dobro
spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s
úpravou zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 skvalitňovanie mechovej a prstovej
artikulácie
 rozvíjanie zmyslu pre formu,
prednesovú výstavbu a obsahové
pochopenie skladby
 rozvíjanie schopnosti samostatnej,
dokonalej interpretácie a pochopenia
diela na základe analýzy/téma, motív/
 náročnejšie melodické ozdoby,
rytmické kombinácie, viachlas...
 úprava ľudových piesní, pop skladieb
s obohatením sprievodu
 transpozícia melódií

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na súťažiachškolských, regionálnych,
celoslovenských...

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 skvalitňovanie
mechovej a prstovej
artikulácie
 rozvíjanie zmyslu
pre formu,
prednesovú
výstavbu
a obsahové
pochopenie skladby
 rozvíjanie
schopnosti
samostatnej
dokonalej
interpretácie
a pochopenie diela
 náročnejšie
melodické ozdoby ,
rytmické
kombinácie,
viachlas
 transpozícia
melódií,
 úprava ľudových
piesní a pop
skladieb...

M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme , musette valčíky
a polky, boogie, swing, tango,
pre akordeón;
Dikánová – Ondruš: Akordeónové
etudy I. II. III.;
Š. Eperieši: Zborník viachlasých
skladieb;
S.Stračina: Svet a deti;
J.B.Duvernoy: Výber etud;
H. Lemoine : Výber detských etud...;
J.S.Bach: Knižička skladieb pre
A.M.Bachovú, Malé prelúdiá a fúgy;
J.Bílek:Sborník prednesových skladeb
G.F.Händel: Hare č. 65;
P.Fiala: Pre deti;
P.Fiala : Nálady;
H.Luck:Akordeón I.,II,III;
I.Kašlík: Reminiscencie;
I.Valenta:Variácie na starú pieseň;
J.Bažant:Akordeón – automat;
O.Kvěch: Momentky;
J.Powrozniak: Čítanky II.,III.;
Skladby starých majstrov MAR č.60;
Klasické sonatíny a rondá HARE č.60
Barokové skladby majstrov MHR č.9;
J.Hurt: Capricia;
J.Podprocký: Suita choreica;
D.Harvan: Na ľudovú nôtu;

 vhodný nástroj
 otáčacia
stolička
 stojan na noty
 metronom
 notový
materiál
 nahrávacie
zariadenie
 internet –
možnosť nájsť
a vypočuť
si nahrávky
iných
interpretov

 notový
archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

 skvalitňovanie mechovej a prstovej artikulácie  Tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej
ruky.
 rozvíjanie zmyslu pre formu, prednesovú
výstavbu, a obsahové pochopenie skladby
 Používať prstové frázovanie v pravej ruke
/hra legáto, staccato, tenuto, portamento/
 rozvíjanie schopnosti samostatnej dokonalej
interpretácie a pochopenie diela
 Používať mäkké a ostré nasadenie pomocou

 náročnejšie melodické ozdoby, rytmické
kombinácie, viachlas
 transpozícia melódií
 úprava ľudových piesní a pop skladieb

















Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru oboma rukami spolu
 ľavá ruka hrá akordický sprievod, základné
a terciové basy
 durové a molové stupnice v rovnom pohybe
a protipohybe, durové v terciách v pravej ruke
v rozsahu dvoch oktáv
 durový a molový štvorhlasný kvintakord
s obratmi obidvoma rukami harmonicky
a melodicky
 ovláda prácu s mechom s cieľom tvorenia
kultivovaného tónu
 reprodukuje jednoduché skladby podľa
notového zápisu

mechu, hra belowshake- nácvik striedavého
mechu.
Analýza skladby: téma, motív...
Viesť hlavnú melódiu.
Ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie.
Orientovať sa v basoch, poprípade hrať
na barytónovom akordeóne /ak je dostupný/.
Nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby
sa nenarušila hlavná melódia.
Kontrolovať sa sluchom.
Kultivovať tón pri hre.
Rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
Nacvičiť mechovú výmenu . Hrať akordy
v pravej ruke, dvojhmaty /tercie, sexty.../
Správne používať hudobnú
terminológiu...Hrať spamäti.
Byť schopný sebareflexie.
Viesť žiaka k schopnosti transponovať
melódie.
Zaradiť do výberu skladbičky rôzneho
charakteru.
Základné tanečné rytmy.
Využívanie registrácie pri prednesových
skladbách.

Obsahové štandardy
 Prstové cvičenia- hra v pomalých a rýchlych
tempách
 Využívanie práce s mechom na výrazové
prostriedky
 Počúvanie zvuku nástroja: piano, forte,
mezzoforte, crescendo, decrescendo
 Bodkovaný rytmus, triola, synkopa
 Aplikácia hudobno-teoretických poznatkov,
získaných v predmete HN, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu
 Obraty tonického kvintakordu...

 interpretuje jednoduché ľudové piesne
bez notového zápisu
UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI I . STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Mária Miklošová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

4. Hudobná náuka

1

1

1

1

2

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5

1,5

1,5

1
1,5*
2

Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

2,5

2,5

3,5
4,5

3,5
4,5

4
5

4-4,5*
5

4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne má adekvátne
rozvinutý umelecký vkus, lásku k hudbe a k akordeónu, ľudské a vôľové vlastnosti smerujú k dobru.
Je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže primerane preniknúť do výrazu a štruktúry
hudobného diela, naštudovať nové skladby podľa svojho záujmu a možností. Orientuje sa v rôznych
hudobných štýloch a žánroch, má schopnosť súhry s akordeónmi a inými hudobnými nástrojmi
a schopnosť jednoduchej improvizácie / melodické ozdoby, rytmické obmeny a harmonická zmena –
obohatenie/. Vie prakticky využiť teoretické poznatky, orientuje sa v hre z listu, je pripravený verejne
vystupovať a dokáže sa primerane správať na javisku. Je schopný verbálneho sebahodnotenia svojho
interpretačného výkonu a dokáže použiť hudobné kompetencie v integratívnych umeleckých
formách. Základy doterajšieho odborného vzdelávania dokáže uplatniť v prípade záujmu
o profesionálne štúdium akordeónovej hry.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
-

Zdokonaľovať a prehlbovať získanú zručnosť a vedomosti
Hudobný repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby /variácie, suita,
sonatína /.
Rešpektovať zásady štýlovej a žánrovej interpretácie.
Pestovať zmysel na udržanie tempa, vyrovnanosť rytmu, gradáciu, agogické a dynamické
zmeny.
Osvojiť si rôzne spôsoby nácviku na dosiahnutie pozitívneho výsledku naštudovania
skladby.
Zmysel pre súhru a kolektívne muzicírovanie rozvíjať na hodinách komornej a súborovej
hry.
Hra z listu, pohotové sprevádzanie spevákov a tanečníkov a pod.

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde

pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
 vhodné používanie registrov
 používanie správneho a vhodného prstokladu
 práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
 tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
 používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb
Afektívna oblasť:
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky
človeka, jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve /komorná hra, súborová hra/ si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez
pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
- notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
- skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
- počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
- nových skladieb a kvalitných nahrávok.

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské
mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú
mieru slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

 polyfónne a viachlasé
skladby
 kombinácia prstovej
a mechovej artikulácie
 nácvik BELOWSHAKU
/striedavý mech/
 upevňovanie rytmického
cítenia a hra zložitejších
rytmických útvarov
 skladby rôznych žánrov
a štýlových období
 melodické ozdoby: nátril,
trilok,príraz...
 oktávy, skoky, dvojhmaty










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na súťažiachškolských, regionálnych,
celoslovenských...

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie
zdroje

 polyfónne a viachlasé
skladby
 kombinácia prstovej
a mechovej
artikulácie
 nácvik striedavého
mechu /belowshake/
 upevňovanie rytmického cítenia a hra
zložitejších
rytmických útvarov
 skladby rôznych
žánrov a štýlových
období
 melodické
ozdoby:nátril,trilok,
príraz...

J.S.Bach: Knižočka skladieb pre
A.M.Bachovú, Malé prelúdiá a fúgy;
Š.Eperieši: Zborník viachlasých skladieb;
G.F.Händel: HARE č.65;
D.Harvan: Na ľudovú nôtu;
M.Košnár: Inšruktívne skladby
v tanečnom rytme a musette valčíky
a polky pre akordeón;
Klasické sonatíny a rondá HARE č.81
Dikánová – Ondruš:Akordeónové etudy;
Album klasikov:HARE č.81 ;
H.Reichard: Akordeónová škola
„Toccata“;
Chudoba:Malý akordeonista;
S.Stračina : Svet a deti;
Chudoba: Malý akordeonista;
J.Bílek: Sborník prednesových skladeb;

 hudobný
nástrojakordeón
 metronóm
 notový
materiál
 stojan
 stolička
pre žiaka
a učiteľa
 zrkadlo
 katedra
 remene
na zviazanie
 skriňa
na uloženie

 notový
archív
 odborné
knihy,
 časopisy
 nahrávacie
zariadenie
 internet
 počítač
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 obrazový
materiál

 hra oktáv,
skokov,dvojhmatov

O.Kvěch: Momentky;
P.Fiala: Pre deti;
I.Valenta:Variácie na starú pieseň;

pomôcok
a nástrojov

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou .
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
















tvorenie tónu mechom
prstové a mechové frázovanie
súhra rúk
čítanie nôt v G a F kľúči
orientácia na celej klávesnici /gombíkoch/
pravej ruke a na basoch v ľavej ruke
hra legato tenuto a staccato, portamento,
striedavý mech
základy dynamiky a druhy tempa
dvojhmaty, skoky, behy,
polyfónne a viachlasé skladby
hra v pomalých i rýchlych tempách
počúvanie zvuku nástroja :p, f, mf,
crescendo,decrescendo
bodkovaný rytmus
tvoriť jednoduchý harmonický sprievod
k ľudovým piesňam
stupnice - durové a molové harmonické
spolu, cez dve oktávy, spolu, pritipohyb.
Durový a molový štvorhlasý kvintakord
s obratmi, harmonicky a melodicky

Výkonové štandardy
Žiak:
 má osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa
a zvuku / durové a molové stupnice – legato,

Kompetencie
 Tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej
ruky.
 Používať prstové frázovanie v pravej ruke
/hra legáto, staccato, tenuto/.
 Používať mäkké a ostré nasadenie pomocou
mechu.
 Viesť hlavnú melódiu.
 Ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie.
 Orientovať sa v basoch, poprípade hrať na
barytónovom akordeóne /ak je dostupný/.
 Nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby
sa nenarušila hlavná melódia.
 Kontrolovať sa sluchom.
 Kultivovať tón pri hre.
 Rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
 Nacvičiť mechovú výmenu .
 Hrať akordy v pravej ruke, dvojhmaty.
 Správne používať hudobnú terminológiu.
 Hrať spamäti.
 Byť schopný sebareflexie.
 Viesť žiaka k schopnosti transponovať
melódie.
 Zaradiť do výberu skladbičky rôzneho
charakteru.
 Základné tanečné rytmy.
 Využívanie registrácie pri prednesových
skladbách.

Obsahové štandardy
 Základná orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – pekná výmena mechu,
mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu,












staccato, striedavý mech
Má vytvorený repertoár piesní
Ovláda tempové označenia, melodické ozdoby
a ďaľšie výrazové prostriedky
Ovláda základy polyfonickej hry
Využíva možnosti a rozsah nástroja
Reprodukuje jednoduché skladby: valčík,
polku, swing...
Preukazuje schopnosť samoštúdia
a sebakontroly
Chápe a prežíva aj kompozične náročnejšie
skladby
Využíva registračnú techniku pravej aj ľavej
ruky počas hry
Dokážu v rámci nástrojových možností
zahrať zmenšený septakord v ľavej ruke
Dokážu kriticky hodnotiť vlastný výkon
aj výkon iných

















striedavý mech,
Rozšírená poloha pravej ruky, behy, skoky,
Hra dvojhmatov a polyfónie,
Hra jednoduchých piesní /skladieb / oboma
rukami – súhra rúk, výraz, dynamika,
tempá,
Hra spamäti.
V ľavej ruke hrajú akordický sprievod,
základné a terciové basy a aj melódiu,
Obraty tónického kvintakordu dur a mol,
harmonicky a melodicky a štvorzvuk.
Registračná technika pravej aj ľavej ruky
počas hry
Dur a Mol stupnice cez 2 oktávy
s príslušným 4-hlasným T5 s obratmi +
dominantný septakord, zmenšený
septakord v pr. ruke.
Hudobné formy: sonatína, rondo
Rozlišovanie nálady skladby
Rozlišovanie farby tónu dostupných
registrov
Náročnejšie rytmické útvary
Aplikácia hudobno-teoretických
poznatkov, získaných v predmete hud.
náuka, na úrovni primeranej študijnému
zameraniu.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ – ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Mária Miklošová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5 1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Akordeón sa vďaka svojej konštrukcii zaraďuje medzi hudobné nástroje, ktoré ponúkajú
hráčovi možnosť plastickej hry, farebnej rôznorodosti a dynamickej expresívnosti. Umožňuje
tvorenie širokej škály tónových kombinácií, čím vzniká široká paleta tónového zafarbenia a mnoho
možností vrátane tremola. Akordeón v súčasnosti nachádza svoje uplatnenie v sólovej, komornej,
súborovej aj orchestrálnej hre, pričom je možné čerpať repertoár buď od skladateľov, ktorí
komponujú priamo pre tento nástroj, alebo využívať možnosti transkripcie či vlastných úprav.
Nižšie sekundárne vzdelanie má za cieľ hlbšie rozvíjať a utvrdzovať odborné zručnosti
a spôsobilosti žiakov, ktoré nadobudli v predchádzajúcich ročníkoch. Rozvíjať ich tvorivosť,
umožniť im hľadať vlastné riešenia. Tí, ktorí majú záujem a potrebné danosti, sa môžu pripravovať
na štúdium na konzervatóriu alebo inej odbornej umeleckej škole.
Absolvent druhej časti prvého stupňa základného štúdia primerane rozvíja svoj umelecký
vkus, je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, rozumie výrazovej stránke skladby a dokáže
pochopiť štruktúru hudobnej skladby. Dokáže sa zorientovať v hudobných štýloch a je schopný
spoločnej hry v rámci vlastného nástroja, aj v rôznom nástrojovom obsadení. Je pripravený verejne
vystupovať a dokáže sa na javisku primerane správať a prejavovať.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 oboznamovanie sa s technikou hry na akordeóne
 rozvíjanie notovej orientácie, sluchovej pohotovosti a muzikálneho cítenia
 využívanie hry na melodických basoch a skupinovú hru – komorná, súborová a orchestrálna
hra
 formovanie osobnosti žiaka, jeho emocionálny obzor, hudobný vkus a jeho vlastné hudobné
vyjadrenie, aby osvojené kompetencie využíval ako prostriedok na sebavyjadrenie
a komunikáciu
 orientovanie žiaka podľa jeho schopností na amatérsku hudobnú prax, alebo na ďalšie štúdium
na vyššom stupni umeleckého vzdelávania
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 učiť sa učiť /kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie/
 rozvíjať kultúrne kompetencie /rozhľad/ - schopnosť vážiť si prejavy kultúry, druhy umenia,
tvorivú činnosť človeka a spoločenské mravy
 rozvíjať hudobné schopnosti ako prostriedok, ktorý po celý život ovplyvňuje spôsob videnia
každého jednotlivca
 rozvíjať tvorivé myslenie - osvojiť si myslenie v priestore hudobných znakov ako jedinečnom
svete symbolov, ktoré nepôsobia podobným spôsobom nikde inde
 pomáhať žiakovi pri tvorbe vlastného hodnotového systému
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise

Psychomotorická oblasť:
 rozvoj zručností žiaka, výber a overenie najvhodnejšieho materiálu
 interpretácia skladieb na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjanie techniky prstov pravej a ľavej ruky
 vhodné používanie registrov
 používanie správneho a vhodného prstokladu
 práca s mechom – tvorenie tónu, frázovanie otáčanie, striedavý mech, výmena mechu
 tvorenie tónu prstovou a mechovou technikou /legáto, staccato, tenuto portamento/
 používať odlišné interpretačné prvky pri rôznych štýlových a žánrových osobitostiach
skladieb
Afektívna oblasť:
 „Cieľom vyučovania hudby má byť pocit šťastia, ktorý s rozličnou intenzitou môžu prežívať
tí, čo sami aktívne muzicírujú. Hudba je schopná poskytnúť mladým ľuďom jedinečné zážitky
a skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť nijakým iným predmetom a majú tú vlastnosť, že ich
sprevádzajú celým životom.“ /J. Oelkers/
 rozvíjať estetické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj emocionálnej stránky človeka,
jeho hodnotovej orientácie, jeho správania a pozitívnych postojov
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 dať priestor sebarealizácii žiaka - interpretácia hudobných skladieb znamená zakaždým
osobnú kultúrno – estetickú prezentáciu, skúsenosť a tvorivé osvojenie
 umožniť zážitkové prežívanie realizované vlastnou aktivitou, alebo percepčnou reflexiou
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
- pri práci v kolektíve / komorná hra, súborová hra / si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- priestorovo sa orientuje na klávesnici a basovej tastatúre podľa možností bez pozerania
- orientuje sa v tóninách, používa základné harmonické funkcie pri sprievode melódie
- jednoduché melódie transponuje do blízkych tónin

3.

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- žiak dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného
notového materiálu, hudobných ukážok, informácie o interprétoch, hudobných
skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť
- počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadá- vanie nových skladieb a kvalitných nahrávok

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- snaží sa aplikovať zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
- má záujem hľadať riešenia
- získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vie ho účinne riešiť
- pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt k ostatným

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- žiak si váži prejavy kultúry, druhy umenia, tvorivú činnosť človeka, spoločenské mravy
- uvedomuje si problémy a učí sa riešiť ich vo vlastnej kompetencii
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje slabé a silné stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
- je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
- pri účinkovaní na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
- aktívne sa zapája do školských a mimoškolských aktivít v rámci okolitého
- kultúrneho života

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Hudobné formy:
sonatína
rondo
sonáta










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na súťažiach- školských,
regionálnych, celoslovenských...

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

Hudobné formy:
sonatína
rondo
sonáta

 hudobný nástrojakordeón
 metronóm
 notový materiál
 stojan
 stolička pre žiaka
a učiteľa
 zrkadlo
 katedra
 remene na zviazanie
 skriňa na uloženie
pomôcok
a nástrojov






O.Hricová: Abeceda
akordeonistu,
J.Vašica: Škola hry na
akordeón /a iná literatúra/
M.Košnár: Inšruktívne
skladby v tanečnom rytme a
musette valčíky a polky...
Sonatíny v úprave pre
akordeón...
J.S.Bach : Knižočka skladieb
pre A.M.Bachovú
D.Harvan: Na ľudovú nôtu.
iná dostupná literatúra







notový archív
odborné knihy,
časopisy
nahrávacie
zariadenie
internet
počítač
zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
obrazový materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hudobné formy:
sonatína
rondo
sonáta

 Tvoriť tón mechom a hrou pravej a ľavej
ruky.
 Používať prstové frázovanie v pravej ruke
/hra legáto, staccato, tenuto/.
 Používať mäkké a ostré nasadenie pomocou
mechu.
 Nacvičiť behy a skoky.
 Viesť hlavnú melódiu.
 Ľavou rukou nacvičiť hru akordov a hru
melódie.
 Orientovať sa v basoch, poprípade hrať
na barytónovom akordeóne /ak je dostupný/.
 Nacvičiť plynulé otáčanie mechu, aby
sa nenarušila hlavná melódia.
 Sprievodné akordy hrať s prízvukom,
ale jemnejšie.
 Kontrolovať sa sluchom.
 Kultivovať tón pri hre.
 Rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
 Nacvičiť mechovú výmenu - striedavý mech
/bellowshake/, skákavý mech.
 Hrať akordy v pravej ruke, dvojhmaty.
 Správne používať hudobnú terminológiu.
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry.
 Rozlišovať hudobné formy.
 Hrať spamäti.
 Byť schopný sebareflexie.

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 ovláda hrací aparát - vie správne sedieť,
držať nástroj a postaviť obe ruky
 dokáže zahrať chromatickú stupnicu
 ovláda rôzne spôsoby prstovej a mechovej
artikulácie
 pri hre sa riadi dynamickými a tempovými
označeniami
 dokáže správne vyartikulovať hudobnú frázu

 Orientácia na oboch manuáloch
 Mechová technika – mäkké a sotré nasadenie,
ukončenie tónu, striedavý mech
 Zvyšovanie technickej náročnosti
 Pasážová prstová technika
 Hra dvojhmatov, oktáv, skoky, melodické
ozdoby
 Registračná technika oboch rúk

 vie vystihnúť tempovo a štýlovo odlišný
charakter skladieb
 dokáže analyzovať skladbu z viacerých
hľadísk
 dokáže samostatne naštudovať technicky a
výrazovo náročnejšiu skladbu
 vie reprodukovať primera náročnú skladbu
spamäti
 vie zahrať z listu skladby na úrovni nižších
ročníkov
 je schopný transponovať jednoduché piesne a
melódie do blízkych tónin
 vie sa zapojiť do komornej alebo súborovej
hry
 vhodne používa hudobnú terminológiu
osvojenú na hudobnej náuke
 vie zhodnotiť vlastný výkon
Záverečná skúška:
 1 etuda
 1 polyfonická skladba
 2 skladby odlišného charakteru
 1 prednesová skladba

 Výrazové prvky podľa štýlových znakov
jednotlivých období
 Hra s dynamikou, využitie gradácie
a uvoľnenia
 Rozlíšenie farby tónov u dostupných
registrov
 Náročnejšie rytmické útvary
 Štýlovo, technicky a výrazovo správna
interpretácia

UČEBNÉ OSNOVY PRE KOMORNÚ HRU - AKORDEÓN DRUHEJ ČASTI PRVÉHO
STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY NIŽŠIEHO
SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorná hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
1. - 4. ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – kolektívne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Mgr. Mária Miklošová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

4
I. stupeň základného štúdia
Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo
hra v orchestri

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1
2,5

1
2,5

1
3,5
4,5

1
3,5
4,5

1,5
4
5

1
1,5*
2

1,5
4-4,5*
5

1
1,5*
2

1
1,5*
2

1,5
4-4,5* 2,5-3*
5
3,5

CIELE VYUČOVACIEHO PREMETU
Zameranie pozornosti na štúdium komornej hry sa javí ako prospešné z viacerých dôvodov:
 Možnosť interpretácie náročnejších skladieb, rôznych štýlov, ktoré by ako sólisti
naštudovať nezvládli
 Táto forma interpretácie vyvoláva v žiakovi väčší záujem o hudbu, motivuje to aj žiakov,
ktorí nemajú výraznejšie predispozície alebo záujem uplatniť sa v sólovej hre
 Rozvíja sa estetické cítenie žiakov, ich tvorivosť, rýchlejšia stabilizácia rytmického cítenia,
a aj rozvoj dynamického cítenia a zmysel pre agogiku
 Podporuje sa rozvoj morálnych vlastností /zmysel pre zodpovednosť a spoločnú prácu/
toto všetko pozitívne ovplyvňuje rozvoj osobnosti žiaka.

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
Žiaci po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonový štandard
 Majú sformovaný návyk presnej súhry
s ostatnými spoluhráčmi
 Dokážu sústredene pracovať a primerane
reagovať na pokyny
 Vedia sa orientovať v registrácii
 Súčasne s rozvojom muzikality
napredujú i v oblasti techniky hry
 Aplikujú všetky schopnosti získané
v sólovej hre
 Majú rozvinuté a upevnené návyky
získané pri aktívnej tvorbe reprodukčnej
činnosti
 Vedia jednoducho improvizovať
a samostatne hľadať riešenia problémov
v konkrétnej skladbe
 Vedia medzi sebou v rámci skladby
vedome interpretačne komunikovať.

Obsahový štandard
 Špecifikácia a rozlišovanie rôznych hudobných
žánrov v rámci subjektívnych znalostí žiaka
 Jednoduchá tempová, rytmická a dynamická
analýza danej skladby
 Rozlišovanie taktových a rytmických zmien
v skladbe
 Zmysluplná aplikácia všetkých schopností
získaných v sólovej hre
 Neustále zvyšovanie náročnosti skladieb
 Plynulá a kultivovaná interpretácia skladieb
väčšieho rozsahu.
 Schopnosť subjektívne posúdiť svoje technické
možnosti pri zadeľovaní hlasov v konkrétnej
skladbe
 Neustále posúvanie súhry na vyššiu úroveň
 Vnímanie hudby /konkrétnej skladby/
orchestrálne.
 Samostatné riešenie farebnej registrácie.

UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického celku
 Charakterovo odlišné skladby
 Tempovo odlišné skladby
 Viachlasé skladby
 Tanečné skladby
 Populárne melódie
 Džezové melódie
 Viacčasťové skladby

Odborná literatúra
S.Pitoňák: Kom. Skladby pre 3 a4 akordeóny
M.Bláha + M.Přívara :Prednesové skladby pre
akordeónový súbor
B.Bláha : Akordeónové duo /4.- 7. ročník ZUŠ/
Akordeónové boogie /1.- 4. hlas/
Kluci a holky pojďte si hrát 1.-4.hlas
Od Ragtimu po dnešek
Světové tance v POP music
Akordeónové duo /alebo kvartet/
Country valčík
Baby boogie
J.Ježek: Bugatti step /1-2 akordeóny
J.Bílek: Pozdrav z Francúzska /duo/
R.Myška: Španielský valčík /1-3 akordeóny/
I.Dibák: Malý breviár komornej hry /Arabesky.
Tri capricia, bagatelly pre 4 nástroje/

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia

Komorná hra na akordeóne
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
1.- 4. ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - kolektívne vzdelávanie
Slovenský
Mgr. Mária Miklošová
31.08.2018
03.09.2018

20
II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:


Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch,
cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch
s možnosťou hry na príbuzných elektrických
a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
0,5
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
1-2
alebo hra v súbore,
alebo hra v orchestri
1
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
3
1. 2b. 3.
4–5
PROFIL ABSOLVENTA

0,5

0,5

0,5

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

3
4-5

3
4-5

3
4–5

Profil absolventa druhej časti I. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne:
 Má adekvátne rozvinutý umelecký vkus, lásku k hudbe a k akordeónu, ľudské a vôľové
vlastnosti smerujúce k dobru.
 Je schopný vlastného inštrumentálneho prejavu, dokáže primerane preniknúť do výrazu
a štruktúry hudobného diela, naštudovať nové skladby podľa svojho záujmu a možností.
 Orientuje sa v rôznych hudobných štýloch a žánroch, má schopnosť súhry s akordeónmi
a inými hudobnými nástrojmi a schopnosť jednoduchej improvizácie /melodické ozdoby,
rytmické obmeny a harmonická zmena – obohatenie/.
 Vie prakticky využiť teoretické poznatky, orientuje sa v hre z listu
 Je pripravený verejne vystupovať a dokáže sa primerane správať na javisku
 Je schopný verbálneho sebahodnotenia svojho interpretačného výkonu
 Základy doterajšieho odborného vzdelania dokáže uplatniť v prípade záujmu o profesionálne
štúdium akordeónovej hry.
Absolvent II. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne:
 Dokáže sa orientovať v akordeónovej literatúre
 Vie posúdiť audio nahrávky z portálov internetu ich technickú ako aj umeleckú kvalitu,
technickú vybavenosť akordeónu
 Je schopný profilovať sa v sólovej a v skupinovej hre

 Má zvládnuté spôsobilosti techniky hrania na akordeóne, rozumie prstovej a mechovej
artikulácii /mäkké, ostré , rovné nasadenie a ukončenie tónu/
 Dokáže zahrať skladby rôznych hudobných štýlov a charakterov
 V rámci svojich daností dokáže harmonizovať, melodicky a rytmicky obohatiť ľudovú pieseň
alebo populárnu melódiu
 Podľa audio nahrávky dokáže zapísať v notovom programe znenie nahrávky
 Produkty svojej autorskej alebo upravovateľskej práce dokáže v náležitých formách uložiť
alebo poslať prostredníctvom internetu

OBSAH VZDELÁVANIA
Žiaci na konci 1. ročníka II. stupňa základného štúdia na ZUŠ:
Výkonový štandard
Obsahový štandard
 Majú zdokonalenú úroveň hry z prvého
 Zdokonaľovanie techniky na akordeóne
stupňa
 Výber skladieb podľa žiakovej orientácie
 Majú vyprofilovaný svoj záujem o hudobný  Význam registrácie vo farebnosti hry
štýl a charakter hudby
a transpozičnej funkcii
 Volia si skladby z ponuky učiteľa
 Oboznámenie sa s notovým programom
a z internetových možností
na počítači /Sibelius, Capella, Finale)
 Dokážu zahrať a zapíšať hudobné motívy
 Rozvíjanie sluchovej pohotovosti v hraní
alebo skladbičky
ľudových piesní, populárnych, alebo
džezových melódií
 Zapájajú sa do komornej, súborovej alebo
orchestrálnej hry
 Sú oboznámení s notáciu na počítači
Žiaci na konci 2. ročníka II. stupňa základného štúdia na ZUŠ:
Výkonový štandard
Obsahový štandard
 Majú rozšírený repertoár vo vybranom štýle  Vybrané etudy hrať so zacielením na
a charaktere hudby,
technickú spôsobilosť.
 Sú oboznámení so skladbami rôznych štýlov  Poznávanie významu registrácie v štýlovom
a charakteru,
charaktere skladby.
 Dokážu harmonizovať ľudové piesne
 Formový rozbor skladieb k objasneniu
a tvoriť melodické ozdoby alebo rytmické
zámeru skladateľa.
zmeny,
 Rozvíjanie schopnosti: čo počujem –
zahrám a zapíšem do nôt.
 Dokážu si podľa sluchu stiahnuť
jednoduchú skladbičku podľa audio
nahrávky a zapísať ju v notačnom
programe,
 Dokážu vytvoriť a zapísať vlastné
jednoduché skladbičky/podľa tvorivej
schopnosti žiaka/,

 Zapájajú sa do komornej, súborovej, alebo
orchestrálnej hry.
Žiaci na konci 3. ročníka II. stupňa základného štúdia ZUŠ:
Výkonový štandard
 majú osvojené interpretačné schopnosti vo
vybranom štýle a charaktere hudby,
 sú schopní interpretovať rôzne štýlové
obdobia a charaktery hudby,
 dokážu upravovať populárne melódie pre
akordeón,
 majú skúsenosti sťahovať hudbu z audio
nahrávky a zapísať ju v notačnom
programe,
 pokračujú v tvorbe vlastných skladbičiek,
 zapájajú sa do skupinového hrania aj
s inými nástrojmi.

Obsahový štandard
 Poznávanie technických spôsobov hry
v jednotlivých hudobných štýloch
a žánroch.
 Registrácia ako dynamická funkcia hry
na akordeóne.
 Prepájanie individuálnej hry
s komornou, súborovou a orchestrálnou
hrou.
 /Skladbu z komornej hry upraviť ako
sólovú skladbu a podobne /.

Žiaci na konci 4. ročníka II. stupňa základného štúdia ZUŠ:
Výkonový štandard
 Majú vybudovaný svoj repertoár
vo vybranom štýle a charaktere hudby,
 Dokážu interpretačne porovnať rôzne
štýlové obdobia a charaktery hudby.
 Dokážu sluchovo analyzovať primerané
skladby z audio nahrávky a verne ich
zapísať v notačnom programe,
 Sú schopní aranžovať skladby pre akordeón
sólo, KH alebo kombinácie s inými
hudobnými nástrojmi,
 Podľa osobnej dispozície si tvoria vlastné
skladby.

Obsahový štandard
 Technika hry ako nástroj na vyjadrenie
obsahu skladby
 Prstová a mechová artikulácia, mechové
možnosti: bellow shake, triolový ricochet,
alebo kvartolový ricochet
 Spôsobilosť v skupinovej hre
 Hra na akordeóne v spolupráci s audio
nahrávkou /v sólovej aj v skupinovej hre/
 Súvislosť medzi hrou na akordeóne
a zápisom v notovom programe.

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 Orientácia v akordeónovej
literatúre

Počúvanie hudby, účasť
na súťažiach a koncertoch

 Technika hry na akordeóne –
prstová a mechová artikulácia

Dôsledné vypracovanie skladieb
a používanie vhodnej artikulácie

 Skladby rôznych hudobných
štýlov a rôzneho charakteru

Nahrávky iných nástrojov –
počúvanie na koncertoch
a aj z internetu

 Harmonizácia melódií
 Zápis melódie v notovom
programe
 Práca s internetom – uloženie
vlastných prác, poslanie...

Individuálny prístup
na hodine - podľa
záujmu a daností žiaka
Možnosť počuť a vidieť
pekné nahrávky - výber
podľa vkusu

Mať možnosť zahrať si
skladby rôzneho
Jednoduché melódie
charakteru – cielený
harmonizovať a upravovať ľudové výber
piesne – správne zásady
Jednoduché melódie
harmonizovať a pokus
o vlastnú úpravu
ľudových piesní

Záverečná skúška:
 1 etuda
 1 poplyfonická skladba
 2 prednesové skladby odlišného charakteru

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA PREDPRIMÁRNEHO
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE - ISCED 0

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný
plán
číslo

Prípravn Dĺžka PREDMET
1. rok
2. rok
é
štúdia
Počet hodín týždenne
štúdium počet
rokov
2
1
 Prípravná hudobná výchova *)


1a

Hra na KEYBOARDE
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prípravný ročník základného umeleckého štúdia
Predprimárne umelecké vzdelávanie ISCED 0
2 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS. art.
22. 06. 2016
02. 09. 2016

A

2

a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

-

1

0,5

1 - 1,5

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová
výchova - individuálne
štúdium**)

2

1

-

1

0,5
1

1
1

**) V prípade záujmu je možné v 2. polroku individuálne štúdium do 1,5 h týždenne so súhlasom
riaditeľa.
Prípravné štúdium „A“ - deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy

*) V 1. roku možno spojiť s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 36); na 1. stupni sa môže
prideliť klavírny sprievod – 1 hodina týždenne. Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO
podľa učebného plánu č. 1a alebo sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobnopohybovej výchovy). - Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie
do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého
vzdelávania. O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová
výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa. Prípravné
štúdium „B“ - pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a
„A“ - Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej školy –
primárneho umeleckého vzdelávania. Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti
rodiča so súhlasom riaditeľa.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality. Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria:
organy, digitálne piana, syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia
veľmi populárny a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných
školách. Tento nástroj, ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi
dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam
a očakávaniam žiakov. Keyboardy ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie
stávajú „pekelným“ strojom na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného
poslucháča. Dance floor alebo samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom.
Pripusťme, že sa k týmto nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií,
ktorá k nim patrí, nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinskoamerický štýl. Mali by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si
zvolíme nejaký japonský štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto,
shamisen ...). práve takéto „detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov.
Vzniká tu nebezpečenstvo, že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom.
Jedným z hlavných cieľov učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum. Predpokladom úspešnej
práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava učiteľa (praktické ovládanie nástroja,
znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej harmónie, predstava hry v jednotlivých
štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry na keyboarde plnohodnotná. Poznatky
z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi
smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý
vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento
moderný nástroj. Pritom musíme mať na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože
vo svojej podstate sú úplne odlišné. 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 keyboarde v sebe
integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb
a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k láske k umeniu
 vzbudiť u žiaka záujem o hudbu
 viesť žiaka ku vnímaniu hudby
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať rytmické cítenie
oboznámenie sa s nástrojom a hygienou hracieho aparátu
rozlišovať rôzne hudobné nástroje podľa sluchu
orientovať sa v hudobnej abecede a notovom zápise v rozsahu c1 – g2
orientovať sa na klaviatúre
rozoznávať rôzne hudobné žánre
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v rozsahu veľkého c1 – g2
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 príprava ľavej ruky na hru akordov /gajdošská kvinta/
 naučiť žiaka používať vhodný prstoklad
 rozoznávať dynamickú škálu nástroja
 viesť žiaka k rytmickej presnosti v 2/4 a 4/4 takte
Afektívna oblasť:
 rozvíjať zmysel pre hudbu a rytmus
 Rozvíjať sluchovú sféru ako hlavný prvok hudobného prejavu.
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia rytmického sprievodu
 Vyučovanie viesť hravou formou s využívaním zásady názornosti
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prípravného štúdia v hre na keyboarde má osvojené:



Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže vhodne reagovať na počutú melódiu
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
◦ dokáže reprodukovať pieseň podľa sluchu



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa na klaviatúre
◦ používa pri hre všetky prsty
◦ reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
◦ reprodukuje skladbu primeranej náročnosti spamäti
◦ reprodukuje skladbu striedavo ľavou a pravou rukou spolu



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Dokáže obsluhovať svoj nástroj pre vlastné potreby: On/Off, Start/Stop, Voice/Style,
Tempo/Volume
 aplikujú elementárne hudobno-výrazové prostriedky



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre
◦ aplikujú elementárne prvky improvizácie pri elementárnom muzicírovaní



Spôsobilosť riešiť problémy:
◦ reaguje na predložený notový materiál
◦ chápe postupu nácviku skladby
◦ má záujem hľadať riešenia
◦ pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
◦ pri nevedomosti vyhľadá svojho pedagóga



Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
◦ prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet
◦ rozvíja svoj cit pre krásu a dobro
◦ spoznáva svoje silné a slabé stránky
◦ učí sa zachovať mieru slušnosti a rešpektu
◦ je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom



Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
◦ pozná niektoré hudobné nástroje
◦ pozná niektoré známe skladby a ľudové piesne a chce ich imitovať
◦ zapája sa do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho života
◦ pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc do 1
predznamenania
 Hra z klavírnej školy
 Hra zo školy hry
na keyboarde
 Hra riekaniek a hádaniek
 Hra ľudových piesní

Metódy










motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie
vyučovanie viesť hravou
formou
 využívať zásadu názornosti

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach,
školských aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 Hra stupníc do 1
predznamenania
 Hra z klavírnej
školy
 Hra zo školy hry
na keyboarde
 Hra riekaniek
a hádaniek
 Hra ľudových
piesní

 hudobný
nástroj –
keyboard
 pedál ku
keyboardu
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička ku
keyboardu
 katedra
 knižnica/
polica/
skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

 Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer:
Klavírna škola pre začiatočníkov
 Yamaha Portatone – Song Book
 P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde I.
 E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou I. diel
 M.Ďuriš: Skladby pre keyboard
 M.Ďuriš: Ľudové piesne
 F.Dřevikovský: 1. diel
 J. Ulmann: Škola hry na keyboarde
 A. Benthien: Nová škola hry na keyboarde I.
 M.Aaron: Klavírna škola I. diel
 M.Thompson: Easiest Piano Couse Part 1
 J.Bastien : Piano for the Young Beginner
Primer A (Kjos)
 F.Emonts : Evropská klavírní škola 1.díl
 Z.Janžurová,M.Borová : Klavírní školička
 I.Oplištilová, Z.Hančilová : Klavihrátky s

pastelkami u klavíru, přípravný pracovní sešit
 L.Šimková : Klavírní prvouka
 V.Lichnerová : Zahraj mi pesničku
 R.Lička : Škola hry na elektronické klávesové
nástroje
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Hra stupníc do 1 predznamenania
Hra z klavírnej školy
Hra zo školy hry na keyboarde
Hra riekaniek a hádaniek
Hra ľudových piesní

Žiaci po ukončení prípravného štúdia B:
Výkonové štandardy
Žiak:
 demonštrujú svoje hudobné dispozície,
 používajú základy návykov pri hre na
hudobnom nástroji a základy správneho
použitia hracieho aparátu,
 reprodukujú riekanky, detské hry, hádanky,
 interpretujú ľudovú pieseň jednou rukou,
striedaním rúk – non legato,
 rozpoznajú jednoduché rytmické štýly –
Pops, Polka, Valčík,

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zahrať stupnicu každou rukou zvlášť
cez jednu oktávu
 Orientovať sa na bielych a čiernych
klávesách
 využívať základné funkcie (Star-Stop,
Display, Voice (+,. Style, mód Normal,
Demo, Intro)
 zahrať skladbu podľa sluchu
 predviesť skladbu hranú z nôt i naspamäť
 čítať notový zápis v rozsahu c1 – g2
 rozlišovať hodnoty nôt a pomlčiek
 správne rytmicky zatlieskať jednoduché
cvičenia

Obsahové štandardy
 Oboznámenie žiaka s hudobným nástrojom.
 Notový zápis v husľovom kľúči, základné
hodnoty nôt, pomlčiek v rozsahu
stanovenom vzdelávacími štandardmi
predmetu hudobná náuka a v rozsahu
študovaných skladieb.
 Základ rôznych klavírnych výrazových
prostriedkov
 Základy hudobných foriem - jednoduchá
dvojdielna.

 reprodukujú jednoduché skladby podľa
notového zápisu,
 zvládnu základné technické prstové
cvičenia,
 zahrajú podľa sluchu - jednoduché krátke
melodické fragmenty
 interpretujú spamäti jednoduché melodické
frázy zo známych ľudových piesní,
 aplikujú elementárne hudobno-výrazové
prostriedky,
 rozlišujú vedome silu, dĺžku, výšku a farbu
tónu
 rozpoznajú sluchovo durový a molový
tónorod,
 určujú elementárne harmonické zmeny,
 rozpoznajú jednoduchú dvojdieľnú hudobnú
formu,
 aplikujú elementárne prvky improvizácie
pri elementárnom muzicírovaní.

 Vytváranie a upevňovanie základných
hudobných návykov - správne sedenie,
postavenie ruky, orientácia na klávesnici.
 Prstové cvičenia
 Uvoľňovacie cvičenia hracieho aparátu.
 Hra jednoduchých ľudových piesní,
riekaniek
 Spôsoby hry na keyboarde – non legato,
každou rukou zvlášť podľa sluchu a podľa
notového zápisu
 Základy hry spamäti – elementárne hudobné
motívy alebo frázy.
 Rozvíjanie rytmického cítenia (vyklopanie
4/4, 3/4, 2/4 taktu, polová nota s bodkou).
 Rytmizácia a melodizácia riekaniek
 Rozpoznanie výšky, dĺžky a sily tónu.
 Rozlišovanie durového a molového
tónorodu
 Určovanie nálady, tempa, dynamiky
skladieb.
 Počúvanie jednoduchých rytmických štýlov
– pop, polka, valčík
 Základy elementárnej melodickej
a rytmickej improvizácie

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného
štúdia: 2 skladby rozličného charakteru primeranej náročnosti.
Kritéria hodnotenia – Správne rytmicky, spamäti a bez chýb predviesť skladbu s prihliadnutím na
náročnosť, psychickú zodpovednosť – trému.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
22. 06. 2016
02. 09. 2016

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
87. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom

logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry
na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať
na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k láske k umeniu
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka



rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozlišovať rôzne hudobné nástroje podľa sluchu
orientovať sa v hudobnej abecede a notovom zápise v rozsahu g – c3
správne používať legato, staccato, tenuto
rozoznávať rôzne hudobné žánre
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v rozsahu veľkého g – c3
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať rozsah akordov
 naučiť žiaka používať vhodný prstoklad
 rozlišuje charakter skladieb podľa nálady a tempa
 naučiť žiaka rytmickej pravidelnosti v 2/4, 3/4, 4/4 takte
Afektívna oblasť:
 rozvíjať zmysel pre hudbu a rytmus
 Rozvíjať sluchovú sféru ako hlavný prvok hudobného prejavu.
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia rytmického sprievodu
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
na príslušnej úrovni v jednoduchých skladbách a ľudových piesňach

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak prvého ročníka prvej časti prvého stupňa má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
5. dokáže sústredene pracovať a vhodne reagovať
6. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
7. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o naštudovanie nových skladieb
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ používa podkladanie palca
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ reprodukuje skladbu primeranej náročnosti spamäti
◦ reprodukuje skladbu so súhrou ľavej a pravej ruky spolu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Dokáže obsluhovať svoj nástroj pre vlastné potreby: On/Off, Start/Stop, Voice/Style,
Tempo/Volume
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a reagovať na prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou počúvania hudby a návštevami rôznych
hudobných koncertov.
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 reaguje na predložený notový materiál
 chápe postupu nácviku skladby
 má záujem hľadať riešenia
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
 pri nevedomosti vyhľadá svojho pedagóga
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si funkciu hudby
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet
 rozvíja svoj cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky
 učí sa zachovať mieru slušnosti a rešpektu
 je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o niektorých hudobných nástrojoch
 pozná niektoré známe skladby a ľudové piesne a chce ich imitovať
 zapája sa do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc do 2
predznamenaní
 Hra technických cvičení
 Hra skladieb 20.
a 21..storočia
 Hra skladieb

Metódy







motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch

s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových piesní

 pozorovanie
 opakovanie

a vystúpeniach, školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 Hra stupníc do
2 predznamenaní
 Hra technických
cvičení
 Hra skladieb 20.
– 21. storočia
 Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových
piesní

 hudobný
nástroj –
keyboard
 pedál ku
keyboardu
 metronóm
 notový materiál
 stolička pre
učiteľa
 stolička ku
keyboardu
 katedra
 knižnica/polica
/skriňa na
uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

 Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer:
Klavírna škola pre začiatočníkov
 Yamaha Portatone – Song Book
 P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde
1. diel
 E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou I. diel
 M.Ďuriš: Skladby pre keyboard
 M.Ďuriš: Ľudové piesne
 F.Dřevikovský: 1. diel
 J. Ulmann: Škola hry na keyboarde
 A. Benthien: Nová škola hry
na keyboarde 1. diel
 E.Suchoň: Maličká som

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Hra stupníc do 2 predznamenaní
Hra technických cvičení
Hra skladieb 20. a 21. storočia
Hra skladieb s automatickým doprovodom
Hra ľudových piesní

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zahrať stupnicu zvlášť každou rukou rovným
pohybom do 2 predznamenaní
 Hrať etudy a technické cvičenia
so zameraním na rôznu problematiku









Výkonové štandardy
Žiak:
 zahrá na elektronickom hudobnom nástroji
(ďalej EKN) na úrovni prislúchajúcej
danému stupňu vzdelania
 aplikuje poznatky, získané z hudobnej
náuky
 ovláda nôty na úrovni daného stupňa
vzdelania
 identifikuje akordické značky,
 vyberá rytmus podľa predlohy
 používa správny prstoklad,
 interpretuje jednoduché ľudové a detské
piesne s využitím prvého štvrtého a piateho
stupňa (T,S, D)
 rozozná základné zvukové vzorky na EKN,
 aplikuje základné akordické značky
(C, F, G),
 aplikuje základné interpretačné prejavy –
hra legato, staccato, dynamika, frázovanie,
 zahrá piesne s použitím akordov.

Aplikovať pri hre staccato
Zahrať skladbu s rytmickým sprievodom
Zahrať ľudovú pieseň s harmonickým
sprievodom T,S,D
Zahrať skladbu s automatickým sprievodom
s použitím Start,Stop, Style, Voice, Intro,
Ending
Zahrať skladbu s použitím staccata, legata
Predniesť skladbu v jednoduchej dvojhlasnej
štruktúre

Obsahové štandardy
 Základy hry na nástroji.
 Cvičenia na správne použitie hracieho aparátu
 Uvoľňovacie cvičenia hracieho aparátu,
technické prstové cvičenia.
 Základy durových stupníc každou rukou
zvlášť a spolu v protipohybe, tonický
kvintakord.
 Hra podľa notového zápisu v husľovom kľúči,
hra jednoduchých cvičení zvlášť,
 Hra jednoduchých cvičení spolu, hra
v basovom kľúči s použitím ľavej ruky.
 Interpretácia a výraz: hra legato, tenuto,
staccato, dynamika, frázovanie,
 Používanie základných funkcií keyboardu:
využívanie jednoduchých funkcií keyboardu
(Start, Stop, Voice, Style, Tempo +/-, Intro,
Ending, Volume).
 Zvládnutie skladieb: jednoduché skladby
polyfonického charakteru
 Skladby s rytmickým sprievodom podľa
vlastného výberu
 Možnosť hry akordov v základnej polohe,
nepoužívať funkciu Single Finger mode (hra
akordu jedným prstom).
 Hra piesne s použitím akordov: čítanie a hra
jednoduchých akordických značiek, hra
jednoduchých ľudových a detských piesní
s použitím harmonických funkcií T, D.

Komisionálna skúška
 1 skladba s použitím základných harmonických funkcií (T,S,D),
 1 klavírna etuda alebo cvičenie
 Hra spamäti podmienkou
Kritéria hodnotenia – Správne rytmicky, spamäti a bez chýb predviesť skladbu s prihliadnutím
na náročnosť, psychickú zodpovednosť – trému.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
22. 06. 2016
02. 09. 2016

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)

Predmet:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)

88. Hra na nástroji,
hra z listu

1,5

1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5

1

1,5

1

1,5

1,5

1

1

1,5
4

1,5
4

1,5

1

1,5

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry
na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať

na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k láske k umeniu
 naučiť žiaka tvoriť vlastný hodnotový systém
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť základom hudobnej štruktúry skladby
orientovať sa v hudobnej abecede a notovom zápise v rozsahu C – g3
správne používať základnú hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v rozsahu veľkého C – g3
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať rozsah akordov
 naučiť žiaka používať vhodný prstoklad
 rozlišuje charakter skladieb podľa obsahu, nálady a tempa
 vie hudobne vyjadriť tempom a štýlom hry kontrastné skladby
Afektívna oblasť:
 rozvíjať postupne vlastné emocionálne cítenie
 Rozvíjať sluchovú sféru ako hlavný prvok hudobného prejavu.
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia rytmického sprievodu



spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku
na príslušnej úrovni v jednoduchých skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak druhého ročníka prvej časti prvého stupňa má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
8. dokáže sústredene a čiastočne aj samostatne pracovať a vhodne reagovať
9. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
10. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o naštudovanie nových skladieb
a piesní.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ aplikuje pri hre synkopu, predtaktie
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ reprodukuje skladbu primeranej náročnosti spamäti
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže čiastočne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a reagovať na prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou počúvania hudby a návštevami rôznych
hudobných koncertov.
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 reaguje na predložený notový materiál
 chápe postupu nácviku skladby
 má záujem hľadať riešenia
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
 pri nevedomosti vyhľadá svojho pedagóga
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet
 rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich

 svojím správaním zachováva prirodzenú mieru slušnosti a rešpektu
 je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o niektorých hudobných nástrojoch
 pozná niektoré známe skladby od významných skladateľov a chce ich imitovať
 uvedomuje si význam umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc do 2
predznamenaní
 Hra technických cvičení
 Hra skladieb 17. – 18.
storočia
 Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových piesní

Metódy

Formy práce










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach, školských
aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku
 Hra stupníc
do dvoch
predznamenaní
 Hra
technických

Materiálne
výučbové
prostriedky

Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer:
 hudobný
Klavírna škola pre začiatočníkov;
nástroj –
Yamaha Portatone – Song Book;
keyboard
P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde 2.diel  pedál ku
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou II. diel;
keyboardu

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový

cvičení
 Hra skladieb
17. – 18.
storočia
 Hra skladieb
s automatický
m doprovodom
 Hra ľudových
piesní

M.Ďuriš: Skladby pre keyboard ;
M.Ďuriš: Ľudové piesne;
F.Dřevikovský: 1. a 2.diel;
V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku (pomôcka
pre vyučovanie improvizovaného sprevádzania
melódií) 2., 3. ročník;
K. Baker: Let's Keyboard (práca s kazetou);
Kleinová, Fischerová, Müllerová: Album etud
I. a II. diel;
A. Czerny: op. 599, op. 261, op. 821;
H. Lemoine: Detské etudy;
B. GODÁR: Etudes enfantines op. 149;
C. Gurlitt: Prvý prednes;
P. I. Čajkovskij: Album pre mládež;
D. Křížková: Prvá knižka polyfónnej hry;
V. Polívka: Úvod do sonatín;
B. BARTÓK: Zongorázi ifjuság I, EMB
Deťom I, 2.-6.r. Deťom II, 2.-6.r. Deťom III,
2.-7.r. Mikrokozmos I, 2.-3.r
J. BLATNÝ: Instruktivní skladbičky, zoš. 1,2,
2.-3.r.
P. EBEN: Lidové písne a koledy, Panton, 1.4.r. 100 lidových písní, Panton, 1.-3.r
I. DIBÁK: Nebojme sa improvizácie SHF 1993
J. DOSTÁL: Hraj co chceš, Supraphon 1976, 2.
– 3. r
Z. JANŽUROVÁ: S písničkou u klavíru

 metronóm

 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička ku 
keyboardu
 katedra
 knižnica/ 
polica/
skriňa
na uloženie
pomôcok

archív
zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
odborné
knihy,
časopisy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Hra stupníc do 2 predznamenaní
Hra technických cvičení
Hra skladieb 17. – 18. storočia
Hra skladieb s automatickým
doprovodom
Hra ľudových piesní

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zahrať stupnicu spolu rovným pohybom
do 2 predznamenaní
 Hrať etudy a technické cvičenia
so zameraním na rôznu problematiku
 Aplikovať pri hre synkopu
 Zahrať skladbu s predtaktím







Zahrať ľudovú pieseň s harmonickým
sprievodom T,S,D
Zahrať skladbu s automatickým sprievodom
s použitím fingered, Style, Voice, Synchro,
Intro, Ending
Zahrať skladbu s použitím staccata, legata,
tenuta
Predniesť skladbu jednoduchej dvojhlasnej
polyfonickej štruktúry

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 vyberajú zvukové vzorky (Voice) a typ
hudobného aranžmánu (STYLE),
 definujú funkcie ovládania automatického
hudobného sprievodu: Acmp On/Off,
Start/Stop,
 reprodukujú stupnice, akordy a etudy
v súlade s obsahovými štandardmi
2. ročníka,
 interpretujú jednoduché skladby s prvkami
polyfónie s použitím zvukovej banky
keyboardu (organ, čembalo),
 interpretujú jednoduché detské piesne
populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a základných technických funkcií,
 interpretujú tanečné štýly s použitím
automatického aranžéra
 interpretujú jednoduché klavírne úpravy
tanečných piesní (s použitím oboch rúk),
 interpretujú jednoduché klavírne úpravy
tanečných piesní (s použitím oboch rúk),
 interpretujú jednoduché prednesové
skladby,
 interpretujú skladby s pravidelnými,
bodkovanými rytmickými útvarmi,
 rozlišujú hudobné žánre tanečnej hudby
(polka, valčík, beat)
 kontrolujú sa sluchovo pri vlastnej
interpretácii,

 Výber zvukových vzoriek (VOICE), výber
štýlu (STYLE).
 Funkcie ovládania automatického hudobného
sprievodu: Acmp On/Off, Start/Stop.
 Durové stupnice do 2♯ a 2b a molové stupnice
do 2♯ a 2b - hra kvintakordu s obratmi tenuto,
 Hra akordov s použitím základnej polohy
i obratov (dur, mol, ) v min. rozsahu tónin
1# - 1b
 Etudy – prstová technika, hra dvojhmatov.
 Inštruktívne skladby na zdokonalenie
nástrojovej techniky.
 Jednoduchá skladba s prvkami polyfónie –
melodická linka v pravej alebo ľavej ruke
s použitím zvukovej banky keyboardu (organ,
čembalo)
 Jednoduché detské piesne populárnej hudby
s využitím funkcií automatického aranžéra,
zvukovej banky a základných technických
funkcií v min. rozsahu durových a mólových
tónin 1# - 1b.
 Hra (tanečných) štýlov s použitím
automatického aranžéra: polka, valčík, pop
 Jednoduché klavírne úpravy tanečných piesní
(s použitím oboch rúk).
 Jednoduché prednesové skladby
 Rytmické útvary: pravidelný, bodkovaný
rytmus.
 Počúvanie základných hudobných žánrov
tanečnej hudby (polka, valčík, beat).

 interpretujú ľudové piesne v rozsahu tónin  Rozvíjanie sluchovej kontroly pri počúvaní
v nadväznosti na zvládnuté stupnice
a vlastnej interpretácii.
s použitím základných harmonických
 Tvorba sprievodu k ľudovým piesňam
funkcií (T, D),
v rozsahu tónin v nadväznosti na zvládnuté
stupnice s použitím základných harmonických
 ovládajú základy transpozície detských
a jednoduchých ľudových piesní v tóninách
funkcií (T,D).
v náväznosti na zvládnuté stupnice,
 Transpozície detských a jednoduchých
ľudových piesní v tóninách v náväznosti
 zahrajú z listu skladby primeranej
náročnosti.
na zvládnuté stupnice
Komisionálna skúška
 1 skladba s použitím základných harmonických funkcií (TSD),
 1 etuda alebo technické cvičenie.
Hra spamäti podmienkou
Kritéria hodnotenia – Správne rytmicky, spamäti a bez chýb predviesť skladbu s prihliadnutím na
náročnosť, psychickú zodpovednosť – trému.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
22. 06. 2016
02. 09. 2016

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie - nižšie sekundárne umelecké
4 roky
vzdelávanie - 4 roky

Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
89. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry

na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať
na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre
a klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť základom hudobnej štruktúry
orientovať sa v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať základnú hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v rozsahu veľkého C – g3
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať rozsah akordov
 naučiť žiaka používať vhodný prstoklad
 rozlišuje charakter skladieb podľa obsahu, nálady a tempa
 adekvátne hudobne vyjadruje tempom a štýlom kontrastné skladby

Afektívna oblasť:
 rozvíjať postupne vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia rytmického sprievodu
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku na
príslušnej úrovni v jednoduchých skladbách

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak tretieho ročníka prvej časti prvého stupňa má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
11. dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
12. pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
13. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
14. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o naštudovanie nových skladieb
a piesní.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ aplikuje pri hre synkopu, predtaktie
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ reprodukuje skladbu primeranej náročnosti spamäti
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže čiastočne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne reagovať na prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou počúvania hudby a návštevami rôznych
hudobných koncertov.
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 reaguje na predložený notový materiál
 chápe postupu nácviku skladby
 má záujem hľadať riešenia
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
 pri nevedomosti vyhľadá svojho pedagóga

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne vyjadriť svoje postrehy a názory
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných nástrojoch
 pozná známe skladby od významných skladateľov a chce ich imitovať
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce



 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach, školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach








Hra stupníc
do 3 predznamenaní
Hra technických cvičení
Hra skladieb 17. – 18.
storočia
Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
Hra ľudových piesní
Hra 4-ručných skladieb

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne
Didaktická
tematického celku
výučbové
technika,
prostriedky
ďalšie zdroje
 Hra stupníc do 3

Z. Böhmová, A. Grünfeldová, A. Sarauer:

 hudobný

 PC

predznamenaní
 Hra technických
cvičení
 Hra skladieb 17.
– 18. storočia
 Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových
piesní
 Jazz

Klavírna škola pre začiatočníkov
Yamaha Portatone – Song Book
P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou II. diel
M.Ďuriš: Skladby pre keyboard
M.Ďuriš: Ľudové piesne
F.Dřevikovský: 2. a 3.diel
V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku
(pomôcka pre vyučovanie improvizovaného
sprevádzania melódií) 2., 3. ročník
K. Baker: Let's Keyboard (práca s kazetou)
Kleinová, Fischerová, Müllerová: Album
etud II. diel
A. Czerny: op. 599, op. 261
H. Lemoine: Detské etudy
C. Gurlitt: Prvý prednes
P. I. Čajkovskij: Album pre mládež
D. Křížková: Prvá knižka polyfónnej hry
M. Clementi: Sonatína G dur
W. A. Mozart: Sonatína C dur, Variácie
Cdur
V. Polívka: Úvod do sonatín









nástroj –
keyboard
pedál ku
keyboardu
metronóm
notový
materiál
stolička
pre učiteľa
stolička ku
keyboardu
katedra
knižnica/
polica/
skriňa
na uloženie
pomôcok

 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Kompetencie

Žiak má vedieť:
Hra stupníc do 3 predznamenaní
 Zahrať stupnicu spolu rovným pohybom
Hra technických cvičení
do 3 predznamenaní
Hra skladieb 17. – 18. storočia
 Hrať etudy a technické cvičenia
Hra skladieb s automatickým doprovodom
so zameraním na rôznu problematiku
Hra ľudových piesní
 Aplikovať pri hre synkopu
 Zahrať skladbu s predtaktím
 Zahrať ľudovú pieseň s harmonickým
sprievodom T,S,D + D7
 Zahrať skladbu s automatickým sprievodom
s použitím fingered, Style, Voice, Synchro,
Intro, Ending
 Zahrať skladbu s použitím staccata, legata,

tenuta
 Predniesť skladbu jednoduchej polyfonickej
štruktúry
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 vyberajú zvukové vzorky, štýl
 používajú funkcie ovládania automatického
hudobného sprievodu: Acmp On/Off,
Start/Stop, Intro /Ending, Sync Start/Stop
 používajú ďalšie funkcie: Tempo,
Metronome
 reprodukujú stupnice, akordy, etudy
v súlade s obsahovými štandardmi
 vedia zahrať inštruktívne skladby
na zdokonalenie klavírnej techniky
 interpretujú jednoduché polyfonické
skladby, dva hlasy v pravej alebo ľavej ruke
s použitím zvukovej banky keyboardu
(organ, čembalo)
 zvládnu hru melodických ozdôb – príraz,
 používajú funkcie Touch, Split, Dual,
 interpretujú piesne populárnej hudby
s využitím funkcií automatického aranžéra,
zvukovej banky a funkcií Split, Dual,
Harmony,
 aplikujú pri hre štýly s použitím
automatického aranžéra: polka, valčík, pop,
disco,
 interpretujú jednoduché klavírne úpravy
tanečných piesní (s použitím oboch rúk),
 interpretujú jednoduché prednesové
skladby,
 interpretujú ľudové piesne v rozsahu tónin
v náväznosti na zvládnuté stupnice
s použitím základných harmonických
funkcií (TSD),
 reprodukujú rytmické útvary: triola
 počúvajú základné hudobné žánre tanečnej
hudby (polka, valčík, beat 4/8/16, rock),
 kontrolujú sa sluchovo pri počúvaní
a vlastnej interpretácii,

 Výber zvukových vzoriek, výber štýlu
 Funkcie: TOUCH, SPLIT, DUAL
 Funkcie ovládania automatického hudobného
sprievodu: Acmp On/Off, Start/Stop,
Intro/Ending, Sync Start/Stop
 Ďalšie funkcie: Tempo, Metronome
 Hudobno-teoretické poznatky v rozsahu
vzdelávacích štandardov študijného zamerania
hudobnej náuky a študovaných skladieb.
 Durové stupnice do 3♯ a 3b a molové stupnice
do 3♯ a 3b - hra kvintakordu s obratmi tenuto,
staccato
 Hra akordov s použitím základnej polohy
i obratov (dur, mol) v min. rozsahu tónin
2# - 2b
 Etudy - hra dvojhmatov a frázovanie
 Inštruktívne skladby na zdokonalenie
nástrojovej techniky.
 Jednoduchá polyfonická skladba, dva hlasy
v pravej alebo ľavej ruke s použitím zvukovej
banky keyboardu (organ, čembalo).
 Hra melodických ozdôb – príraz
 Piesne populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a funkcií Split, Dual, Harmony v min. rozsahu
durových a mólových tónin 2# - 2b.
 Hra (tanečných) štýlov s použitím
automatického aranžéra: polka, valčík, pop,
disco.
 Jednoduché klavírne úpravy tanečných piesní
(s použitím oboch rúk).
 Jednoduché prednesové skladby (menuet)
 Ľudové piesne v rozsahu tónin v náväznosti
na zvládnuté stupnice s použitím základných
harmonických funkcií (TSD).
 Rytmické útvary: triola, synkopa

 používajú základy tvorby sprievodu
 Počúvanie základných hudobných žánrov
k ľudovým piesňam s použitím T, S, D,
tanečnej hudby (polka, valčík, beat 4/8/16,
rock).
 používajú základy transpozície detských
a jednoduchých ľudových piesní v tóninách  Rozvíjanie sluchovej kontroly pri počúvaní
v náväznosti na zvládnuté stupnice,
a vlastnej interpretácii.
 zahrajú z listu skladby primeranej
 Tvorba sprievodu k ľudovým piesňam
náročnosti.
s použitím T, S, D.
 Transpozície detských a jednoduchých
ľudových piesní v tóninách v náväznosti
na zvládnuté stupnice.
Komisionálna skúška
 1 skladba s použitím základných harmonických funkcií (TSD),
 1 etuda alebo technické cvičenie.
Hra spamäti podmienkou
Kritéria hodnotenia – Správne rytmicky, spamäti a bez chýb predviesť skladbu s prihliadnutím
na náročnosť, psychickú zodpovednosť – trému.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
22. 06. 2016
02. 09. 2016

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
90. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry

na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry
na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať
na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre, 4-ručnej hre a
klavírnom sprievode
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
rozumieť základom hudobnej štruktúry
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 používať vhodný prstoklad
 rozlišuje charakter skladieb podľa obsahu, nálady a tempa a štýlového obdobia
 adekvátne hudobne vyjadruje tempom a štýlom kontrastné skladby

Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia rytmického sprievodu
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku na
príslušnej úrovni
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
15. dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
16. pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
17. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
18. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ aplikuje pri hre triolu, synkopu
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ reprodukuje primerane náročnú skladbu spamäti
◦ v rámci nadobudnutých kompetencií dokáže samostatne naštudovať technicky a výrazovo
náročnejšiu prednesovú skladbu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže čiastočne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 reaguje na predložený notový materiál
 chápe postupu nácviku skladby






k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
má záujem hľadať riešenia
získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc
 Hra technických cvičení
 Hra skladieb 17. – 18.
storočia
 Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových piesní
 Jazz

Metódy

Formy práce










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach, školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku
 Hra stupníc
 Hra technických
cvičení
 Hra skladieb 17.
– 18. storočia
 Hra skladieb
s automatickým
doprovodom
 Hra ľudových
piesní
 Jazz

Odborná literatúra

Yamaha Portatone – Song Book
P. Malý: Škola hry na klavíri a keyboarde
2. a 3. diel
E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou II. a III.
M.Ďuriš: Skladby pre keyboard
M.Ďuriš: Ľudové piesne
V. Lichnerová: Zahraj mi pesničku
(pomôcka pre vyučovanie
improvizovaného sprevádzania melódií)
2., 3., 4. ročník
K. Baker: Let's Keyboard
(práca s kazetou)
J. S. Bach: Knižočka skladieb
pre A. M. Bachovú
J. S. Bach: Malé prelúdium a fugetty
Kleinová, Fischerová, Müllerová: Album
etud II., III.
A. Czerny: op. 599, op. 261
H. Lemoine: Detské etudy
C. Gurlitt: Prvý prednes
P. I. Čajkovskij: Album pre mládež
D. Křížková: Prvá knižka polyfónnej hry
L. van Beethoven: Sonatína F dur, G dur
J. Benda: Sonatína a mol
M. Clementi: Sonatína G dur
W. A. Mozart: Sonatína C dur,
Variácie C dur
V. Polívka: Úvod do sonatín

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 hudobný
nástroj –
keyboard
 pedál ku
keyboardu
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička ku
keyboardu
 katedra
 knižnica/
polica/
skriňa
na uloženie
pomôcok

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok







Hra stupníc
Hra technických cvičení
Hra skladieb 17. – 18. storočia
Hra skladieb s automatickým
doprovodom
Hra ľudových piesní
Jazz

Výkonové štandardy
Žiak:
 ovláda hru na elektronickom hudobnom
nástroji na úrovni prislúchajúcej danému
stupňu vzdelania,
 aplikuje poznatky získané z hudobnej
náuky,
 orientuje sa vo vybraných akordoch
a akordických spojeniach, pozná vybrané
akordické značky,
 zahrá jednoduché hudobné sprievody
k melódii,
 venuje sa jednoduchej improvizácií, je
schopný hrať z listu na primeranej úrovni,
má skúsenosť v komornej hre,
 orientuje sa prakticky i teoreticky
v základných hudobných žánroch tanečnej
hudby, vie ich správne identifikovať,
charakterizovať a na primeranej úrovni
interpretovať,
 definuje základné technické možnosti
elektronického klávesového nástroja,
orientuje sa vo zvukových vzorkách a

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Zahrať stupnicu spolu rovným pohybom
a v protipohybe do 4 predznamenaní
 Hrať etudy a technické cvičenia
so zameraním na rôznu problematiku
 Aplikovať pri hre jednoduché melodické
ozdoby
 Zahrať ľudovú pieseň s harmonickým
sprievodom T,S,D + D7
 Zahrať skladbu s automatickým sprievodom
s použitím fingered, Style, Voice, Synchro,
Intro, Ending
 Zahrať skladbu s použitím dvojhmatov
 Predniesť skladbu jednoduchej polyfonickej
štruktúry
Obsahové štandardy
 Výber zvukových vzoriek, výber štýlu.
 Funkcie: Split, Dual, Harmony.
 Funkcie ovládania automatického hudobného
sprievodu: Acmp On/Off, Start/Stop,
Variation, Fill In, Intro/Ending, Sync
Start/Stop.
 Ďalšie funkcie: Transpose, Tempo,
Metronome.
 Hudobno-teoretické poznatky v rozsahu
vzdelávacích štandardov študijného zamerania
hudobnej náuky a študovaných skladieb.
 Durové stupnice do5♯ a4b a molové stupnice
do 4♯ a4b -hra kvintakordu s obratmi tenuto,
staccato a malý rozklad.
 Hra akordov s použitím základnej polohy
i obratov (dur, mol, 7) v min. rozsahu tónin
3# - 3b.
 Etudy - zlepšovanie pasážovej techniky
hra dvojhmatov a frázovanie.













rytmoch daného nástroja, ako aj v jeho
základných nastaveniach; tieto poznatky je
schopný vzájomne pretaviť prepájať
do vlastných interpretačných zámerov
používa správne hudobné pojmy
a technickú terminológiu vo vzťahu k EKN,
učí sa formou verejných vystúpení
prezentovať výsledky svojej práce,
aplikuje rôzne spôsoby, metódy a stratégie
učenia sa,
zapája sa do skupinových projektov, kde sa
učí vzájomnej tolerancii a empatii voči
iným žiakom a pedagógom a má možnosť
porovnávať vlastné schopnosti a vedomosti,
posudzuje kriticky svoju prácu a zo
získaných poznatkov vyvodzuje závery
pre ich všeobecné využitie v budúcnosti,
počúva a hodnotí základné hudobné žánre
v súlade s obsahovými štandardmi,
používa kadenciu k vlastnému sprievodu
jednoduchých melódií,
zahrá z listu skladby primeranej náročnosti,
transponuje piesne v s obsahovými
štandardmi.

 Jednoduchá polyfonická skladba, dva hlasy
v pravej alebo ľavej ruke s použitím zvukovej
banky keyboardu (organ, čembalo).
 Hra melodických ozdôb -príraz, nátril,
mordent.
 Piesne populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a funkcií Split, Dual, Harmony v min.
Rozsahu durových a mólových tónin 3# - 3b.
 Hra (tanečných) štýlov s použitím
automatického aranžéra: polka, valčík, pop,
disco, hip-hop a pod.
 Jednoduché klavírne úpravy tanečných piesní
(s použitím oboch rúk).
 Jednoduché prednesové skladby (barok,
klasicizmus).
 Inštruktívne skladby na zdokonalenie
nástrojovej techniky.
 Ľudové piesne v rozsahu tónin v náväznosti
na zvládnuté stupnice s použitím základných
harmonických funkcií (TSD).
 Rytmické útvary: triola, synkopa.
 Počúvanie základných hudobných žánrov
tanečnej hudby (polka, valčík, beat 4/8/16,
rock, slowrock, R&R).
 Rozvíjanie sluchovej kontroly pri počúvaní
a vlastnej interpretácii.
 Používanie harmonických kadencií
k vlastnému sprievodu jednoduchých melódií.
 Transpozície detských a jednoduchých
ľudových piesní v tóninách v náväznosti
na zvládnuté stupnice.

Záverečná skúška:
 1 skladba s použitím základných harmonických funkcií (TSD),
 1 skladba odlišného charakteru.
Hra spamäti podmienkou
Kritéria hodnotenia – Správne rytmicky, spamäti a bez chýb predviesť skladbu s prihliadnutím
na náročnosť, psychickú zodpovednosť – trému.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2016
Platnosť od:
02. 09. 2016
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
91. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej

alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry
na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať
na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu








pestovať zmysel pre dobro a krásu
viesť žiaka k schopnosti improvizovať
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať vkusnú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre alebo 4-ručnej hre

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
orientovať sa v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
orientovať sa v tabuľke akordov
používať pri hre správny prstoklad
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
uplatňovať pri hre presný rytmus
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 používať vhodný prstoklad
 využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku ma väčších plochách
 používať sextovú techniku, chromatiku, melodické ozdoby
 používať pri hre zložitejšie akordy /zväčšené, zmenšené/
Afektívna oblasť:
 vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti spolu s rytmickým
sprievodom do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
19. dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
20. pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce

21. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
22. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzi-kultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ vytvára základný dvoj-hlas ľudovej piesne
◦ definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, polyfónia.
◦ definuje parametre elektrického klávesového nástroja
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samostatného štúdia – samostatné
vyhľadávanie nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia
a pod.
 pre správny nácvik skladby sa poradí so svojim pedagógom
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku








Hra stupníc
Hra etud a technických
cvičení
Harmonizácie ľudovej
piesne
Improvizácia
Barok
Tanečná a populárna
hudba
Jazz

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie









práca na vyučovacej
hodine
komunikácia s rodičom
samostatná práca v
rámci domácej prípravy
návšteva koncertov,
vystúpení
verejné účinkovanie
na koncertoch
a vystúpeniach,
školských aj
mimoškolských
účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne výučbové prostriedky Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 Hra stupníc
 E.Spáčil: Hrajeme s
 katedra
yamahou
 Hra etud
 stolička pre učiteľa
a technických  E.Spáčil – P. Slováček:  elektronický klávesový nástroj

 PC
 internet
 nahrávacie









cvičení
Harmonizácie
ľudovej
piesne
Improvizácia
Barok
Tanečná
a populárna
hudba
Jazz








Hrajeme s yamahou II
A. Benthien: Nová
škola hry na keyboarde
II.; III
P. Malý: Škola hry na
klavír a keyboard 2.diel
C.Czerny op.599: Prvé
cvičenia pre klavír
J.S.Bach: Malé prelúdia
a fúgy
J.S.Bach: Knižočka
skladieb pre A. M.

(ďalej len „EKN“)
Technické parametre:
 polovyvážená dynamická
klaviatúra s rozsahom min.
5 oktáv (61 klávesov)
 polyfónia 32 hlasov - štandardné
funkcie (Split, Dual, Harmony)
 ovládače Pitch Band,
Modulation - norma GM (min.);
Príslušenstvo k EKN:
 stabilný stojan,
 stojan na noty,
 sustain pedál








zariadenie
notový
archív
zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
odborné
knihy,
časopisy
obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok








Hra stupníc
Hra etud a technických cvičení
Harmonizácie ľudovej piesne
Improvizácia
Barok
Tanečná a populárna hudba
Jazz

Výkonové štandardy

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Ovládať elektronický klávesový nástroj
(Ďalej len EKN)
 Využívať funkcie EKN pri hre
 Používať pri hre pedál
 Orientovať sa v akordoch a ich obratoch
 Harmonizovať ľudovú pieseň
 Zahrať polyfonickú skladbu klavírnym
spôsobom na registri čembala alebo
organaPracovať s technickými cvičeniami
Obsahové štandardy

Žiak:
 používajú pri hre na nástroji hudobno Dejiny populárnej hudby (autori, skladby,
teoretické východiská z učiva hudobnej
typické znaky vybraných žánrov populárnej
náuky
hudby).
 reprodukujú stupnice, akordy, etudy v súlade  Parametre EKN - menu function v rámci
s obsahovými štandardmi,
EKN: Style/Song, Main Voice, Volume.
 interpretujú polyfonické skladby z obdobia
 Durové stupnice do 5♯ a 4b a molové
baroka s použitím zvukovej banky
stupnice do 4♯ a 4b – hra kvintakordu
keyboardu

 interpretujú piesne populárnej hudby s
využitím funkcií automatického aranžéra,
zvukovej banky a funkcií Split, Dual,
Harmony) v min. rozsahu durových
a mólových tónin - 3b - 4#,
 používajú automatický aranžér pri hre
skladieb tanečných štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..),
 používajú automatický sprievod, funkciu
Split pri interpretácii klavírnej úpravy
tanečných piesní,
 interpretujú klasické skladby - menuet,
 interpretujú ľudové piesne,
 ovládajú akordické značky (maj7, 6, dim7),
 zvládnu hru kadencie TSD (D7) s použitím
oboch rúk,
 zahrajú jednoduché skladby z listu,
 zahrajú akordické figúr y vybraných
hudobných žánrov s použitím oboch rúk
 ovládajú rytmické útvary: podľa
študovaných skladieb primeranej náročnosti,
 reprodukujú melodické ozdoby, dvojhmaty
 ovládajú kadencie TSD,
 ovládajú hru akordických figúr v súlade s
obsahovými štandardmi,
 počúvajú a hodnotia v súlade so
stanovenými vyučovacími cieľmi základné
hudobné žánre,
 počúvajú skladby základných hudobných
žánrov tanečnej hudby,
 kontrolujú sa sluchovo pri počúvaní a
vlastnej interpretácii,
 vytvoria jednoduchý hudobný aranžmán,
 harmonizujú ľudové piesne a jednoduché
piesne populárnej hudby.
























s obratmi tenuto, staccato a malý rozklad,
určenie dominantného septakordu.
Rozvíjanie hry akordov podľa akordických
značiek.
Etudy – zlepšovanie techniky pasáží,akordov
Polyfonické skladby z obdobia baroka (Malé
prelúdiá) s použitím zvukovej banky
keyboardu (organ, čembalo).
Piesne populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a funkcií Split, Dual, Harmony v minimál.
rozsahu durových a molových tónin 3b-4#.
Hra skladieb tanečných štýlov s použitím
automatického aranžéra - džezového obdobia
(swing, foxtrot..).
Klavírne úpravy tanečných piesní s použitím
oboch rúk: s možnosťou použitia
automatického sprievodu, s možnosťou
využitia funkcie Split (sólový/sprievodný
part + basový part basovej línie).
Hra jednoduchých skladieb z listu.
Ľudové piesne s použitím 2-hlasu (tercie,
sexty) v min. rozsahu durových a mólových
tónin - 2b - 3#.
Hra melodických ozdôb - príraz, nátril,
mordent , hra dvojhmatov.
Orientácia v akordických značkách (maj7, 6,
dim7).
Hra kadencie TSD (D7) s použitím oboch
rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas:
vo všetkých obratoch v durových
a molových tóninách do 1# - 1b, v základnej
polohe v durových a molových tóninách
do 2b - 2#.
Hra akordických figúr vybraných hudobných
žánrov s použitím oboch rúk (polka, valčík,
tango).
Počúvanie základných hudobných žánrov
tanečnej hudby (polka, valčík, beat 4/8/16,
rock).
Počúvanie (tanečných) štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..).

 Tvorba jednoduchého hudobného aranžmánu
s použitím Internal Memory nástroja
(interného MIDI sequencera).
 Harmonizácia ľudových piesní
a jednoduchých piesní populárnej hudby.
Komisionálna skúška:
 1 stupnica dur/mol kombinovaný pohyb s príslušnými akordami a obratmi.
 1 skladba v úprave s možnosťou použitia hudobného podkladu (Memory Song, resp. MIDI
sequencera),
 Skladba v klavírnej úprave na registri klavír, čembalo alebo organ
Kritéria hodnotenia – Správne svojou interpretáciou charakterizovať obdobie baroka, prezentovať
sa skladbou s použitím hudobného podkladu za predpokladu presného rytmu. Interpretácia skladby
20. a 21. storočia.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2016
Platnosť od:
02. 09. 2016
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie - nižšie sekundárne umelecké
4 roky
vzdelávanie - 4 roky

Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
92. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej
alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum. Predpokladom úspešnej práce so žiakom je

predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť
harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej harmónie, predstava hry v jednotlivých
štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry na keyboarde plnohodnotná.
Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry na keyboarde sa v súčasnosti
uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti pedagógov sa nám javí ako
najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych osnov s bohatými možnosťami,
ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno
porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné. 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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru,
kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 viesť žiaka k schopnosti improvizovať
 pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
 rozvíjať vkusnú orientáciu žiaka
 rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
 získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre alebo 4-ručnej hre
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
orientovať sa v tabuľke akordov
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
uplatňovať pri hre presný rytmus
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru







používať vhodný prstoklad
využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
používať pasážovú techniku ma väčších plochách
používať sextovú techniku, chromatiku, glissandá, melodické ozdoby
používať pri hre zložitejšie akordy

Afektívna oblasť:
 pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti spolu s rytmickým
sprievodom do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
23. dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
24. pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
25. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do
kontaktu
26. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzi-kultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ vytvára základný dvoj-hlas ľudovej piesne
◦ definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
◦ definuje parametre elektrického klávesového nástroja
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samostatného štúdia – samostatné



vyhľadávanie nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako
inšpirácia a pod.
pre správny nácvik skladby sa poradí so svojim pedagógom

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc
 Hra etud a technických
cvičení
 Harmonizácie ľudovej
piesne
 Improvizácia
 Barok
 Tanečná a populárna hudba

Metódy
 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach - školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,

 Jazz

 opakovanie

celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku
 Hra stupníc
 Hra etud
a technických
cvičení
 Harmonizácie
ľudovej
piesne
 Improvizácia
 Barok
 Tanečná
a populárna
hudba
 Jazz

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

C. CZERNY: op. 261
 katedra
125 pasážových cvičení op. 718
 stolička pre učiteľa
Príprava zručnosti op. 299
 elektronický
Škola zbehlosti op. 337
klávesový nástroj
J. B. CRAMER: etudy
(ďalej len „EKN“)
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120
Technické parametre:
E. KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.
 polovyvážená
A. DVOŘÁK: Jazzové klavírne etudy
dynamická
klaviatúra s
Prednesová literatúra
rozsahom min.
Album svetových romantikov
5 oktáv (61
L. v. BEETHOVEN: Bagately
klávesov);
Z. FIBICH: Nálady, dojmy, upomínky
 polyfónia
D. KARDOŠ: Bagately
32 hlasov
F. MENDELSOHN-BARTHOLDY:
 štandardné
Piesne bez slov
funkcie (Split,
E.SUCHOŇ: Obrázky zo Slovenska
Dual, Harmony);
E. SPÁČIL: Hrajeme s Yamahou III.–
 ovládače Pitch
Edys Score 1992
Band,
K. BAKER. Lets play keyboard –
Modulation
Wise publications J.WARD:
 norma GM (min.)
Electronic keyboard
 príslušenstvo k EKN:
ULLMANN: Hráme na keyboarde
 stabilný stojan,
M. ĎURIŠ: Skladby pre keyboard  stojan na noty,
výber
 sustain pedál
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty,
2-hlasé invencie
D. KABALEVSKIJj: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II
J. S. BACH: Knižočka skladieb pre
A.M.Bachovú

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje
 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovo
-obrazové
nosiče
 odborné
knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: L. v.
Beethovena, M. Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita R. R.
ORSZÁGH: 12 variácií na tému
Dobrú noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda
Výber skladieb romantizmu v
keyboardovej úprave
4-ručné skladby:
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry;
E. H. GRIEG: Peer Gynt, Suite I;
W. GILLOCK: New Orleans Jazz
Styles Duets;
J. WARD: Electronic Keyboard;
Collection, Grade 2-3, Book 3;
F. SCHUBERT: Tänze;
M.MIER: Jazz duets;
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok








Hra stupníc
Hra etud a technických cvičení
Harmonizácie ľudovej piesne
Improvizácia
Barok
Tanečná a populárna hudba
Jazz

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Ovládať elektronický klávesový nástroj
(dalej len EKN)
 Využívať funkcie EKN pri hre
 Používať pri hre pedál
 Orientovať sa v akordoch a ich obratoch
 Harmonizovať ľudovú pieseň
 Zahrať polyfonickú skladbu klavírnym
spôsobom na registri čembala alebo organa
 Pracovať s technickými cvičeniami

Výkonové štandardy
Žiak:
 používajú pri hre na nástroji hudobnoteoretické východiská z učiva hudobnej
náuky,
 definujú parametre EKN - Menu Function
v rámci EKN: Style/Song, Main Voice
Volume, Tuning, Reverb Type,
 reprodukujú stupnice, akordy, etudy v súlade
s obsahovými štandardmi,
 interpretujú polyfonické skladby z obdobia
baroka (invencie, prelúdiá), kancionál
s použitím zvukovej banky keyboardu
(organ, čembalo),
 interpretujú piesne populárnej hudby
s využitím funkcií automatického aranžéra,
zvukovej banky a funkcií Split, Dual,
Harmony),
 používajú automatický aranžér pri hre
skladieb tanečných štýlov z džezového
obdobia (swing, foxtrot..), latino-amerického
(rumba, bossanova, samba...),
 používajú hudobný podklad a funkciu Split
pri hre tanečných piesní s použitím oboch
rúk v klavírnej úprave,
 interpretujú klasické skladby - sonatína,
menuet,
 interpretujú ľudové piesne s použitím
2-hlasu (tercie, sexty) v min. rozsahu
durových a molových tónin - 3b - 3#,
 orientujú sa v akordických značkách (maj7,
6, aug7, dim7),
 hrajú kadencie TSD (D7) s použitím oboch
rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas),
 zahrajú jednoduché skladby z listu,
 zvládnu hru melodických ozdôb, hru
dvojhmatov,
 orientujú sa v akordických značkách
v súlade s obsahovými štandardmi,
 zahrajú kadenciu s použitím oboch rúk,
 spájajú akordické sledy formou zadržiavania
spoločného tónu (príbuznosť akordov),

Obsahové štandardy
 Dejiny populárnej hudby (autori, skladby,
typické znaky vybraných žánrov populárnej
hudby)
 Menu function v rámci EKN: Style/Song,
Main Voice, Volume, Tuning, Reverb Type.
 Durové stupnice do 5-6♯ a 5b a molové
stupnice do 5♯ a 4b – hra kvintakordu
s obratmi tenuto, staccato a malý rozklad,
určenie dominantného septakordu a TSD.
 Etudy - zlepšovanie techniky pasáží, skokov,
akordov, správne frázovanie; džezové etudy
 Polyfonické skladby z obdobia baroka
(invencie, prelúdiá), kancionál s použitím
zvukovej banky keyboardu (organ,
čembalo).
 Piesne populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a funkcií Split, Dual, Harmony) v min.
rozsahu durových a mólových tónin - 4b - 4#
 Hra tanečných štýlov džezového obdobia
(swing, foxtrot..), latinoamerického (rumba,
bossanova, samba...), s použitím
automatického aranžéra.
 Klavírne úpravy tanečných piesní s použitím
oboch rúk: s možnosťou využitia hudobného
podkladu (Memory Song, resp. MIDI
sequencera), s možnosťou využitia funkcie
Split (sólový/sprievodný part + basový part
basovej línie)
 Klasické skladby - sonatína, menuet
 Ľudové piesne s použitím 2-hlasu (tercie,
sexty) v min. rozsahu durových a mólových
tónin - 3b - 3#.
 Hra melodických ozdôb - príraz, nátril,
mordent, obal, skupinka hra dvojhmatov
 Orientácia v akordických značkách (maj7, 6,
aug7, dim7).
 Hra kadencie TSD (D7) s použitím oboch
rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas:
vo všetkých obratoch v durových a

 zahrajú akordické, rytmické figúry
vybraných hudobných žánrov s použitím
oboch rúk (polka, valčík, tango, ballad),
 počúvajú základné hudobné žánre tanečnej
hudby (polka, valčík, beat 4/8/16, rock),
 kontrolujú sa sluchovo pri počúvaní a
vlastnej interpretácii,
 harmonizujú ľudové piesne a jednoduché
piesne populárnej hudby











mólových tóninách do 1-2# - 1-2b,
v základnej polohe v durových a mólových
tóninách do 2-3b – 2-3#.
Spájanie akordických sledov formou
zadržiavania spoločného tónu (príbuznosť
akordov).
Hra akordických, rytmických figúr
vybraných hudobných žánrov s použitím
oboch rúk (polka, valčík, tango, ballad).
Počúvanie základných hudobných žánrov
tanečnej hudby (polka, valčík, beat 4/8/16,
rock).
Počúvanie tanečných štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..), latinoamerického.
Harmonizácia ľudových piesní
a jednoduchých piesní populárnej hudby

Komisionálna skúška:




1 stupnica dur/mol kombinovaný pohyb s príslušnými akordami a obratmi.
1 skladba v úprave s možnosťou použitia hudobného podkladu (Memory Song, resp. MIDI
sequencera),
Skladba v klavírnej úprave na registri klavír, čembalo alebo organ

Kritéria hodnotenia – Správne svojou interpretáciou charakterizovať obdobie baroka, prezentovať
sa skladbou s použitím hudobného podkladu za predpokladu presného rytmu. Interpretácia skladby
20. a 21. storočia.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2016
Platnosť od:
02. 09. 2016
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5 1,5
1,5
1,5

2. Štvorručná hra
alebo
Sprievod
alebo
Komorná hra

-

-

1

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
1
1
2,5 3,5
3,5

1,5
4

1,5
4

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

1

1

1

1

1,5
4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných
zručností nadobudnutých v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie
priestoru pre hľadanie a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej

alebo amatérskej umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého
procesu.
Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Je to istým spôsobom
usporiadané kmitanie vzduchu. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti
hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom
logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.
Invenčný umelec môže pomocou elektronických systémov vytvárať veľmi kvalitné diela. Avšak
omnoho častejšie sa dokonalá technika dostáva do rúk menej schopným ľuďom a je potom používaná
k masovej prezentácii banality.
Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne piana,
syntetizátory, keyboardy. Práve keyboard sa stal na prelome 20. a 21. storočia veľmi populárny
a žiadaný. Hra na keyboarde sa stala vyučovacím predmetom na základných školách. Tento nástroj,
ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný
systém výučby zodpovedal možnostiam tohto nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov. Keyboardy
ľudovo nazývané „samohrajky“ sa v rukách tvorcov bez invencie stávajú „pekelným“ strojom
na likvidáciu posledných zvyškov hudobného vkusu menej náročného poslucháča. Dance floor alebo
samohrajkové „elektrifikované“ ľudovky sú toho najlepším dôkazom. Pripusťme, že sa k týmto
nástrojom dostane človek, ktorý nevie nič o jednotlivých štýloch a harmónií, ktorá k nim patrí,
nemôže ich plnohodnotne a tvorivo využiť. Napríklad pokiaľ si zvolíme latinsko-americký štýl. Mali
by sme k nemu priradiť zvuk (nástroj) pre tento štýl charakteristický. Keď si zvolíme nejaký japonský
štýl, musíme hrať v japonských stupniciach a priradiť typický zvuk (koto, shamisen ...). práve takéto
„detaily“ rozhodujú o tom, ako bude hudba pôsobiť na poslucháčov. Vzniká tu nebezpečenstvo,
že človek namiesto toho, aby techniku ovládol, stane sa iba jej nástrojom. Jedným z hlavných cieľov
učebných osnov je znížiť toto riziko na minimum.
Predpokladom úspešnej práce so žiakom je predovšetkým kvalitná a fundovaná príprava
učiteľa (praktické ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej
harmónie, predstava hry v jednotlivých štýloch). Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná. Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry
na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti
pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych
osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj. Pritom musíme mať
na pamäti, že tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.
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 keyboarde v sebe integruje hru s automatickým
sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak
zvládnuť počas štúdia.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu








pestovať zmysel pre dobro a krásu
viesť žiaka k schopnosti improvizovať
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať vkusnú orientáciu žiaka
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre alebo 4-ručnej hre

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
správne používať hudobnú terminológiu
orientovať sa v tabuľke akordov
rozoznávať hudobné žánre a formy
uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
uplatňovať pri hre presný rytmus
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
 používať vhodný prstoklad
 využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
 používať pasážovú techniku ma väčších plochách
 používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
 používať pri hre zložitejšie akordy
Afektívna oblasť:
 vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
 rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
 rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
 spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti spolu s rytmickým
sprievodom do jedného celku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
27. dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
28. pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
29. rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza do

kontaktu
30. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzi-kultúrnej
komunikácie
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých tóninách
◦ priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
◦ transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
◦ vytvára základný dvoj-hlas ľudovej piesne
◦ definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
◦ definuje parametre elektrického klávesového nástroja
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s
výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
 uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade, že
problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
 je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
 Hra stupníc
 Hra etud a technických
cvičení
 Harmonizácie ľudovej
piesne
 Improvizácia
 Barok
 Tanečná a populárna
hudba
 Jazz

Metódy
 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch a
vystúpeniach– školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 Hra stupníc
 Hra etud
a technických
cvičení
 Harmonizácie
ľudovej piesne
 Improvizácia
 Barok
 Tanečná
a populárna
hudba

C. CZERNY: op. 261
125 pasážových cvičení op. 718
Príprava zručnosti op. 299 Škola zbehlosti
op. 337
J. B. CRAMER: etudy
J. B. DUVERNOY: op. 276
E. KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.
A. DVOŘÁK: Jazzové klavírne etudy

 hudobný
nástroj - klavír
 metronóm
 notový
materiál
 stolička
pre učiteľa
 stolička
ku klavíru
 katedra
 knižnica/

 PC
 internet
 nahrávacie
zariadenie
 notový
archív
 zvukové
a zvukovoobrazové
nosiče
 odborné

Prednesová literatúra
Album svetových romantikov

 Jazz

L. v. BEETHOVEN: Bagately
Z. FIBICH: Nálady, dojmy, upomínky
D. KARDOŠ: Bagately
F. MENDELSOHN-BARTHOLDY: Piesne
bez slov
E.SUCHOŇ: Obrázky zo Slovenska
E. SPÁČIL: Hrajeme s Yamahou III.– Edys
Score 1992
K. BAKER: Lets play keyboard – Wise
publications
J.WARD: Electronic keyboard
ULLMANN: Hráme na keyboarde
M.ĎURIŠ: Skladby pre keyboard - výber
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty,
2 hlasné invencie
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II.
J. S. BACH: Knižočka skladieb pre
A.M.Bachovú
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: L. v.
Beethovena, M. Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
R. ORSZÁGH: 12 variácií na tému Dobrú
noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda
Výber skladieb romantizmu v keyboardovej
úprave
4-ručné skladby:
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry
E. H. GRIEG: Peer Gynt, Suite I, op. 46
W. GILLOCK : New Orleans Jazz Styles
Duets
J.WARD: Electronic Keyboard Collection,
Grade 2-3, Book 3
F. SCHUBERT: Tänze
M.MIER: Jazz duets

polica/ skriňa
na uloženie
pomôcok

knihy,
časopisy
 obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok








Hra stupníc
Hra etud a technických cvičení
Harmonizácie ľudovej piesne
Improvizácia
Barok
Tanečná a populárna hudba
Jazz

Výkonové štandardy
Žiak:
 vysvetlia funkcie nástroja v súlade
s obsahovými štandardmi,
 použijú pri hre funkciu internal memory,
 dokážu vytvoriť jednoduchý hudobný
aranžmán s použitím Internal Memory
nástroja (interného MIDI sequencera),
 interpretujú polyfonické skladby z obdobia
baroka skladby z kancionálu primeranej
náročnosti s použitím zvukovej banky
keyboardu,
 interpretujú piesne populárnej hudby
s využitím funkcií automatického aranžéra,
zvukovej banky a funkcií Split, Dual,
Harmony
 zahrajú skladby tanečných štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..) a latino-

Kompetencie
Žiak má vedieť:
 Ovládať elektronický klávesový nástroj
(Ďalej len EKN)
 Využívať funkcie EKN pri hre
 Používať pri hre pedál
 Orientovať sa v akordoch a ich obratoch
 Zahrať zmenšené a dominantné
septakordy
 Harmonizovať ľudovú pieseň
 Zahrať polyfonickú skladbu klavírnym
spôsobom na registri čembala alebo
organa
 Pracovať s technickými cvičeniami

Obsahové štandardy
 Parametre EKN - menu function v rámci
EKN: Style/Song, Main Voice, Volume,
Tuning, Reverb Type.
 Použitie internal memory (interného MIDI
sequencera).
 Durové stupnice do 5♯ a 4b a molové
stupnice do 4♯ a 4b – hra kvintakordu
s obratmi tenuto, staccato a malý rozklad,
určenie dominantného septakordu a TSD
 Polyfonické skladby primeranej náročnosti
z obdobia baroka (invencie, prelúdiá),
skladby z kancionálu s použitím zvukovej
banky keyboardu (organ, čembalo).
 Piesne populárnej hudby s využitím funkcií
automatického aranžéra, zvukovej banky
a funkcií Split, Dual, Harmony) v min.
rozsahu durových a mólových tónin - 4b - 4#


















amerického s použitím automatického
aranžéra,
používajú hudobný podklad a funkciu Split
pri hre skladieb klavírnej úpravy
interpretujú ľudové piesne s použitím
2-hlasu (tercie, sexty),
zvládnu hru melodických ozdôb - príraz,
nátril, mordent, obal, hru dvojhmatov,
interpretujú klasické skladby - sonatína,
menuet,
zahrajú z listu skladby primeranej
náročnosti.
orientujú sa v akordických značkách (maj7,
6, aug7, dim7, 9),
reprodukujú kadenciu TSD (D7) s použitím
oboch rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas),
aplikujú pri hre spájanie akordických sledov
formou zadržiavania spoločného tónu
(príbuznosť akordov),
reprodukujú akordické, rytmické figúry
vybraných hudobných žánrov s použitím
oboch rúk (polka, valčík, tango, ballad,
R&R),
počúvajú základné hudobné žánre tanečnej
hudby (polka, valčík, beat 4/8/16, rock,
slowrock),
sluchovo sa kontrolujú pri počúvaní
a vlastnej interpretácii,
vytvoria jednoduchý aranžmán skladby
harmonizujú ľudové piesne a jednoduché
piesne populárnej hudby

 Hra skladieb tanečných štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..) a latinoamerického s použitím automatického
aranžéra.
 Klavírne úpravy tanečných piesní s použitím
oboch rúk: s možnosťou použitia hudobného
podkladu (Memory Song, resp. MIDI
sequencera), s možnosťou využitia funkcie
Split.
 Klasické skladby - sonatína, menuet; ľudové
piesne s použitím 2-hlasu (tercie, sexty)
v min. rozsahu durových a molových tónin 4b - 4#.
 Hra melodických ozdôb - príraz, nátril,
mordent, obal, hra dvojhmatov.
 Orientácia v akordických značkách (maj7, 6,
aug7, dim7, 9).
 Hra kadencie TSD (D7) s použitím oboch
rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas:
vo všetkých obratoch v durových
a molových tóninách do 2# - 2b, v základnej
polohe v durových a molových tóninách
do 3b - 3#.
 Spájanie akordických sledov formou
zadržiavania spoločného tónu (príbuznosť
akordov)
 Hra akordických, rytmických figúr
vybraných hudobných žánrov s použitím
oboch rúk (polka, valčík, tango, ballad,
R&R).
 Počúvanie základných hudobných žánrov
tanečnej hudby (polka, valčík, beat 4/8/16,
rock, slowrock).
 Počúvanie (tanečných) štýlov džezového
obdobia (swing, foxtrot..), latinoamerického.
 Tvorba jednoduchého hudobného aranžmánu
s použitím Internal Memory nástroja /
interného MIDI sequencera).
 Harmonizácia ľudových piesní
a jednoduchých piesní populárnej hudby

Komisionálna skúška:
 1 stupnica dur/mol
 1 skladba v úprave s možnosťou použitia hudobného podkladu (Memory Song, resp. MIDI
sequencera),
 Skladba v klavírnej úprave na registri klavír, čembalo alebo organ
Kritéria hodnotenia – Správne svojou interpretáciou charakterizovať obdobie baroka, prezentovať
sa skladbou s použitím hudobného podkladu za predpokladu presného rytmu. Interpretácia skladby
20. a 21. storočia.
Metódy hodnotenia – Prezentácia pred hodnotiacou komisiou, hodnotenie podľa platných
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ -ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na keyborde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Ladislav Vaňo
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

3
I. stupeň základného štúdia
Hra na klavíri, hra na keyboarde
Od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie
- 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)

Predmet:

nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)

2. Hra na nástroji,
hra z listu
2. Štvorručná hra
alebo
sprievod alebo
komorná hra

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

3. Hudobná náuka
Spolu:
2,5 2,5
3,5
3,5
4
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

2,5

Základom nižšieho sekundárneho vzdelania je rozvíjanie a utvrdzovanie odborných zručností
nadobudnutých počas minulých ročníkoch, vytváranie priestoru pre hľadanie vlastných originálnych
riešení, umožňovanie kreativity žiakov a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej sfére.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobný rozvoj študijnými programami. Žiak je zapájaný do podujatí a akcií organizovaných školou,
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa na koncertnej činnosti školy formou
sólovej alebo kolektívnej hry. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne
rozvinutá osobnosť.
Individuálny systém výuky umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom –folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a podobne.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania sa oboznámi nielen so žánrom klasickej hudby,
ale dokáže pochopiť a porozumieť aj iným hudobným žánrom, je schopný rozlíšiť kvalitný, alebo
nekvalitný hudobný výkon, vie si utvoriť vlastný názor, formulovať vlastné kritéria, na základe
ktorých sa dokáže samostatne orientovať v hudobnej oblasti.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
pestovať zmysel pre dobro a krásu
pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, kultúrnymi centrami
získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre, komornej hre, hre v súbore a v orchestri

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
 samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
 správne používať hudobnú terminológiu
 rozoznávať hudobné žánre a formy
 orientovať sa v historickom vývoji hudby a svojho nástroja
 uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
Psychomotorická oblasť:
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
 rozvíjať flexibilitu prstov obidvoch rúk
 v rámci prebratých tónin využívať celý rozsah nástroja
 používať vhodný prstoklad
Afektívna oblasť:
8. vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
9. rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
10. rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
11. spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE




Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
 pri práci v kolektíve – komorná hra, hra v súbore, orchestri – si uvedomuje
spolupatričnosť a svoj podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
 rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších ľudí, s ktorými prichádza
do kontaktu
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých tóninách
 priestorovo sa orientuje na všetkých klávesách
 využíva zvukovú, rytmickú a pamäťovú paletu nástroja
 ovláda technickú zručnosť v oboch rukách
 transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
 definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, koncert, variácie a pod.

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového

materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výukou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
29. za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
30. získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
31. rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
32. hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
 má záujem hľadať riešenia
 získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
 pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
 aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
 pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Oblasť obidvoch rúk
Rytmus

 motivačné rozprávanie
 vysvetľovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom








Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

 Oblasť obidvoch
rúk
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj –
keyboard
 stojan pod keyboard
 stolička pre učiteľa
 katedra
 knižnica/polica/
 notový materiál
 skriňa na uloženie
pomôcok
 aparatúra

 nahrávacie
zariadenierádiomagnetofón
 notový archív- CD
 zvukové
a zvukovoobrazové nosiče
 odborné knihy
 obrazový materiál

E. Spáčil: Hrajeme s Yamahou
III. Diel;
Polyfónna hra - výber;
Výber z hudobnej literatúry
podľa zručnosti a schopností
žiaka zo všetkých žánrov;
Výber skladieb s modernými
tanečnými prvkami

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie






 Pestovať hru z listu a orientovať sa v tabuľke
akordov
 Byť schopný samostatného štúdia
 Zapájať sa do komornej hry
 Ovládať technickú zručnosť v oboch rukách
 Ovládať melodické ozdoby – príraz, nátril,
mordent, skupinka
 Ovládať viachlasnú hru– polyfónia

Oblasť obidvoch rúk
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Používať rytmy Pops, March, Polka,Waltz,
Country
 Vedieť zahrať durové a molové stupnice
Harmonické spolu cez 2 oktávy
 V rovnom pohybe, protipohybe
 Hrať podľa sluchu, transponovať do blízkych
tónin
 Správne používať hudobnú terminológiu
 Rozlišovať hudobné formy
 Rozlišovať rôzne žánre a štýly hry
 Hrať spamäti
 Byť schopný sebareflexie
Výkonové štandardy
Žiak:
 používa vhodné prstoklady
 vie pohotovo zareagovať na predložený
notový materiál
 dokáže zahrať úryvok melódie alebo skladby
podľa sluchu
 vhodne používa hudobnú terminológiu
osvojenú na hudobnej náuke
 pozná základné znaky hudobných foriem –
koncert, sonáta, variácie a pod.
 interpretačne rozlíši rôzne hudobné štýly
a žánre
 osvojené skladby interpretuje spamäti
 vie zhodnotiť vlastný výkon
 transponuje melódie do blízkych tónin

Záverečná skúška:
 jedna etuda (spamäti)
 jedna polyfónna skladba (spamäti)
 jedna prednesová skladba (spamúti)

Obsahové štandardy

















Stupnice
Technické cvičenia
Etudy
Prednesové skladby
Orientácia v zápise v rozsahu štyroch oktáv
Technické spôsoby hry
Akordická hra, dvojhmaty
Samostatná práca
Analýza hudobnej skladby
Koncert, sonáta, variácie
Štýlová interpretácia
Hra spamäti
Sebareflexia
Transpozícia
Hudobná pohotovosť a tvorivosť
Dôsledný nácvik látky určenej na
absolventský koncert a absolventské skúšky

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:


Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Ladislav Vaňo
22. 06. 2016
02. 09. 2016

20
II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch,
cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch
s možnosťou hry na príbuzných elektrických
a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo
sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orchestri

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom vzdelania je hlbšie rozvíjanie a utvrdzovanie odborných zručností nadobudnutých
v minulých ročníkoch, uprednostňovanie kreativity žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie
a nachádzanie vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej
umeleckej sfére. Ťažisko výučby spočíva v prepojení poznávacieho a tvorivého procesu
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce
a zohľadnením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je zapájaný do akcií
a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne sa podieľa
na koncertnej činnosti školy formou sólovej alebo komornej. Tým sa vytvárajú predpoklady pre to,
aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať nielen záujem
o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich tvorení.
Individuálny systém výučby umožňuje aj žiakom so slabšou pohybovou koordináciou,
menšími fyzickými a psychickými predpokladmi, ale jednoznačne kladným vzťahom k nástroju
a hudbe postupovať pomalšie, so zreteľom na rýchlosť napredovania primeranú ich danostiam.
Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná,
populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné zázemie a pod.
Absolvent II. stupňa základného štúdia hrá technické a koncertné etudy na zdokonalenie
technických zručností, interpretuje každé štýlové obdobie, formu či žáner, vie si samostatne vybrať
notový materiál pričom zohľadňuje svoje hráčske zručnosti, absolvuje viacero verejných vystúpení
kde deklaruje svoje interpretačné schopnosti, vie svoj interpretačný výkon ohodnotiť a interpretovanú
skladbu hudobne rozobrať z rôznych hľadísk, má návyk v kolektívnej hre s rôznymi nástrojovými
zoskupeniami, samostatne tvorí sprievod pomocou akordických značiek.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
● rozvíjať kreatívne myslenie
● rozvíjať emočnú inteligenciu
● pestovať zmysel pre dobro a krásu
● viesť žiaka k schopnosti improvizovať
● usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
● pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
● rozvíjať vkusnú orientáciu žiaka
● rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
● získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre alebo 4-ručnej hre

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
● rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
● rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
● samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
● správne používať hudobnú terminológiu
● orientovať sa v tabuľke akordov
● rozoznávať hudobné žánre a formy
● uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
● definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
● uplatňovať pri hre presný rytmus
Psychomotorická oblasť:
● interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
● v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
● vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
● používať vhodný prstoklad
● optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
● používať pasážovú techniku ma väčších plochách
● používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
● používať pri hre zložitejšie akordy
Afektívna oblasť:
● vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
● rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
● rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
● spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti spolu s rytmickým
sprievodom do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
● dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
● pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
● rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších, s ktorými prichádza do kontaktu
● rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzi-kultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
● orientuje sa v prebratých tóninách
● priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
● transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
● vytvára základný dvoj-hlas ľudovej piesne
● definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
● definuje parametre elektrického klávesového nástroja
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
● dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
● za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
● získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
● rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
● uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
● snaží sa improvizovať na danú tému
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
● pohotovo reaguje na predložený notový materiál
● aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
● k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
● má záujem hľadať riešenia
● získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
● pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
● uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
● rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
● prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
● spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
● uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
● je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
● má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
● má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj

● uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
● aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
● pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
● je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
● Hra stupníc
● Hra etúd a technických
cvičení
● Hra akordov podľa
akordických značiek.
● Harmonizácie ľudovej piesne
● Poznanie klasickej literatúry
● Improvizácia
● Harmonizácia ľudových
piesní
● Tanečná a populárna hudba

Metódy
Formy práce
● motivačné
● práca na vyučovacej hodine
rozprávanie
● komunikácia s rodičom
● vysvetľovanie
● samostatná práca v rámci domácej
● praktická ukážka
prípravy
● individuálny
● návšteva koncertov, vystúpení
prístup
● verejné účinkovanie na
● problémová metóda
koncertoch a vystúpeniach ● zážitková metóda
školských aj mimoškolských
● pozorovanie
● účasť na školských, regionálnych,
● opakovanie
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického celku

Odborná literatúra

Materiálne
výučbové
prostriedky

● Hra stupníc
● Hra etud
a technických
cvičení
● Harmonizácie
ľudovej piesne
● Hra akordov
podľa
akordických
značiek

C. CZERNY: op. 261
125 pasážových cvičení op. 718
Etudy pre ľavú ruku op. 849,
Príprava zručnosti op. 299
Škola zbehlosti op. 337
J. B. CRAMER: etudy
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120
S. HELLER: 40 klavírnych etud op. 45; 46;
47 B. BARTÓK: Mikrokozmos
E. KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.

● hudobný
nástroj klavír
● metronóm
● notový
materiál
● stolička
pre učiteľa
● stolička
ku klavíru

Didaktická
technika,
ďalšie
zdroje
● PC
● internet
● nahrávaci
e
zariadeni
e
● notový
archív
● zvukové
a zvukov

● Improvizácia
● Tanečná
a populárna
hudba

J. JIRÁNEK: Technické cvičenia II.
V. JÚZLOVÁ: Prípravné technické cvičenia
pre improvizáciu a sprievody ľudových
piesní

.

Prednesová literatúra
L. v. BEETHOVEN: Bagately
Z. FIBICH: Nálady, dojmy, upomínky
D. KARDOŠ: Bagately
F. MENDELSOHN-BARTHOLDY: Piesne
bez slov
D. MILHAUD: Brazílske tance
B. BARTÓK: Mikrokozmos
E.SUCHOŇ: Obrázky zo Slovenska
E. SPÁČIL: Hrajeme s Yamahou III.
K. BAKER: Lets play keyboard – Wise publ.
J.WARD: Electronic keyboard
ULLMANN: Hráme na keyboarde
M.ĎURIŠ: Skladby pre keyboard - výber
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty, 2-hlasé
invencie
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II
J. S. BACH: Knižočka skladieb pre Annu M.
Bachovú
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: L. v.
Beethovena, M. Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
R.ORSZÁGH: 12 variácií na tému Dobrú
noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza,
Sonatíny a ronda; Výber skladieb
romantizmu v keyboardovej úprave
M. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ: Slovenská
sonatína op. 75
4-ručné skladby:
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry
E. H. GRIEG: Peer Gynt, Suite I, op. 46
F. SCHUBERT: Tänze

● katedra
o● knižnica/
obrazové
polica/
nosiče
skriňa
● odborné
na uloženi
knihy,
e pomôcok
časopisy
● obrazový
materiál

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
●
●
●
●
●
●

Hra stupníc
Hra etud a technických cvičení
Hra akordov podľa akordických značiek
Harmonizácie ľudovej piesne
Improvizácia
Tanečná a populárna hudba

Výkonové štandardy
● aplikujú teoretické východiska pri štúdiu hry
na keyboarde,
● definujú všetky základné technické možností
a parametre hudobného nástroja,
● aplikujú samostatne základné nastavenia
nástroja v novej skladbe,
● ovládajú všetky bežné 3-4 hlasné akordy,
● vytvárajú až 4 taktové úseky pravou rukou
v akordoch podľa jednoduchej, jednohlasnej
melódie v danej harmónii,
● reprodukujú správne stupnice v súlade
s obsahovými štandardmi,
● reprodukujú správne vhodné technické
cvičenia, etudy i prednesové skladby v
súlade s obsahovými štandardmi,
● zahrajú skladby so sprievodom podľa
akordových značiek,
● interpretujú všetky dostupné skladby
so sprievodom max. 4hlasných akordov,
● navrhnú čo najvhodnejší rytmický štýl,
poprípade jeho variáciu, najvhodnejší zvuk,
poprípade kombináciu v duál režime,

Kompetencie
Žiak má vedieť:
● Ovládať elektronický klávesový nástroj
(ďalej len EKN)
● Využívať funkcie EKN pri hre
● Používať pri hre pedál
● Orientovať sa v akordoch a ich obratoch
● Zahrať zmenšené a dominantné septakordy
● Harmonizovať ľudovú pieseň
● Zahrať polyfonickú skladbu klavírnym
spôsobom na registri čembala alebo organa
● Pracovať s technickými cvičeniami
Obsahové štandardy
● Poznanie klasickej literatúry, poznanie
vplyvu svetskej, ľudovej a národnej hudobnej
kultúry na vznik a vytvorenie svetovej
neklasickej resp. populárnej hudby, vznik
swingu a jazzu do 30-tých rokov.
● Samovzdelávanie (literatúra, knižnice,
internet – YouTube a pod.).
● Znalosť všetkých základných technických
možností a parametrov hudobného nástroja
v škole i doma.
● Znalosť stupníc:
- Dur- všetky krížikové - rovný pohyb,
protipohyb, 3hlasné/4hlasné akordy,
veľké obraty, dom.7,
- Mol- všetky krížikové - harmonická,
melodická: rovný pohyb, protipohyb,
3hlasné /4hlasné akordy, veľké obraty,
zm.7.
● Absolvovanie vhodných technických cvičení,
etúd i prednesov z klasickej klavírnej i inej
literatúry s apelom na štandardné 5 oktávové
keyboardy.

● rozpoznajú zvuky i farby akordov a základné ● Rozvíjanie hry akordov podľa akordických
farby nástrojovej časti keyboardu i v
značiek.
duálnych kombináciách,
● Hra všetkých dostupných skladieb
● vytvoria kadenciu,
so sprievodom max. 4-hlasných akordov typu
● vytvoria zložitejší hudobný aranžmán
7, Mi7, Dim7, Maj7,Mimaj7, 6, Mi6, Mi7/5skladby s použitím i internal memory
a pod.
nástroja,
● Schopnosť nájsť čo najvhodnejší rytmický
● zahrajú z listu skladby primeranej náročnosti,
štýl, poprípade jeho variáciu, najvhodnejší
● harmonizujú ľudové piesne i piesní pop
zvuk, poprípade kombináciu v dual režime
hudby.
v spojení s podporou živej ľavej ruky
v splitovom režime v jednoduchších
skladbách.
● Rozpoznávanie zvuku a farieb bežných
4-hlasných akordov, základných farieb
nástrojovej časti keyboardu i v duálnych
kombináciách.
● Tvorba a hra kadencií.
● Tvorba zložitejších hudobných aranžmánov
s použitím i Internal Memory nástroja
/poprípade interného MIDI sequencera.
● Harmonizácia ľudových piesní i piesní pop
hudby.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou:
Platnosť od:

Hra na keyboarde
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Ladislav Vaňo
22. 06. 2017
01. 09. 2017
.

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:


Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch,
cimbale, gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch
s možnosťou hry na príbuzných elektrických
a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo
sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orchestri

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Základom vzdelania je prehlbovanie odborných zručností nadobudnutých v minulých
ročníkoch. Klásť dôraz na kreativitu žiakov, vytváranie priestoru pre hľadanie a nachádzanie
vlastných originálnych riešení a príprava na štúdium v odbornej alebo amatérskej umeleckej sfére.
Vo výučbe je dôležité prepájať poznávanie a tvorivosť.
Štúdium žiaka formuje vo viacerých smeroch. Priamo ovplyvňuje jeho umelecký rast
a osobnostný rozvoj variabilnými študijnými programami, alternatívnymi metódami práce
a zohľanením osobnosti žiaka a jeho individuálnych vlôh a schopností. Žiak je počas štúdia zapájaný
do akcií a podujatí organizovaných školou, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktívne
sa podieľa na koncertnej činnosti školy formou sólovej alebo komornej. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre to, aby sa z neho stala všestranne rozvinutá osobnosť, ktorá v budúcnosti bude mať
nielen záujem o návštevu kultúrnych umeleckých podujatí, ale bude schopná sa aj podieľať na ich
tvorení.
Individuálny systém výučby je určení aj pre žiakov so slabšou pohybovou koordináciou,
s menšími fyzickými a psychickými predpokladmi. Formovať pozitívny vzťahom k nástroju
a k hudbe, napredovať primerane k ich danostiam. Zohľadňujú sa tiež preferencie žiaka (jeho vzťah
k iným hudobným žánrom – folklór, džez, tanečná, populárna hudba), časová vyťaženosť, rodinné
zázemie a pod.
Absolvent II. stupňa základného štúdia hrá technické a koncertné etudy na zdokonalenie
technických zručností, interpretuje každé štýlové obdobie, formu či žáner, vie si samostatne vybrať
notový materiál pričom zohľadňuje svoje hráčske zručnosti, absolvuje viacero verejných vystúpení
kde deklaruje svoje interpretačné schopnosti, vie svoj interpretačný výkon ohodnotiť a interpretovanú
skladbu hudobne rozobrať z rôznych hľadísk, má návyk v kolektívnej hre s rôznymi nástrojovými
zoskupeniami, samostatne tvorí sprievod pomocou akordických značiek.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
● rozvíjať kreatívne myslenie
● rozvíjať emočnú inteligenciu
● pestovať zmysel pre dobro a krásu
● viesť žiaka k schopnosti improvizovať
● usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
● pomáhať žiakovi pri tvorení vlastného hodnotového systému
● rozvíjať vkusnú orientáciu žiaka
● rozvíjať spoluprácu so ZŠ, MŠ, zriaďovateľom, kultúrnymi centrami a umeleckými súbormi
v rámci regiónu
● získané zručnosti uplatňovať pri sólovej hre a pri súhre v komornej hre alebo 4-ručnej hre

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
● rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
● rozumieť na vyššej úrovni základom hudobnej štruktúry
● samostatne sa orientovať v hudobnej abecede a notovom zápise
● správne používať hudobnú terminológiu
● orientovať sa v tabuľke akordov
● rozoznávať hudobné žánre a formy
● uplatňovať osvojené poznatky z hudobnej náuky pri štúdiu skladieb
● definovať noty zo zápisu v celom rozsahu klaviatúry
● uplatňovať pri hre presný rytmus
Psychomotorická oblasť:
● interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
● v rámci prebratých tónin využívať celú klaviatúru
● vnímať, rozlišovať a farebne rozlišovať jednotlivé hlasy v polyfonickej faktúre
● používať vhodný prstoklad
● optimálne a efektívne využívať pohyby rúk pri rýchlych tempách
● používať pasážovú techniku ma väčších plochách
● používať oktávovú techniku, chromatiku, glissandá, zložitejšie melodické ozdoby
● používať pri hre zložitejšie akordy
Afektívna oblasť:
● vedome pomocou vhodne zvoleného frázovania vyjadriť emocionálny charakter skladby
● rozvíjať vlastné emocionálne cítenie
● rozlíšiť štýlové a žánrové osobitosti pomocou vhodného použitia odlišných interpretačných
prvkov
● spojiť technické, hudobno-výrazové a interpretačné schopnosti spolu s rytmickým
sprievodom do jedného celku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Absolvent nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
● dokáže sústredene a samostatne pracovať a vhodne reagovať
● pri práci v kolektíve – komorná hra, 4-ručná hra, – si uvedomuje spolupatričnosť a svoj
podiel na celkovom výsledku spoločnej práce
● rešpektuje osobnosť pedagóga, spolužiakov a ďalších, s ktorými prichádza do kontaktu
● rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzi-kultúrnej
komunikácie

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
● orientuje sa v prebratých tóninách
● priestorovo sa orientuje na celej klaviatúre
● transponuje jednoduché melódie do blízkych tónin podľa sluchu
● vytvára základný dvoj-hlas ľudovej piesne
● definuje základné znaky hudobných foriem – sonáta, variácie, rondo a pod.
● definuje parametre elektrického klávesového nástroja
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
● dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výučbou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných
podujatiach, hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
● za pomoci pedagóga rozvíja schopnosť sebareflexie a sebakontroly – schopnosť počúvať
sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
● získané skúsenosti sa snaží ďalej zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
● rozširuje a obohacuje svoje poznatky formou samoštúdia – samostatné vyhľadávanie
nových skladieb a kvalitných nahrávok, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia a pod.
● uplatňuje vlastný názor a hľadá vlastné postupy a riešenia pri nácviku skladby
● snaží sa improvizovať na danú tému
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
● pohotovo reaguje na predložený notový materiál
● aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
● k problémovým situáciám pristupuje bez predsudkov
● má záujem hľadať riešenia
● získané skúsenosti využíva na to, aby vedel problémom predísť, alebo v prípade,
že problém nastane, vedel ho účinne riešiť
● pri riešení problému zachováva úctu a rešpekt voči ostatným
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
● uvedomuje si sociálnu funkciu hudby
● rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
● prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
● spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
● uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
● je iniciatívny a otvorený voči novým podnetom a tvorivým nápadom
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
● má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
● má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj

● uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
● aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít v rámci okolitého kultúrneho
života
● pri účasti na verejnom vystúpení rešpektuje pravidlá a normy súvisiace s úpravou
zovňajšku a zásady slušného správania
● je empatický voči prejavom iných kultúr

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
● Hra stupníc
● Hra etúd a technických
cvičení
● Hra akordov podľa
akordických značiek.
● Harmonizácie ľudovej piesne
● Poznanie klasickej literatúry
● Improvizácia
● Harmonizácia ľudových
piesní
● Tanečná a populárna hudba

Metódy
● motivačné
rozprávanie
● vysvetľovanie
● praktická ukážka
● individuálny prístup
● problémová metóda
● zážitková metóda
● metódy samostatnej
práci
● pozorovanie
● opakovanie

Formy práce
● práca na vyučovacej hodine
● komunikácia s rodičom
● samostatná práca v rámci
domácej prípravy
● návšteva koncertov, vystúpení
● verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpeniach–
školských aj mimoškolských
● účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku
● Hra stupníc
● Hra etud
a technických
cvičení
● Harmonizácie
ľudovej piesne
● Hra akordov
podľa
akordických
značiek.
● Improvizácia
● Tanečná

Odborná literatúra

C. CZERNY: op. 261
125 pasážových cvičení op. 718
Etudy pre ľavú ruku op. 849,
Príprava zručnosti op. 299
Škola zbehlosti op. 337
J. B. CRAMER: Etudy
J. B. DUVERNOY: op. 276 op. 120
S. HELLER: 40 klavírnych etud op. 45-48
B. BARTÓK: Mikrokozmos
E. KLEINOVÁ, F.M.: Album etud V.
J. JIRÁNEK: Technické cvičenia II. zošit
č. 5, 8, 9

Materiálne
výučbové
prostriedky
● hudobný
nástroj klavír
● metronóm
● notový
materiál
● stolička
pre učiteľa
● stolička
ku klavíru
● katedra
● knižnica/

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje
● PC
● internet
● nahrávacie
zariadenie
● notový
archív
● zvukové
a zvukovo
-obrazové
nosiče
● odborné
knihy,

a populárna
hudba
● Hudba 30-40tych rokov
20.stor.
● Základy
nepravidelnýc
h rytmov –
rumba
.

V. JÚZLOVÁ: Prípravné technické
cvičenia pre improvizáciu a sprievody
ľudových piesní
Prednesová literatúra
Album svetových romantikov
L. v. BEETHOVEN: Bagately
Z. FIBICH: Nálady, dojmy, upomínky
D. KARDOŠ: Bagately
F. MENDELSOHN-BARTHOLDY:
Piesne bez slov
D. MILHAUD: Brazílske tance
E.SUCHOŇ: Obrázky zo Slovenska
Klavírne skladby 20.storočia
(SAINT,SAENS, FAURÉ, RAVEL,
HONEGGER, POULENC) (OPUS 1988)
E. SATIE: Valčíky, Sarabandy, JACK IN
THE BOX, Športy a zábavy
E. SPÁČIL: Hrajeme s Yamahou III.–
Edys Score 1992
K. BAKER. Lets play keyboard – Wise
publications
J. WARD: Electronic keyboard
ULLMANN: Hráme na keyboarde
M.ĎURIŠ: Skladby pre keyboard - výber
Skladby s polyfonickými prvkami
J. S. BACH: Malé prelúdiá a fugetty,
2-hlasné invencie
D. KABALEVSKIJ: Prelúdiá a fúgy
Knížky polyfonní hry II.
J. S. BACH: Knižočka skladieb pre Annu
M. Bachovú
Skladby väčších foriem
Klavírne sonáty, výber zo sonát: L. v.
Beethovena, M. Clementiho, atď.
M. NOVÁK: Klavírna suita
ORSZÁGH:12 variácií na tému Dobrú noc
F. SCHUBERT: Dvě scherza, Sonatíny a
ronda, Výber skladieb romantizmu
v keyboardovej úprave

polica/
skriňa
na uloženie
pomôcok

časopisy
● obrazový
materiál

M. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ:
Slovenská sonatína op. 75
4-ručné skladby:
I. HURNÍK: Škola čtyřruční hry
E. H. GRIEG: Peer Gynt, Suite I, op. 46
F. SCHUBERT: Tänze
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
●
●
●
●
●
●
●
●

Hra stupníc
Hra etud a technických cvičení
Hra akordov podľa akordických značiek
Harmonizácie ľudovej piesne
Improvizácia
Tanečná a populárna hudba
Hudba 30-40-tych rokov 20.stor.
Základy nepravidelných rytmov – rumba
a podobne

Výkonový štandard
● aplikujú teoretické východiska pri štúdiu
hry na keyboarde,
● definujú všetky základné technické
možností a parametre hudobného nástroja,
● orientujú sa vo všetkých bežných
hudobných žánroch populárnej hudby,
● reprodukujú správne stupnice v súlade
s obsahovými štandardmi,
● ovládajú hru akordov podľa akordických
značiek,
● reprodukujú správne vhodné technické
cvičenia, etudy i prednesové skladby
v súlade s obsahovými štandardmi,

Kompetencie
Žiak má vedieť:
● Ovládať elektronický klávesový nástroj
(ďalej len EKN)
● Využívať funkcie EKN pri hre
● Používať pri hre pedál
● Orientovať sa v akordoch a ich obratoch
● Zahrať zmenšené a dominantné septakordy
● Harmonizovať ľudovú pieseň
● Zahrať polyfonickú skladbu klavírnym
spôsobom na registri čembala alebo organa
● Pracovať s technickými cvičeniami
● Vyhľadávať literatúru, informácie, hudbu
v knižnici, na internete – YouTube a pod.
Obsahový štandard
● Poznanie klasickej literatúry, poznanie
histórie neklasickej, resp. populárnej hudby
30-40-tych rokov 20-teho storočia.
● Samovzdelávanie (literatúra, knižnice,
internet – YouTube a pod.).
● Znalosť rozšírenejších technických
možností a parametrov hudobného nástroja
v škole i doma.
● Znalosť stupníc :
- DUR - všetky béčkové – rovný pohyb,
protipohyb, delené tercie, 3-hlasné /5hlasné akordy, veľké obraty, dom.7,
- Mol - všetky béčkové – harmonická,

● ovládajú všetky bežné 3-5-hlasné akordy,
● vytvárajú až 8 taktové úseky pravou rukou
v akordoch podľa jednoduchej, jednohlasnej
melódie v danej harmónii,
● zahrajú z listu jednoduchú skladbu,
● interpretujú všetky dostupné skladby
so sprievodom max. 5-hlasných akordov,
● navrhnú čo najvhodnejší rytmický štýl,
poprípade jeho variáciu, najvhodnejší zvuk,
poprípade kombináciu v duál režime,
● rozpoznajú zvuky i farby akordov
a základné farby nástrojovej časti
keyboardu i v duálnych kombináciách,
● zvládnu základy nepravidelnýchm rytmov –
rumba a podobne,
● vytvoria kadenciu,
● vytvoria zložitejší hudobný aranžmán
skladby s použitím i Internal Memory
nástroja / popr. Interného MIDI
sequencera/,
● zahrajú z listu skladby primeranej
náročnosti,
● aplikujú tvorivý prístup k štúdiu hry
na nástroj, popr. k interpretovaným
skladbám,
● zharmonizujú krátke melódie podľa svojich
možností.

●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

melodická: rovný pohyb, protipohyb,
3-hlasné/4-hlasné akordy, veľké obraty,
zm.7.
Rozvíjanie hry akordov podľa akordických
značiek.
Absolvovanie vhodných technických
cvičení, etúd i prednesov z klasickej
klavírnej i inej literatúry s apelom
na štandardné 5 oktávové keyboardy.
Hra všetkých dostupných skladieb
so sprievodom max. 5-hlasných akordov
typu: 9,9, Mi7/9, Mi7/9, Maj7/9, Maj7/9,
MiMaj7/9, MiMaj7/9- a podobne
Schopnosť nájsť čo najvhodnejší rytmický
štýl, poprípade jeho variáciu, najvhodnejší
zvuk, poprípade kombináciu v dual režime
v spojení s podporou živej ľavej ruky
v splitovom režime v mierne zložitejších
skladbách.
Rozpoznávanie zvuku a farieb bežných
5-hlasných akordov, zložitejších farieb
nástrojovej časti keyboardu i v duálnych
kombináciách.
Intonačná, dynamická i rytmická
nezávislosť v jednoduchších skladbách.
Základy nepravidelných rytmov – rumba
a podobne.
Tvorba a hra kadencií.
Tvorba zložitejších hudobných aranžmánov
s použitím i Internal Memory nástroja /
poprípade interného MIDI sequencera/.
Harmonizácia ľudových piesní i piesní pop
hudby.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný
Prípravné Dĺžka
plán číslo štúdium
štúdia
počet
rokov

1a

1b

A

B

2

1

Hra na zobcovej flaute
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prípravné štúdium
Predprimárne umelecké vzdelávacie ISCED 0
1-2 roky
Denná - individuálne štúdium
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

PREDMET

1. rok
2. rok
Počet hodín týždenne

1. Prípravná hudobná výchova *)
2
2. a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji 0,5
individuálne štúdium
1. Prípravná hudobná výchova
1.
2.
2. a) Príprava ku hre na nástroji
pol- polalebo prípravná hlasová výchova rok rok
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji alebo 2
1
prípravná hlasová výchova 1
individuálne štúdium**)
0,5 1
1
1

1
1
1 - 1,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
20. rozvíjať flexibilitu prstov
21. upevňovať čistú intonáciu
22. vydržiavať dlhé tóny
23. pestovať pevný tón
24. interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom

-

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

 Spôsobilosť riešiť problémy:
• pohotovo reaguje na predložený notový materiál
• aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
• k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
• má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti

rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon

prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro

spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich

uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce
















 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 verejné vystúpenie
na žiackom koncerte

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

 Tvorenie tónu
 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus

 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 magnetofón - CD
prehrávač
 notový archív
s ľudovými piesňami
a doprovodom CD

Daniel- Škola pre zob.
Flautu -1.diel, po kap.7
Kopáčik- Hravé prsty3etudy
Klement- Uspávanka,
Počítadlo- so spr. klavíra
Šebek- My sme malí
muzikanti - so
sprievodom klavíra,
Hrdinová- Ľahké ľudové
piesne so sprievodom
klavíra a CD-výber

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok





Tvorenie tónu
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus

Výkonové štandardy
Žiak:
 pozná nástroj, zvláda zloženie a rozloženie
nástroja a základnú údržbu nástroja,
 má osvojené základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 v rámci artikulácie ovláda hru tenuto
a legato,
 zahrá jednoduchú pieseň spamäti,
 interpretuje jednoduché piesne a krátke
prednesové skladby so sprievodom klavíra.

Kompetencie
 Zvládať základné zásady dýchania,
 poznať základy postoja a držania flauty,
tvorba tónu, nasadzovania,
 vedieť správne zostaviť flautu,
 zahrať jednoduchú melódiu (pieseň) podľa
sluchu,
 zahrať jednoduchú skladbičku sólo alebo
so sprievodom harmonického nástroja z nôt.
Obsahové štandardy





Správny postoj, držanie nástroja.
Základy tvorby tónu.
Reberno-bránicové dýchanie, nasadzovanie.
Hudobno - teoretické poznatky v súlade
s obsahom prípravnej hudobnej výchovy.
 Hra v rozsahu d1 – d2 od centra h1 v poradí
h1,a1,g1,c2,d2,f1,e1,d1.
 Rozvíjanie melodicko – rytmického cítenia
hravou formou (rytmizácia a melodizácia
riekaniek).
 Hra krátkych rytmických a melodicko –
rytmických motívov imitáciou.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný
plán
číslo

1a

Prípravné Dĺžka
štúdium štúdia
počet
rokov

A

Hra na zobcovej flaute
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prípravného štúdia
Predprimárne umelecké vzdelávanie - ISCED 0
1 - 2 roky
Denná - individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
PREDMET

1. rok
2. rok
Počet hodín
týždenne



Prípravná hudobná výchova *)

2

1



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

-

1

0,5

1 - 1,5

2

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji alebo
prípravná hlasová výchova individuálne štúdium**)

2

1

-

1

0,5
1

1
1

**) V prípade záujmu je možné v 2. polroku individuálne štúdium do 1,5 h týždenne so súhlasom
riaditeľa.
Prípravné štúdium „A“
Deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy *) v 1. roku možno spojiť
s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 36); na 1. stupni sa môže prideliť klavírny sprievod

– 1 hodina týždenne. Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a
alebo sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy). Žiaci,
ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa
základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania. O zaradení žiaka
do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová výchova“ v 1. roku rozhoduje
riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.
Prípavné štúdium „B“
Pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“.
Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej školy –
primárneho umeleckého vzdelávania. Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti
rodiča so súhlasom riaditeľa.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni

Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
33. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
34. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom

 Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
31. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
32. schopnosť počúvať sa pri hre
33. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 Spôsobilosť riešiť problémy:
 reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia

 motivačné rozprávanie

 práca na vyučovacej hodine









Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 verejné vystúpenie
na žiackom koncerte

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

 Tvorenie tónu
 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus

 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s ľudovými
piesňami
a doprovodom
CD

Daniel- Škola pre zob. flautu
-1.diel, po kap.7
Kopáčik- Hravé prsty3etudy
Klement- Uspávanka,
Počítadlo- so spr. klavíra
Šebek- My sme malí
muzikanti - so sprievodom
klavíra,
Hrdinová- Ľahké ľudové
piesne so sprievodom klavíra
a CD-výber

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie






Tvorenie tónu
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus

 Zvládať základné zásady dýchania,
 poznať základy postoja a držania flauty,
tvorba tónu, nasadzovania,
 vedieť správne zostaviť flautu,
 zahrať jednoduchú melódiu (pieseň) podľa
sluchu,
 zahrať jednoduchú skladbičku sólo alebo
so sprievodom harmonického nástroja z nôt.

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 pozná nástroj, zvláda zloženie a rozloženie
nástroja a základnú údržbu nástroja,
 má osvojené základné návyky pri hre na
nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 v rámci artikulácie ovláda hru tenuto a
legato,
 zahrá jednoduchú pieseň spamäti,
 interpretuje jednoduché piesne a krátke
prednesové skladby so sprievodom klavíra.






Správny postoj, držanie nástroja.
Základy tvorby tónu.
Reberno-bránicové dýchanie, nasadzovanie.
Hudobno - teoretické poznatky v súlade
s obsahom prípravnej hudobnej výchovy.
 Hra v rozsahu d1 – d2 od centra h1 v poradí
h1,a1,g1,c2,d2,f1,e1,d1.
 Rozvíjanie melodicko – rytmického cítenia
hravou formou (rytmizácia a melodizácia
riekaniek).
 Hra krátkych rytmických a melodicko –
rytmických motívov imitáciou.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný
plán
číslo

1a

Prípravné Dĺžka
štúdium štúdia
počet
rokov

A

Hra na zobcovej flaute
0,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prípravného štúdia
Predprimárne umelecké vzdelávanie - ISCED 0
1 - 2 roky
Denná - individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

PREDMET

1. rok
2. rok
Počet hodín
týždenne



Prípravná hudobná výchova *)

2

1



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji individuálne štúdium

-

1

0,5

1 - 1,5

2

1.
2.
pol- polrok rok
1b

B

1



Prípravná hudobná výchova



a) Príprava ku hre na nástroji
alebo prípravná hlasová výchova
alebo
b) Príprava ku hre na nástroji alebo
prípravná hlasová výchova individuálne štúdium**)

2

1

-

1

0,5
1

1
1

**) V prípade záujmu je možné v 2. polroku individuálne štúdium do 1,5 h týždenne so súhlasom
riaditeľa.
Prípravné štúdium „A“
Deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy *) v 1. roku možno spojiť
s hudobno-pohybovou výchovou (pozri UP TO č. 36); na 1. stupni sa môže prideliť klavírny sprievod

– 1 hodina týždenne. Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a
alebo sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy). Žiaci,
ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa
základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania. O zaradení žiaka
do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová výchova“ v 1. roku rozhoduje
riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.
Prípavné štúdium „B“
Pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“.
Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať
o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej školy –
primárneho umeleckého vzdelávania. Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti
rodiča so súhlasom riaditeľa.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni



rozvíjať schopnosť logicky uvažovať

Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
35. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
36. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
34. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
35. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
36. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 Ovládanie obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 verejné vystúpenie
na žiackom koncerte

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové
prostriedky

 Tvorenie tónu
 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus

 hudobný nástroj  magnetofón zobcová flauta
CD prehrávač
 ladička
 notový archív
s ľudovými
 metronóm
piesňami
 notový stojan
a doprovodom CD
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok - nástrojov

Daniel- Škola pre zob. flautu
-1.diel, kap.7-14
Kopáčik- Hravé prsty3etudy
Šebek- My sme malí
muzikanti - so sprievodom
klavíra,
Hrdinová- Ľahké ľudové
piesne so sprievodom klavíra
a CD-výber

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok





Tvorenie tónu
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus

Výkonové štandardy
Žiak:
 pozná nástroj, zvláda zloženie a rozloženie
nástroja a základnú údržbu nástroja,
 má osvojené základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 v rámci artikulácie ovláda hru tenuto
a legato,
 zahrá jednoduchú pieseň spamäti,
 interpretuje jednoduché piesne a krátke
prednesové skladby so sprievodom klavíra.

Kompetencie
 Zvládať základné zásady dýchania,
 poznať základy postoja a držania flauty,
tvorba tónu, nasadzovania,
 vedieť správne zostaviť flautu,
 zahrať jednoduchú melódiu (pieseň) podľa
sluchu,
 zahrať jednoduchú skladbičku sólo alebo
so sprievodom harmonického nástroja z nôt.
Obsahové štandardy





Správny postoj, držanie nástroja.
Základy tvorby tónu.
Reberno-bránicové dýchanie, nasadzovanie.
Hudobno - teoretické poznatky v súlade
s obsahom prípravnej hudobnej výchovy.
 Hra v rozsahu d1 – d2 od centra h1 v poradí
h1,a1,g1,c2,d2,f1,e1,d1.
 Rozvíjanie melodicko – rytmického cítenia
hravou formou (rytmizácia a melodizácia
riekaniek).
 Hra krátkych rytmických a melodicko –
rytmických motívov imitáciou.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na zobcovej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná - individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:

1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
37. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
38. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
39. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
37. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
38. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
39. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

 Ovládanie obidvoch rúk  motivačné rozprávanie
 Intonácia
 vysvetľovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom








 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

Ladislav DANIEL:
Škola hry na zobc. flautu
-1.diel;
Ikov KOPÁČIK: Hravé
prsty - etudy;
Ľahké ľudové
a populárne piesne
so sprievodom klavíra;
Prednesové skladby výber;

Materiálne výučbové
prostriedky
 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Zvládnuť hru legato, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-a2
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 pozná nástroj, zvláda zloženie a rozloženie
nástroja a základnú údržbu nastroja,
 má osvojené základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 v rámci artikulácie ovláda hru tenuto
a legato,
 rozlišuje hru piano a forte,
 zahrá jednoduchú pieseň spamäti,
 interpretuje jednoduché piesne a krátke
prednesové skladby so sprievodom klavíra,
prip. dueta.

 Upevňovanie základných návykov
a zručností (dýchanie reberno-bránicové,
držanie nástroja, postoj, tvorba
kultivovaného plného a čistého tónu).
 Zväčšovanie dychovej kapacity pľúc.
 Rozširovanie hmatového záberu do ambitu
c1 – a2.
 Hra v celých, polových, štvrťových
osminových hodnotách.
 Hra tenuto a legato.
 Správne nasadenie tónov.
 Artikulácia - ukončovanie fráz.
 Stupnice C, G, D, F, a malý rozklad akordu.
 Čítanie notového zápisu a aplikácia
teoretických poznatkov, nadobudnutých
v predmete hudobná náuka primerane
k špecifikám nástroja.
 Rozvoj melodicko – rytmického cítenia
podľa sluchu.
 Hra krátkych melodicko-rytmických
motívov imitáciou.
 Transpozícia motívov podľa sluchu.
 Rytmická a intonačná sebakontrola žiaka

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na zobcovej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:

40. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
41. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
42. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom - - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového materiálu, voľne
šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
40. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
41. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
42. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

 Ovládanie obidvoch rúk
 Intonácia

 motivačné rozprávanie
 vysvetľovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom








 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové nástroje

Ladislav DANIEL: Škola hry
pre zobcovú flautu - 2.diel
Ikov KOPÁČIK: Hravé prsty etudy - pokračovanie
OLEJNÍK: Etudy s variáciami
Ľudové a populárne piesne
so sprievodom klavíra, CD
Prednesové skladby
s doprovodom klavíra,
keyboardu– výber

 magnetofón - CD
prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-d3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 ovláda zloženie a rozloženie nástroja,
základnú údržbu,
 pracuje na správnych návykoch pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 interpretuje jednoduché rytmické útvary –
hra v základných rytmických hodnotách
(celé, polové, štvrťové, osminové noty
a pomlčky),
 používa nové hodnoty nôt – štvrťová nota
s bodkou, polová nota s bodkou, v rámci
základných metrických predpisov (
2/4,3/4,4/4 ),
 rozpoznáva nové hudobné tvary 3/8 metre
a alla breve,
 ovláda hru stupníc dur a mol
do 2 predznamenaní,
 zahrá akordy T5 s rozloženým T5 v tenute,
legate,
 rozlišuje širšiu dynamickú škálu piano - forte
podľa individuálnych schopností žiaka,
 hrá jednoduché piesne v miernejších
tempách,
 zahrá jednoduchú pieseň spamäti,
 hrá jednoduché skladby so sprievodom
klavíra, keyboardu, príp. v komornom
zoskúpení.

 Prehlbovanie a fixovanie rebernobranicového dýchania.
 Práca na zdokonaľovaní kvality tónu
a prstovej technike.
 Rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato,
staccato).
 Hmatový ambit v rozsahu od c1 – po d3.
 Čítanie notového zápisu a aplikácia
teoretických poznatkov, nadobudnutých
v predmete hudobná náuka primerane
k špecifikám nástroja.
 Hra stupníc C, G, D, F, B dur, a, e, h, d, g
harmonická , melodická, malý rozklad
akordu so zavedením rozloženého T5.
 Rozvoj melodicko – rytmického cítenia.
 Pestovanie estetického cítenia (tvorba
kultivovaného plného a čistého tónu).
 Rozširovanie dynamickej škály piano – forte
podľa individuálnych schopnosti žiaka.
 Hra motívov a melodických fráz podľa
sluchu.
 Transpozícia motívov a melodických fráz
podľa sluchu.
 Jednoduché skladby so sprievodom klavíra,
keyboardu, príp. v komornom zoskúpení.

UČEBNÉ OSNOVY PRE TRETÍ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na zobcovej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

2,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
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 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.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:

1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
43. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
44. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
45. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového materiálu, voľne
šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou (informácie o
interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch –
výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
43. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
44. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
45. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce
















 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Zdokonanie tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Ladislav DANIEL: Škola hry
na zobcovú flautu 2. diel;
Ikov KOPÁČIK: Hravé prsty Etudy pokračovanie;
OLEJNÍK: Etudy s variáciami;
Populárne piesne - Abba,
Beatles, so sprievodom klavíra;
Prednesové skladby – rôzne
štýlové obdobia s doprovodom
klavíra, keyboardu– výber

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať. Rôzny dostupný notový materiál hudobných štýlov podľa možností a schopností žiaka.
Hudobný materiál žiaka, ktorý sa chce naučiť hrať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak:
 praktizuje zloženie a rozloženie nástroja,
základnú údržbu,
 ovláda správne základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno-bránicového dýchania),
 ovláda rôzne spôsoby artikulácie tenuto,
legato, staccato,
 používa základnú ornamentiku,
 hrá v rozsahu c1 – d3,
 ovláda hru stupníc dur a mol
do 3 predznamenaní,
 zahrá akordy T5 ,D7,zm7 tenuto, legato,
 pri technických cvičeniach dbá na čistotu
spojov v pomalších aj rýchlejších tempách,
 ovláda základné rytmické útvary – hra
v základných rytmických hodnotách (celé,
polové, štvrťové, osminové noty a pomlčky),
 používa novú rytmickú hodnotu –
šestnástinovú notu aj pomlčku v rámci

Kompetencie
 Mať priestor pre sebarealizáciu
 Odblokovať pocit trémy
 Ovládať hrudníkovo-bránicové dýchanie,
vibráto
 Zdokonaliť hru melodických ozdôb
 Artikulácie – tenuto, staccato, legato,
metrorytmiku
 Zvládať základné dynamické predpisy
 Vedieť zahrať zložitejšie prednesové
skladby s hudobným sprievodom
 Zvládnuť KH po rytmickej a intonačnej
stránke
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
Obsahové štandardy














Hygiena nástroja.
Základné návyky pri hre na nástroj.
Rozvíjanie schopnosti v oblasti agogiky.
Rôzne spôsoby artikulácie tenuto, legato,
staccato.
Základy ornamentiky.
Rozširovanie tónového ambitu v rozsahu
c1 – d3.
Stupnice dur a mol do 3 predznamenaní.
Čistota spojov.
Rozvíjanie schopnosti hry z listu.
Čítanie notového zápisu a aplikácia
teoretických poznatkov, nadobudnutých
v predmete hudobná náuka primerane
k špecifikám nástroja.
Zvládnutie sólových aj komorných skladieb
rôznych štýlových období.
Rozpoznávanie intervalov sluchom.

základných metrických predpisov
 Rozlišovanie jednotlivých témp v ľudových
(2/4,3/4,4/4 ),
piesňach a malých piesňových formách.
 dodržuje vedenie jednoduchej melodickej
 Transpozícia ľudových piesni podľa sluchu.
línie - frázovanie,
 Hra v rámci párnych a nepárnych štvrťových
 pri melodických frázach používa správnu
a osminových taktov s dôrazom na správne
dychovú techniku,
metrické cítenie a prízvuky.
 rozlišuje základné dynamické rozdiely piano,
mezzoforte, forte.

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na zobcovej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

2,5

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
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 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na zobcovú flautu
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
46. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
47. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
48. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom - vyhľadávanie voľne šíriteľného notového materiálu, voľne
šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou (informácie o
interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných nástrojoch –
výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
46. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
47. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
48. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí




má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce
















 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Zdokonanie tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj zobcová flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra, zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – nástroje

 magnetofón
CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Tomáš ČANČÍK: 42 etúd pre
zobcovú flautu;
IkovKOPÁČIK: Hravé prstyetudy - pokračovanie;
OLEJNÍK:Etudy s variáciami
Populárne piesne: Abba,
Beatles, so sprievodom
klavíra, CD;
Prednesové skladby: rôzne
štýlové obdobia
s doprovodom klavíra,
keyboardu– výber;

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať. Rôzny dostupný notový materiál hudobných štýlov podľa možností a schopností žiaka.
Hudobný materiál žiaka, ktorý sa chce naučiť hrať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok






Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Kompetencie
 Mať priestor pre sebarealizáciu
 Odblokovať pocit trémy
 Ovládať hrudníkovo-bránicové dýchanie,
vibráto
 Zdokonaliť hru melodických ozdôb
 artikulácie – tenuto, staccato, legato,
metrorytmiku
 Zvládať základné dynamické predpisy
 Vedieť zahrať zložitejšie prednesové skladby
s hudobným sprievodom
 Zvládnuť KH po rytmickej a intonačnej
stránke
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 ovláda rôzne spôsoby artikulácie tenuto,
legato, staccato,
 portamento, používa nový prvok z oblasti
metrorytmiky – ligatúra,
 využíva hmatový ambit v rozsahu
od c1 po es3,
 v rámci technických cvičení a jednoduchých
barokových skladieb začína využívať
melodické ozdoby príraz zhora, príraz zdola,
nátryl, mordent, trylok/, pomocné hmaty,
 ovláda hru stupníc dur a mol
do 4 predznamenaní,
 zahrá akordy T5 ,D7,zm7 + obraty
tenute,legate, staccate,
 rozlišuje základné dynamické rozdiely piano,
mezzoforte, forte s prihliadnutím
na intonáciu,

 Dotváranie hry výrazovými prostriedkami:
rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato,
portamento, staccato).
 Zdokonaľovanie hráčskej techniky (prstová,
dychová technika),
 Hmatový ambit v rozsahu od c1 – po es3 .
 Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb
(príraz zhora, príraz zdola, nátril, mordent,
trilok).
 Obohatenie techniky hry o škálu pomocných
hmatov.
 Čítanie notového zápisu a aplikácia
teoretických poznatkov, nadobudnutých
v predmete hudobná náuka primerane
k špecifikám nástroja.
 Stupnice do 4 predznamenaní dur aj mol
(harmonický aj melodický variant)
s rozložením T5 aj D7 a zm7.

 pozná jednoduché piesňové formy, vie
rozlíšiť jednotlivé témy (vhodná je hra
ľudových piesní),
 hrá v rámci štvrťových a osminových taktov
s prihliadnutím na správne metrické cítenie
(pochopenie prízvuku na ťažkej dobe),
 zahrá náročnejšiu skladbu so sprievodom
klavíra alebo v komornom zoskupení.

Záverečná skúška:
-1 etuda, alebo cvičenie,
-1 prednesová skladba

 Základné dynamické rozdiely s prihliadnutím
na intonáciu.
 Upevňovanie rytmického cítenia
rozlišovaním párneho a nepárneho metra
a akcentov.
 Tvorba kultivovaného plného a čistého tónu.
 Rozlišovanie výrazových prostriedkov hudby
pri hre prednesov rôznych štýlových období.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZUŠ - ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Komorná hra pre zobcovú flautu
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
3.a 4.ročník prvej časti základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Kolektívne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

2,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet komorná hra má na základných umeleckých školách spomedzi skupinových foriem
vyučovania najširšie uplatnenie predovšetkým z hľadiska využitia počtu hráčov (duo - noneto)

a rôznych druhov hudobných nástrojov. Umožňuje zažiť radosť zo spoločného muzicírovania,
objavovať a prakticky precítiť krásu harmónie a zvukovú farbu hudobných nástrojov, rozširuje
umelecké vnímanie. Upevňuje, zdokonaľuje a rozvíja kompetencie žiaka získané na hodinách
individuálneho štúdia a hudobnej náuky. Poskytuje možnosti využitia väčšiny hudobných nástrojov,
ktoré sa na základných umeleckých školách vyučujú.
Komorná hra je predmet priradený k štúdiu na všetkých hudobných nástrojoch vyučovaných
na základných umeleckých školách. V rámci študijných zameraní hra na sopránovej zobcovej flaute
sa začína vyučovať v treťom ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia. Študijné zamerania hra
na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, bicích a ľudových nástrojoch, zobcových flautách (s výnimkou
sopránovej), fagote, ponúkajú predmet komorná hra ako jeden zo skupinových predmetov
od 3.ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia.
Komorná hra pokračuje v priebehu ďalšieho štúdia na prvom a druhom stupni, a tiež je
zaradená do učebných plánov štúdia pre dospelých. Môže slúžiť ako príprava k súhre v amatérskych
záujmových umeleckých skupinách a vo väčších súborových a orchestrálnych zoskupeniach. Býva
súčasťou prierezových tém umeleckých odborov ZUŠ (divadelné predstavenia, tematická súvislosť
hudby k vernisážam, spojenie tanečného stvárnenia s hudbou). Predpokladom zaradenia žiaka
do komorných zoskupení je určitá technická a muzikálna vyspelosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 príprava samostatného, technicky a interpretačne zrelého a pohotového amatéra hudby
 schopnosť štýlovo zvládnuť primerane náročné interpretované diela komorného charakteru
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
49. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
50. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
51. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
49. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
50. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
51. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
52. hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti






rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj –
 zobcové flauty:
soprán, alt, tenor,
bass
 ladička
 metronóm
 notový stojan

 magnetofónCD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

PAPP: Hungarian Chrismas
Songs;
G.FAURE: Trio;
M.HOŠEK: Baroko;
pre zobcové flauty /duá/
Snadné dueta I. II.;

Využívať akúkoľvek
dostupnú literatúru
pre dychové nástroje – dua,
tria kvartetá... úpravy,
transkripcie.
Výber z komornej literatúry
podľa doteraz platných
učebných osnov MŠ SR.







notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

 aplikujú doposiaľ získané teoretické
a individuálne interpretačné kompetencie
v komornej hre,
 demonštrujú správne postavenie (sedenie)
a kontrolujú pohybové činnosti hracieho
aparátu počas interpretácie,
 flexibilne reagujú na gestá určeného hráča,
rozumejú nástupnému gestu, gestu ukončenia
skladby alebo frázy,
 reagujú adekvátnym tempom a dynamikou
na gesto ukázané určeným hráčom na začiatku
skladby,
 dokážu sledovať svoj part a nastúpiť
na určenom mieste v priebehu skladby,
 aplikujú hudobno-výrazové prostriedky
(tempové, rytmické, dynamické, artikulačné,
agogické) podľa notového zápisu,
reprodukujú účelové cvičenia zamerané
na súčasné
 vnímanie melodickej línie, spoločné
frázovanie, tempo, zreteľnú artikuláciu
rytmických hodnôt, dynamiku a artikuláciu,
 reprodukujú krátke melodické a rytmické
úseky po predhraní učiteľom
 aplikujú v hre znamienka repetícia, prima
volta, sekunda volta,



















Spoločný zvukový a umelecký prejav.
Hrací aparát.
Interpretácia podľa gest určeného hráča.
Flexibilná orientácia v notovom zápise.
Jednohlasné, kánonické piesne a cvičenia.
Spoločná artikulácia využitých hudobných
prostriedkov.
Spoločné rytmické a výrazové cítenie.
Individuálne, neskôr v súhre precvičovanie
technicky náročnejších miest v skladbe.
Repetícia, prima volta, sekunda volta.
Analýza študovaných hudobných skladieb.
Rozvoj intonačnej predstavy a jednotnej
intonácie.
Rozvíjanie schopnosti vyrovnávania
zvukových možností rôznych hudobných
nástrojov.
Hudobná téma – rozoznávanie hlavnej
myšlienky v interpretovanej skladbe.
Elementárne chápanie hudobnej logiky
v hudobných skladbách.
Hudobná komunikácia (rozlišovanie
sólových a sprievodných častí).
Pravidelná, presná účasť na vyučovaní
a smerovanie k vzájomnej úcte a tolerancii.

 rozoznávajú základné znaky hudobných
foriem, vedia určiť tempo, metrum
a charakter študovaných skladieb,
 prispôsobujú sa intonačne a farebne
spoluhráčom v priebehu skladby,
 rozumejú stavbe a frázovaniu interpretovanej
skladby,
 uplatňujú v súhre logické frázovanie, určia
hlavnú myšlienku, predohru, dohru,
spomalenie, vrchol skladby v konkrétnych
vybraných skladbách,
 dynamicky sa prispôsobujú v dominantných
a sprievodných úsekoch jednotlivých hlasov,
 uvedomujú si zodpovednosť za spoločnú
interpretáciu hudobnej skladby,
 vedia zaujať svoje miesto v zoskupení
na pódiu,
 demonštrujú zásady kultúrneho správania
na koncertných podujatiach,
 interpretujú štýlovo a žánrovo rôznorodý
repertoár,
 vyjadrujú verbálne emocionálne zážitky
vyvolané interpretáciou,
 aplikujú kreatívne metódy počas spoločnej
interpretácie,
 reprodukujú krátke melodické alebo rytmické
úseky.

 Skupinové rozostavenie na pódiu.
 Kultúra správania sa na koncertných
podujatiach, formovanie estetického vkusu.
 Hudobná literatúra pre komornú hru.
 Nácvik repertoáru k rôznym významným
príležitostiam ( vianočný repertoár,
veľkonočný, ...).
 Striedanie sa hráčov jednotlivých hlasov
v priebehu skladby za účelom plynulého
čítania a orientácie v notovom zápise.
 Hra na ozvenu.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÚ ČASŤ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Komorná hra pre zobcovú flautu
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
1.a 4.ročník druhej časti základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
2 roky
Forma štúdia:
Kolektívne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania:

Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

5
I. stupeň základného štúdia
Hra na sopránovej zobcovej flaute
od 8 rokov, príp. 7 rokov
8 rokov
primárne umelecké
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
vzdelávanie 4 roky
4 roky
Ročník:
Ročník:
1.
2.
3.
4. 1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra alebo
sprievod, alebo hra
v súbore
-

-

1

3. Hudobná náuka
Spolu:

1
2,5

1
2,5

1
3,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

4

4

1

1
1
3,5 4

2,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet komorná hra má na základných umeleckých školách spomedzi skupinových foriem
vyučovania najširšie uplatnenie predovšetkým z hľadiska využitia počtu hráčov (duo - noneto)

a rôznych druhov hudobných nástrojov. Umožňuje zažiť radosť zo spoločného muzicírovania,
objavovať a prakticky precítiť krásu harmónie a zvukovú farbu hudobných nástrojov, rozširuje
umelecké vnímanie. Upevňuje, zdokonaľuje a rozvíja kompetencie žiaka získané na hodinách
individuálneho štúdia a hudobnej náuky. Poskytuje možnosti využitia väčšiny hudobných nástrojov,
ktoré sa na základných umeleckých školách vyučujú.
Komorná hra je predmet priradený k štúdiu na všetkých hudobných nástrojoch vyučovaných
na základných umeleckých školách. V rámci študijných zameraní hra na sopránovej zobcovej flaute
sa začína vyučovať v treťom ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia. Študijné zamerania hra
na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, bicích a ľudových nástrojoch, zobcových flautách (s výnimkou
sopránovej), fagote, ponúkajú predmet komorná hra ako jeden zo skupinových predmetov
od 3.ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia.
Komorná hra pokračuje v priebehu ďalšieho štúdia na prvom a druhom stupni, a tiež je
zaradená do učebných plánov štúdia pre dospelých. Môže slúžiť ako príprava k súhre v amatérskych
záujmových umeleckých skupinách a vo väčších súborových a orchestrálnych zoskupeniach. Býva
súčasťou prierezových tém umeleckých odborov ZUŠ (divadelné predstavenia, tematická súvislosť
hudby k vernisážam, spojenie tanečného stvárnenia s hudbou). Predpokladom zaradenia žiaka
do komorných zoskupení je určitá technická a muzikálna vyspelosť.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:









vzbudiť záujem žiakov o spoločné muzicírovanie
rozšíriť a prehlbovať vnímanie, citový svet a hudobné vedomosti
objavovať a precítiť krásu harmónie a zvukovú farebnosť hudobných nástrojov
osvojiť si princípy súhry a oboznámiť sa s interpretačnými štýlmi
uplatniť žiakovu technickú zručnosť a hudobnú vyspelosť v spoločnom hraní
viesť žiakov k rešpektovaniu základných princípov komornej hry
rozvíjať hru z listu
položiť základy pre rozvoj záujmovo – umeleckej činnosti

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón



interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
52. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
53. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
54. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
53. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
54. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
55. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
56. hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne



má záujem hľadať riešenia

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce







 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
tematického celku
 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Tvorenie tónu
 Výraz, prednes

Materiálne výučbové
prostriedky
 hudobný nástroj –
 zobcové flauty:
soprán, alt, tenor,
bass
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové nástroje

PAPP: Hungarian Chrismas
Songs;
G.FAURE: Trio;
M.HOŠEK: Baroko
pre zobcové flauty /duá/
Snadné dueta I. II.;
Využívať akúkoľvek dostupnú
literatúru pre dychové nástroje
– duetá, triá, kvartetá, úpravy ,
transkripcie.
Výber z komornej literatúry
podľa doteraz platných
učebných osnov MŠ SR.

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

 vedome regulujú pohybové činnosti hracieho
aparátu počas interpretácie,
 udržia rytmus a melodickú líniu vlastného partu
počas súhry s inými hráčmi,
 artikulujú spoločne melodické ozdoby
interpretovaných skladieb,
 reagujú na rytmické, dynamické a tempové
zmeny počas skladby, pohotovo reagujú
na nástupy a ukončenia na odlišných miestach
v jednotlivých hlasoch,
 poznajú noty, prstoklady, hmaty vlastného
partu.







Hrací aparát.
Melodický a rytmický kontrast.
Melodické ozdoby.
Hra podľa gest určeného hráča.
Štúdium jednotlivých partov po hlasoch,
neskôr kombinovaním.
 Samostatná analýza notového materiálu
svojho partu.
 Hudobno-výrazové prostriedky.
 Zdokonaľovanie spoločnej artikulácie
využitých hudobných prostriedkov.

 aplikujú v hre všetky tempové, rytmické,
dynamické, artikulačné, agogické označenia
zaznačené v notovom materiáli (decrescendo,
ritardando, accelerando, con moto, animato,
piu, ...),
 poznajú základné znaky a spôsob interpretácie
sonátovej formy, suitového cyklu,
viacčasťových hudobných skladieb,
 vnímajú interpretáciu v harmónii,
 demonštrujú spoločne v rámci súhry rovnaké
chápanie frázovania, použitia dynamiky,
výrazových, artikulačných prostriedkov
a agogiky,
 dokážu sa doladiť a intonačne sa podriadiť
zneniu orchestra,
 vnímajú interpretáciu ako celok, dokážu sa
so spoluhráčmi navzájom počúvať,
 regulujú počas súhry intonačnú čistotu, farbu
a kvalitu tónu,
 dokážu počas interpretácie sledovať notový
zápis,
 aplikujú pri samostatnom nácviku zásady
efektívneho cvičenia,
 majú prehľad o známych komorných
skladbách,
 využívajú hudobnú terminológiu v diskusiách
o hudobnej skladbe, dokážu porovnať
a ohodnotiť vlastný interpretačný výkon i iných
hráčov.

 Sonátová forma, suitový cyklus,
viacčasťové hudobné skladby.
 Rozvoj melodickej, rytmickej
a harmonickej predstavivosti.
 Interpretácia v súhre.
 Tvorba tónu.
 Rozvíjanie schopnosti plynule a zároveň
s počúvaním ďalších hlasov viesť vlastnú
melodickú líniu v dialógu so spoluhráčmi.
 Pohotové reagovanie nielen na notový
zápis, ale aj na výrazové označenia
v skladbe.
 Samostatné štúdium hudobného materiálu
komornej hry.
 Delené skúšky.
 Hudobná literatúra pre komornú hru.
 Analýza hudobnej skladby.
 Počúvanie a poznávanie komorných
skladieb rôznych hudobných žánrov
a štýlov.
 Vyjadrovanie vlastných názorov o hudobnej
skladbe, porovnávanie a hodnotenie
vlastných interpretačných výkonov i iných.
 Nácvik reakcií na gestá určeného hráča
pri precvičovaní tvorby spoločnej dynamiky
na určenom melodickom úseku skladby.
 Precvičovanie reakcií spoluhráčov
na tempové gestá určeného hráča skupiny
počas jednoduchej skladby.Osvojovanie
gestikulácie aj inými hráčmi komornej hry.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky (UP 10)
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

10
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute,
hoboji, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke,
lesnom rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote,
ľudových nástrojoch, cirkevná a chrámová hudba, základy
hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Na štúdium hry na priečnej flaute sa obvykle prijímajú žiaci vo veku 10 -12 rokov (podľa
telesnej vyspelosti), ktorí preukážu fyziologické predpoklady a hudobné nadanie. Je možné prijať

aj vekovo starších žiakov, ak prejavujú záujem o tento nástroj. Vhodná je príprava na zobcovej flaute.
Význam hry na flaute, tak ako aj pri ostatných dychových nástrojoch má pre dieťa aj zdravotný
rozmer – ako podporná liečba pri astmatických poruchách.
Obsah predmetu zahŕňa štúdium základnej literatúry, hru z nôt, komornú hru alebo hru
v súbore. Hudobný materiál vyberá podľa individuálneho stupňa technickej vyspelosti a muzikality.
Cieľom predmetu je oboznámiť žiaka so špecifikami nástroja a s jeho použitím v hudobnej praxi.
Predpokladom je zvládnutie techniky správneho dýchania a nátisku, rovnako ako hudobné cítenie
a porozumenie základným hudobno-teoretickým pojmom.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na priečnej flaute
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:



Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
55. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
56. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
57. dokáže adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch atď.)

 Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
57. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
58. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
59. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
60. hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania, zachováva prirodzenú mieru slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

3. motivačné rozprávanie
4. vysvetľovanie
5. praktická ukážka
6. individuálny prístup
7. problémová metóda
8. zážitková metóda
9. pozorovanie
10.
opakovanie

11.
práca na vyučovacej hodine
12.
komunikácia s rodičom
13.
samostatná práca v rámci
domácej prípravy
14.
návšteva koncertov, vystúpení
15.
verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
16.
účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové prostriedky Didaktická
tematického
technika,
celku
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes



Kopáčik: Melodické etudy


Ľudové a ľahké populárne

piesne so sprievodom klavíra, 
s CD


Prednesové skladbičky so

sprievodom klavíra- výber

Klindera: Škola pre flautu

hudobný nástroj priečna flauta
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica na archív nôt
skriňa na uloženie pomôcok –
dychové nástroje

 magnetofón
- CD
prehrávač
 notový
archív s CD
 odborné
knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak:
 je oboznamený s históriou nástroja, zvláda
zloženie, rozloženie nástroja a jeho
ošetrovanie
 pracuje so základmi dychovej techniky
(intenzita plynulého nádychu a výdychu),
funkciou bránice,
 má osvojené základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja),
 v rámci artikulácie ovláda hru tenuto
a legato,
 praktizuje hru stupníc dur do 3 predzn.,
 zahrá akordy T5 - veľký rozklad T5 v tenute,
legáte,
 interpretuje krátke prednesové skladby
so sprievodom klavíra, príp. dueta.

 Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-e3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu
Obsahové štandardy
 Osvojovanie základných návykov
a zručnosti pri hre na nástroji (postoj –
postavenie hlavy, ramien, rúk, nôh, držanie
nástroja – tlakové body: čeľuste a brada,
ukazovák ľavej ruky, palec pravej ruky).
 Dýchanie, práca pier a jazyka pri hre
na flautu.
 Zväčšovanie dychovej kapacity pľúc
vzhľadom na prechod zo zobcovej
na priečnu flautu.
 Hra tenuto, legato.
 Prefukovanie oktáv.
 Hra v celom rozsahu nástroja chromaticky
od c1 – po e3.
 Hra stupníc dur do 3 predznamenaní
v zvládnutom rozsahu, T5 - veľký rozklad
T5 v tenute, legáte.
 Rozvoj melodicko –rytmického cítenia.
 Utváranie zvukovej predstavivosti čistého
a zvučného flautového tónu.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B – primárne umelecké vzdelávanie
2 roky (UP 10)
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji,
klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote, ľudových nástrojoch,
cirkevná a chrámová hudba, základy hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Na štúdium hry na priečnej flaute sa obvykle prijímajú žiaci vo veku 10 -12 rokov (podľa
telesnej vyspelosti), ktorí preukážu fyziologické predpoklady a hudobné nadanie. Je možné prijať

aj vekovo starších žiakov, ak prejavujú záujem o tento nástroj. Vhodná je príprava na zobcovej flaute.
Význam hry na flaute, tak ako aj pri ostatných dychových nástrojoch má pre dieťa aj zdravotný
rozmer – ako podporná liečba pri astmatických poruchách.
Obsah predmetu zahŕňa štúdium základnej literatúry, hru z nôt, komornú hru alebo hru
v súbore. Hudobný materiál vyberá podľa individuálneho stupňa technickej vyspelosti a muzikality.
Cieľom predmetu je oboznámiť žiaka so špecifikami nástroja a s jeho použitím v hudobnej praxi.
Absolvent prvej časti prvého stupňa základného štúdia ovláda základné hudobno-teoretické
poznatky, ktoré primeranou formou aplikuje v hre na nástroji. Počas štúdia si osvojil základné
hudobné návyky: hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a tvorenie tónu,
dýchanie. Preukazuje samostatnosť pri nácviku osvojovaných skladieb a dokáže sa zaradiť
do komorných zoskupení. Úroveň nadobudnutá na tomto stupni vzdelania predstavuje základ
pre následné stupne vzdelania.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na priečnej flaute
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 vydržiavať dlhé tóny
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
58. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
59. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
60. dokáže adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
61. za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
62. schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
63. získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
64. hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich



uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Metódy









motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

Formy práce
 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 hudobný nástroj priečna flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie

 magnetofón
- CD
prehrávač
 notový
archív s CD
 odborné
knihy
 časopisy

Klindera: Škola pre flautu pokračovanie
Kopáčik: Melodické etudy pokračovanie
Gariboldi: výber etud
Ľudové a populárne piesne
so sprievodom klavíra, CD
Prednesové skladby – rôzne
obdobia so sprievodom klavíra výber

pomôcok – dychové
nástroje
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
Ovládať hmaty na nástroji od c1-g3
Mať osvojený správny postup pri samostatnom
cvičení
Vedieť sa intonačne doladiť s inými nástrojmi
Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu podľa
sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 praktizuje zloženie a rozloženie nástroja,
ošetrovanie nástroja
 ovláda správne základné návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja,
základy reberno-bránicového dýchania –
intenzita nádychu, plynulosti a dĺžky
výdychu)
 ovláda hru stupníc dur a mol
(harmonické, melodické) do 3
predznamenaní (harmonické, melodické)
 zahrajú akordy T5 - veľký rozklad T5, D7,
zm7 v tenute, legate
 rozlišujú širšiu dynamickú škálu piano forte podľa individuálnych schopností
žiaka
 hrajú jednoduché skladby v miernejších
tempách, so sprievodom klavíra, prípadne
v komornom zoskupení.














Upevňovanie základných návykov
a zručností pri hre na nástroji (postoj,
držanie nástroja, tvorba kultivovaného
plného tónu)
Sústavná práca na predlžovaní
výdychovej fázy prostredníctvom
vydržovaných tónov vo zvládnutom
rozsahu nástroja
Rozširovanie hmatového ambitu v
rozsahu od c1 – po a3
Stabilizovanie hry tenuto, legato
Vyrovnávanie polôh
Zväčšovanie dynamických plôch
Práca jazyka (nasadzovanie a mäkké
ukončovanie tónov)
Hra stupníc dur a mol (harmonické
a melodické) do 3 predznamenaní
v zvládnutom rozsahu, T5,D7,zm7 veľký rozklad v tenute, legate
Aplikovanie nadobudnutých vedomostí
v oblasti techniky hry na flaute na
vhodne zvolených prednesoch




Pestovanie estetického cítenia (zvuková
predstava plného a čistého tónu)
Zdokonaľovanie rytmickej súhry
a intonácie pri komornej hre /duo, trio,
kvarteto/ v kombinácii s inými
hudobnými nástrojmi

Záverečná skúška:
 1 stupnica – výber
 2 etudy rôzneho charakteru
 1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom, príp. s CD

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti druhého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky (UP č.13)
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
Hra na nástroji,
hra z listu, príprava k súhre
2. Komorná hra
alebo
3. Hra v súbore,
alebo hra v orchestri
4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.
1.
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete,
saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom
rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, ľudových
nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
-

-

1

1

-

-

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Na štúdium hry na priečnej flaute sa zväčša prijímajú žiaci, ktorí ukončili prvú časť I. stupňa
základného štúdia hry na sopránovej zobcovej flaute (žiaci vo veku 10 – 12 rokov podľa telesnej

vyspelosti, ktorí preukážu fyziologické predpoklady, hudobné nadanie), ale je možné prijať aj vekovo
starších študentov (študenti, ktorí ukončili druhú časť I. stupňa, študenti ,ktorí predtým hrali na inom
hudobnom nástroji, študenti, ktorí majú vo vyššom veku záujem naučiť sa hrať na hudobnom
nástroji), ktorí javia záujem o štúdiu hry na tomto nástroji pokiaľ spĺňajú požiadavky na prijatie
(dostatočne rozvinuté hudobné schopnosti, fyziologické danosti).
Obsah predmetu zahŕňa štúdium základnej literatúry, hru z nôt, komornú hru, súborovú hru
rôznych hudobných žánrov. Učebné osnovy je potrebné chápať ako východiskovú fázu
s rešpektovaním individuálneho vývoja žiakov. Zoznam literatúry má len odporúčajúci charakter,
ktorý vyberá pedagóg a závisí hlavne na individuálnych predpokladov žiakov (technická vyspelosť,
muzikalita, tvorivosť).

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 základné remeselné zvládnutie hry na nástroji (správne reberno-bránicové dýchanie, tvorba
tónu s výraznou dychovou oporou, pevnosť a flexibilita nátisku
 intonácia, rytmická a technická istota), o kvalitu tónu, kultiváciu nasadenia
 cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku a agogiku
 schopnosť súhry s inými hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri)
 poznať zvukové a farebné možnosti nástroja, jeho technické parametre, poznať princípy
ochrany a údržby nástroja
 hru z listu, improvizáciu a transponovanie do iných kľúčov
 samostatnosť, uvedomelosť pri riešení technickej a obsahovej záležitosti diela0
 hudobnú predstavivosť, fantáziu, hudobnú pamäť, orientáciu v hudobných formách, štýloch
a žánroch
 vlastný názor na interpretáciu skladieb rôznych štýlových období a žánrov
 orientáciu žiaka – absolventa na amatérsku hudobnú prax, alebo ďalšie štúdium na
konzervatóriu, vysokej škole umeleckého či pedagogického zamerania.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Spoznať správny spôsob reberno-bránicového dýchania.
 Zvyšovať kvalitu tónu a tvoriť intonačne čistý tón.
 Vnímať a interpretovať na základe doteraz získaných teoretických poznatkov.
Psychomotorická oblasť:
 Poznať výrazovú charakteristiku jednotlivých štýlových období.
 Poznať techniku interpretácie.
 Dokázať využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich pocitov a postojov.
Afektívna oblasť:
 Upevňovať vzťah k hudbe.
 Rozvíjať v žiakoch hudobnú predstavivosť, lásku k umeniu.
 Vyjadriť názor na vlastný výkon a výkony iných

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak sekundárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 dokáže adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 využíva technické prostriedky medzi-osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru

slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

E. KÖHLER: Škola hry na
flautu (pokračovanie);
E. TOWARNICKI: Škola hry
na flaute II. diel (pokračovanie)
G. GARIBOLDI: Progresívne
etudy;
M. MOYSE: 24 melodických
cvičení (pokračovanie);
M. MOYSE: 25 etud
pre stredný stupeň ;
F. TOMASZEWSKI: Výber
etud pre flautu – I. a II. diel;
BÁNTAI – KOVÁCS: Výber
etud pre flautu – II. diel;
W. A. MOZART: 2 sonatíny;

 hudobný nástroj priečna flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

BÁNTAI – KOVÁCS: Album
skladieb pre flautu;
J. HÄSSLER: 2 sonatíny;
V. ŠRÁMEK: Sonatína
Chrestomatia: Výber
prednesových skladieb (ed.
Moskva);
E. TOWARNICKI: Škola –
výber prednesov;
M. KLEMENT: Škola hry
na alt. zobc. flautu – výber
prednesov;
N. A. STRUNEK: Suity a árie
(ed. Peters);
V. ŠRÁMEK: Sonatína I.;
DIBÁK: Impromptu
+ doplnenie vhodnej literatúry
podľa aktuálnej ponuky
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







 Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
v stupniciach do 4 predznamenaní
 Ovládať hmaty na nástroji od c1- a3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu podľa
sluchu

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak:
 ovládajú zloženie a rozloženie nástroja,
základnú údržbu
 majú osvojené kompetencie primerane ich
veku a dispozíciám postoj, držanie nástroja,
základy reberno-bránicového dýchania)

Obsahové štandardy
17. Zdokonaľovanie hráčskej techniky
(dychovej, tónovej, prstovej techniky).
18. Tvorba kultúrneho tónu a intonácie.
19. Zavádzanie nácviku jednoduchého
staccata.

 sústreďujú sa na tvorbu kultúrneho tónu
a intonácie
 aplikujú jednoduché staccato
 zdokonaľujú hru melodických ozdôb
 pri technických aj melodických cvičeniach
dbajú na čistotu spojov v pomalších
aj rýchlejších tempách
 upevňujú hmatový ambit v rozsahu od c1
po a3 s následným rozširovaním po c4
 ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické,
melodické) do 4 predznamenaní
(harmonické, melodické),
 zahrajú akordy T5 - veľký rozklad T5,
D7,zm7 v tenute, legate a obraty po 4 cez 2
oktávy
 vedia používať výrazové prostriedky
vo väčších dynamických škálach
 hrajú náročnejšie skladby so sprievodom
klavíra, príp. v komornom zoskupení



20. Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb.
21. Orientácia na čistotu spojov v pomalších
aj rýchlejších tempách.
22. Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka
v rozsahu od c1 po a3 s následným
rozširovaním po c4 .
23. Hra stupníc dur a mol (harmonické
a melodické) do 4 predznamenaní
v zvládnutom rozsahu, T5 , D 7 , zm7 veľké rozklady a obraty po 4 v tenute, legate,
staccate.
24. Prehlbovanie vedomostí v oblasti
štýlových období.
25. Zväčšovanie dynamických plôch
s prihliadnutím na intonáciu a výraz.
26. Riešenie technických problémov
podriaďovať hudobnému výrazu
a interpretácii skladby. Náročnejšie skladby
so sprievodom klavíra, príp. v komornom
zoskupení.

1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom, príp. s CD

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI DRUHÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky (UP 13)
Forma štúdia:
Denná – individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová,DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu, príprava k súhre
2. Komorná hra
alebo
3. Hra v súbore,
alebo hra v orchestri
4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

13
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete,
saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom
rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, ľudových
nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
-

-

1

1

-

-

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Priečna flauta má niekoľko príbuzných nástrojov s rovnakou konštrukciou, spôsobom tvorenia
tónu a technikou hry, ktoré sa od nej líšia iba veľkosťou. Patrí k nim altová flauta, basová flauta

a predovšetkým pikola. Pikola je o polovicu menšia než flauta a preto znie o oktávu vyššie, na rozdiel
od altovej flauty sa však nejedná o transponujúci nástroj. Notácia pikoly je taktiež identická s notáciou
flauty, nekladie teda na žiaka zvýšené nároky či pozornosť, tónový rozsah sa v notácii pohybuje
od tónu d1 po tón c4, hoci reálne znie všetko o oktávu vyššie. (d2 –c5). Pikola je predovšetkým
nástrojom orchestrálnym, používa sa v orchestroch najrozličnejšieho druhu od dychoviek až po veľké
symfonické telesá. Jej prenikavý, nezriedka dominujúci zvuk dodáva lesk mnohým nástrojovým
skupinám, najmä sláčikovým a často sú jej vo veľkých symfonických či operných dielach zverované
virtuózne sólové vstupy. Ako koncertný nástroj sa pikola používa iba sporadicky, až na pár výnimiek
súčasných autorov nejestvuje pre ňu samostatná koncertná literatúra, využíva preto pre koncertné
účely často diela pre malú zobcovú flautu – sopranino. Hru na pikole nie je potrebné študovať
samostatne, oddelene od hry na flaute, pretože sa jedná o príbuzný nástroj a teda o rovnakú metodiku
vyučovania ako pri hre na flaute, s rovnakým dôrazom na zvládnutie techniky a výrazu. Malé rozmery
nástroja a jeho zvýšené nároky na intonačnú stabilitu si však vyžadujú zvýšenú pozornosť
a precíznosť hry najmä po intonačnej stránke. Cieľom predmetu je preto oboznámiť žiaka
so špecifikami tohto nástroja, s jeho použitím v hudobnej praxi, s jeho zvládnutím do takej miery,
že žiak bude schopný zapojiť sa efektívne do hry v ansámbli či školskom orchestri. Tieto ciele však
nie je možné dosiahnuť bez predchádzajúceho dostatočného zvládnutia hry na flaute z hľadiska
techniky správneho dýchania a najmä techniky nátisku, pretože po týchto stránkach kladie hra
na pikole na hráča zvýšené nároky. Odporúča sa preto zaradiť hru na pikole do vyučovacieho procesu
až vo vyšších ročníkoch II. stupňa základného štúdia resp. rozširujúceho štúdia ako hru na obligátnom
nástroji a voliteľný predmet pre vybraných žiakov s priaznivými dispozíciami, u ktorých sa už
predpokladá dostatočná úroveň zmienených technických zručností. Obsahové a výkonnostné
štandardy pri hre na pikole sa v podstate zhodujú so štandardami pri hre na flaute, takisto pri výbere
vhodnej študijnej literatúry je možné bez problémov čerpať zo zdrojov určených pre flautu, prípadne
rozšíriť ich o štúdium a prípravu orchestrálnych partov, potrebných pre školskú produkciu. Nie je
účelné dlhé a únavné cvičenie na nástroji, skôr je užitočné hru na pikole brať ako doplnok ku hre
na priečnej flaute, prenášať na pikolu všetky zručnosti získané hrou stupníc, etúd a malých
prednesových skladieb na flaute a dosiahnuť tak ľahkosť, intonačnú spoľahlivosť a výrazovú
rozmanitosť, potrebnú pre orchestrálnu prax.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 základné remeselné zvládnutie hry na nástroji (správne reberno-bránicové dýchanie, tvorba
tónu s výraznou dychovou oporou, pevnosť a flexibilita nátisku
 intonácia, rytmická a technická istota), o kvalitu tónu, kultiváciu nasadenia
 cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku a agogiku
 schopnosť súhry s inými hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri)
 poznať zvukové a farebné možnosti nástroja, jeho technické parametre, poznať princípy
ochrany a údržby nástroja
 hru z listu, improvizáciu a transponovanie do iných kľúčov
 samostatnosť, uvedomelosť pri riešení technickej a obsahovej záležitosti diela0





hudobnú predstavivosť, fantáziu, hudobnú pamäť, orientáciu v hudobných formách, štýloch
a žánroch
vlastný názor na interpretáciu skladieb rôznych štýlových období a žánrov
orientáciu žiaka – absolventa na amatérsku hudobnú prax, alebo ďalšie štúdium na
konzervatóriu, vysokej škole umeleckého či pedagogického zamerania.

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Spoznať správny spôsob reberno-bránicového dýchania.
 Zvyšovať kvalitu tónu a tvoriť intonačne čistý tón.
 Vnímať a interpretovať na základe doteraz získaných teoretických poznatkov.
Psychomotorická oblasť:
 Poznať výrazovú charakteristiku jednotlivých štýlových období.
 Poznať techniku interpretácie.
 Dokázať využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich pocitov a postojov.
Afektívna oblasť:
 Upevňovať vzťah k hudbe.
 Rozvíjať v žiakoch hudobnú predstavivosť, lásku k umeniu.
 Vyjadriť názor na vlastný výkon a výkony iných

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 dokáže adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)

4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Stupnice
Výraz, prednes
Baroko
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20. a 21. storočia













 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
didaktická hra
pozorovanie
opakovanie
precvičovanie
počúvanie hudby

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Stupnice
Výraz, prednes
Baroko
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20. a 21.
storočia

E. TOWARNICKI: Škola hry
na flautu II. diel ;
ČERNÝ – BOK: Škola hry;
E. KÖHLER: op. 33/I. zošit
M. MOYSE: 25 etud
pre stredný stupeň (dokončiť) ;
F. TOMASZEWSKI: Výber
etud pre flautu – II. diel (pokr.);
BÁNTAI – KOVÁCS: Výber
etud pre flautu – II. diel (pokr.);
W. POPP: op. 413/I. zošit;
G. F. HÄNDEL: Sonáta g mol;
G. F. HÄNDEL: Halské
sonáty;
G. FINGER: Sonáty F a G dur;
J. K. VAŇHAL: Sonáta G dur;
Sonáty starých majstrov;
M. VILEC: Na rozhľadni;
J. PAUER: Capricciá;
H. R. SINISALO: 3 miniatúry;
P. ŽÍDEK: Nokturno;
G. KOSÍK:Suita v starom slohu
Z. FOLPRECHT: Suita
v starom slohu; Albumy
prednesových skladieb (ed.
Budapešť); Albumy
prednesových skladieb;
E. TOWARNICKI: Škola hry
na flautu – výber prednesov

 hudobný nástroj priečna flauta
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na
archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s CD
 počítač alebo
notebook
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Stupnice
Výraz, prednes
Baroko
Klasicizmus
Romantizmus
Hudba 20. a 21. storočia

Výkonové štandardy
Žiak:
 zdokonaľujú zvukovú predstavivosť čistého
a zvučného tónu
 prehlbujú nádychovú fázu (pracujú
na obsažnom a rýchlom nádychu) a predlžujú
výdychovú fázu vzhľadom na hru náročnejších
prednesov,
 rozširujú dynamickú škálu– hrou: p f p, f p f.
 ovládajú techniku hry jednoduchého staccata,
 zavádzajú nácvik dvojitého stacccata,
 upevňujú hmatový ambit v rozsahu od c1- h3,
 majú osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa
dur a mol (harmonické, melodické)
do 4 predznamenaní
 zahrajú akordy T5 - veľký rozklad T5, D7,
zm 7 v tenute, legate, staccate a obraty po 4
cez 2 oktávy, C dur - c mol cez 3 oktávy
 ovládajú techniku hry oktáv a intervalových
spojov v legate, s rôznou dynamickou plochou
 ovládajú tempové označenia, melodické
ozdoby a ďalšie výrazové prostriedky,
 dokážu nadobudnuté technické zručnosti hry
aplikovať v hre technických cvičení
a prednesových skladieb.

Kompetencie
 Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-h3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať známu melódiu podľa
sluchu
 Zvládnuť ľahkú improvizáciu
Obsahové štandardy















Zdokonaľovanie zvukovej
predstavivosti čistého a zvučného
flautového tónu.
Prehlbovanie nádychovej fázy (práca
na obsažnom a rýchlom nádychu)
a predlžovanie výdychovej fázy
vzhľadom na hru náročnejších
prednesov.
Rozširovanie dynamickej škály – hrou:
p f p, f
Stabilizovanie techniky hry
jednoduchého staccata.
Zavádzanie nácviku dvojitého staccata.
Upevňovanie hmatového ambitu u
žiaka v rozsahu od c1 - po c 4.
Aplikácia hudobno-teoretických
poznatkov v praxi.
Hra stupníc dur a mol (harmonické
a melod.), T5, D7, zm7 - veľké
rozklady a obraty po 4 v tenute, legate,
staccate v rýchlejších tempách,
jednoduchým aj dvojitým jazykom.
Technika hry oktáv a intervalových
spojov v legate, s rôznou dynamickou
plochou.
Tempové označenia, melodické ozdoby
a ďalšie výrazové prostriedky.







Zdokonaľovanie rytmického cítenia
hrou náročnejších technických etúd a
prednesových skladieb.
Rozvíjanie hráčskej techniky v
súčinnosti s rozvojom muzikality

1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom, príp. s CD

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na
príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri

1-2

1- 2

1-2

1-2

1

1

1

1

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja rôznymi
fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ priečnej 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 v 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch a
vystúpení – školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového obdobia
a charakteru, pomalé
i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber z flautovej

Materiálne výučbové prostriedky Didaktická
technika,
ďalšie zdroje










Priečna flauta in C
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica na archív nôt

 magnetofón
- CD
prehrávač
 notový
archív s CD
 odborné
knihy
 časopisy
 Notebook

literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.

 skriňa na uloženie pomôcok dychové nástroje

alebo PC

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy

Kompetencie
- Nácvikom dlhých tónov v celom rozsahu
nástroja (c1 – c4) s rôznou dynamikou, hrou
oktáv v preberaných stupniciach dbať
na správnu intonáciu, kvalitu tónu
a dolaďovanie.
- Na preberaných skladbách rozširovať
vedomosti o hudobných štýloch a hudobnej
forme.
- Názornými ukážkami učiteľa, počúvaním
kvalitných nahrávok a návštevou
- koncertných podujatí viesť sústavne žiaka
k vytváraniu samostatného názoru na tónový
ideál,
- techniku hry, prehlbovaniu záujmu o hudbu,
poznávanie hudobnej literatúry a hudobných
štýlov.
- V technike hry viesť žiaka k sústredenému
a ekonomickému nácviku hraných skladieb–
obtiažne miesta cvičiť opakovane.
- Techniku artikulácie a prstov posunúť
do rýchlejších témp.
Obsahové štandardy

Žiak:
- Zdokonaľovanie kvality tónu (zvuková
 dokážu nadviazať na schopnosti a zručnosti
predstavivosť čistého zvučného flautového
získané na 1. stupni
tónu), kultivovaného prejavu a intonačnej
 základného štúdia, a sú schopní ich rozvíjať o
čistoty hry.
ďalšie technické
- Prehlbovanie nádychovej fázy (práca
 a výrazové prostriedky, ktoré budú využívať
na obsažnom a rýchlom nádychu)
pri hre náročnejších
a predlžovanie výdychovej fázy vzhľadom
 a rozsiahlejších diel,
na hru náročnejších prednesov.

 majú zdokonalenú úroveň hry z 1.stupňa
základného štúdia,
 ovládajú základy dychovej techniky
a zdokonaľujú techniku dýchania
 (obsažný a rýchly nádych, plynulý výdych),
 v rámci artikulácie ovládajú hru tenuto
a legato, staccato (jednoduché
 aj dvojité), portamento,
 majú osvojenú hru stupníc dur a mol
(harmonické a melodické), s T5
 zm7 veľké rozklady a obraty po 4 v tenute,
legate, dvojitom
 staccate,
 sú schopní zahrať prednesové skladby sólo,
alebo so sprievodom
 klavíra,
 dokážu sa zapojiť do komornej alebo
súborovej hry

- Rozširovanie dynamickej škály vo všetkých
registroch nástroja.
- Stabilizovanie techniky hry jednoduchého
a dvojitého staccata.
- Rozširovanie hmatového ambitu u žiaka
v rozsahu od c1 - po d4 .
- Hra stupníc dur a mol (harmonické
a melodické),T5 , D 7 , zm7 - veľké
rozklady a obraty po 4 v tenute, legate,
staccate v rýchlejších tempách,
jednoduchým aj dvojitým jazykom.
- Viesť žiaka k sústredenému
a ekonomickému nácviku náročnejších
miest (riešenie technických problémov v
oblasti rytmu, intonácie, artikulácie).
- Melodické a technické cvičenia podľa
výberu pedagóga a individuálnych
dispozícií žiaka. Prednesové skladby podľa
výberu pedagóga s prihliadnutím na záujmy
žiaka.
- Hra v širších dynamických plochách.

UČEBNÉ OSNOVY PRE DRUHÝ ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO
ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
2. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na priečnej flaute
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na
príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Flauta ako jeden z najstarších hudobných nástrojov prešla počas svojho vývoja rôznymi
fázami, ktoré vyústili v doposiaľ najdokonalejší typ priečnej 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 v 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
 komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia

6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Etudy: M. MOYSE: 24 progresívnych
etud
 E. KÖHLER: op. 33/II. zošit
 W. POPP: op. 413/II. zošit
 BÁNTAI – KOVÁCS: Výber etud III.
zošit

Materiálne
výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie
zdroje

 Priečna flauta
in C
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový
materiál

 magnetofó
n - CD
prehrávač
 notový
archív s
CD
 odborné

 F. TOMASZEWSKI: Výber etud III.
zošit
 Prednesové skladby:
 G. F. HÄNDEL: Sonáty pre flautu
 Ph. De LAVIGNE: 6 sonát pre flautu
 G. Ph. TELEMANN: Sonáty pre flautu
 J. J. QUANTZ: Sonáty pre flautu
 W. A. MOZART: Sonáty pre flautu
 T. AKIMENKO: Idyla E.
SZERVANSZKY: Sonatína
 BENDA: Sonáta C dur J. Z. BARTOŠ:
Prelúdiá
 I. BÁZLIK: 5 skladieb pre flautu a
klavír BÁNTAI – KOVÁCS: Album
skladieb pre flautu a klavír
 Ďalšie skladby podľa úvahy učiteľa
a schopností žiaka.

knihy
 stolička
pre učiteľa
 časopisy
 katedra
 Notebook
alebo PC
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa
na uloženie
pomôcok –
dychové
nástroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Technika
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
 majú vyprofilovaný svoj záujem o hudobný
štýl a charakter hudby,
 sú oboznámení so skladbami rôznych štýlov

Kompetencie
- Rozvíjať
u
žiakov
kladné
postoje
k interpretácii
hudby
hrou
sólových
i komorných skladieb. Rozvíjať muzikalitu,
riešenie technických problémov podriadiť
celkovému hudobnému výrazu a interpretácii
hraných skladieb. Podporovať záujem
o účinkovanie na podujatiach školy, čo by
malo byť najmenej dvakrát ročne: jedenkrát
sólový výkon a jedenkrát s komorným
ensamblom.

Obsahové štandardy
 Skvalitňovanie tónovej stránky pomocou
hrania dlhých tónov v celom rozsahu
nástroja s rôznou dynamickou plochou.










a charakteru,
volia si skladby podľa vlastného vkusu alebo
podľa odporučenia učiteľa,
dokážu zahrať stupnice dur a mol
(harmonické, melodické), T5 , D7 , zm 7
veľký rozklad a obraty po 4 v rýchlejších
tempách v tenute, legate, dvojitom staccate,
dokážu zahrať stupnice C dur, Cis dur c mol, cis mol cez 3 oktávy,
majú vytvorení názor na flautový tónový
ideál (čistota, plnosť a farebnosť tónu),
vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon
a výkony iných,
sú schopní samostatne naštudovať rytmicky
aj výrazovo náročnejšie etudy a prednesy,
dokážu sa zapojiť do komornej alebo
súborovej hry

 Pracovať na dolaďovaní formou hry
oktávových spojov.
 Upevnenie hmatového ambitu u žiaka v
rozsahu od c1 - po d4 .
 Zdokonaľovanie technickej zručnosti
aplikovanej pri hre v rámci stupníc,
technických cvičení a prednesov.
 M. Moyse - De la sonorite (cvičenia
na tvorenie tónu). Philipe Bernold - La
Technique d´ Embouchure (218 exercices).
 Rozvíjanie kladných postojov k interpretácii
hudby hrou sólových aj komorných skladieb
v súčinnosti s rozvojom technických,
výrazových prostriedkov

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ –
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klarinet
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1 B primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
2 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji,
klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote, ľudových nástrojoch,
cirkevná a chrámová hudba, základy hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ
pre hru na klarinete je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé
dýchacie orgány a zuby. Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácii
hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hra v niektorom zvolenom amatérskom súbore. Predmet obsahuje
štúdium základnej literatúry, hry z listu, komornú, súborovú, orchestrálnu hru.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
- Získať u žiaka záujem o štúdium hry na klarinete
- počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
- oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- rozvíjať kreatívne myslenie
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku,
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- zvládať šalmajový register
- upevňovať čistú intonáciu
- vydržiavať dlhé tóny
- pestovať pevný tón
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor na základnej úrovni
využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
- zdokonaľuje kvalitu tónu
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus
- zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Šalmajový register
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická
celku
prostriedky
technika, ďalšie
zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Šalmajový register
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

J.Kratochvíl- Škola hry
na klarinet I. diel
B. Zákostelecký- Škola
hry na saxofón I. diel
F. Demnitz-Etudyvýber
S.Solárik,-Ľudové
a ľahké populárne
piesne so sprievodom
klavíra
Prednesové skladbičky
so sprievodom klavíravýber













hudobný nástroj
klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica /polica/ na archív nôt
skriňa na uloženie pomôcok –
dychové hudobné nástroje

 nahrávacie
zariadenie
 -magnetofón
 -CD prehrávač
 notový archív
s CD
 -odborné
knihy
 -časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 zvládnuť hru - legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 ovládať hmaty na nástroji od e-c3
 mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 zvládnuť nastavenie plátku na nástroj
i údržbu nástroja
 vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu podľa
sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 sa oboznamuje s nástrojom, jeho zložením
a starostlivosťou
 má osvojene základne návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja,
postavenie prstov
 základy reberno-branicového dýchania
 vie nasadiť a ukončiť tón, dbá na kultúrnosť
tónu
 hrá vydržované tóny
 zvláda hru v rozsahu e – g2,
 v ramci artikulacie ovláda hru tenuto, legato,
 ovláda základne durové stupnice do 2# a 2b,
T5
 interpretuje jednoduché ľudové a umelé
piesne.

 Oboznámenie sa s nástrojom, jeho zložením
a starostlivosťou.
 Správne držanie tela, držanie nastroja –
postavenie prstov.
 Bránicové dýchanie – nátisk.
 Výslovnosť – nasadenie, ukončenie tónu kultúra tónu.
 Hra vydržovaných tónov.
 Zvládnuť tóny v rozsahu e – g2.
 Tenuto a legato.
 Hra základných durových stupníc do 2# a 2b
 s T5.
 Jednoduché ľudové a umelé piesne
s doprovodom klavíra.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ –
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hra na klarinet
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1 B primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
2 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji,
klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote, ľudových nástrojoch,
cirkevná a chrámová hudba, základy hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ
pre hru na klarinete je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé
dýchacie orgány a zuby. Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácii
hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hra v niektorom zvolenom amatérskom súbore. Predmet obsahuje
štúdium základnej literatúry, hry z listu, komornú, súborovú, orchestrálnu hru.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
-

pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie
pestovať zmysel pre dobro a krásu

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
-

preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku,
schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:

-

rozvíjať flexibilitu prstov
upevňovať nátisk na nástroji
zvládať šalmajový register
upevňovať čistú intonáciu
pestovať pevný tón
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
-

rozvíjať hudobné cítenie
vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
- zdokonaľuje kvalitu tónu
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus
- zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Šalmajový register
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Šalmajový register
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes

J.Kratochvíl- Škola hry na
klarinet I. diel
F. Demnitz-Etudy- výber
Ľudové a populárne piesne so
sprievodom klavíra
Prednesové skladby so
sprievodom klavíra- výber












hudobný nástroj
klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica /polica/
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové hudobné
nástroje

 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes

 zvládnuť hru - legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 ovládať hmaty na nástroji od e-e3
 mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy












Žiak:
sa oboznamuje s nástrojom, jeho zložením
a starostlivosťou
má osvojene základne návyky pri hre
na nástroji (postoj, držanie nástroja, postavenie
prstov
základy reberno-branicového dýchania
vie nasadiť a ukončiť tón, dbá na kultúrnosť
tónu
hrá vydržované tóny
zvláda hru v rozsahu e – e3,
v rámci artikulacie ovláda hru tenuto, legato,
ovláda durové stupnice do 3# a 3b, T5
interpretuje jednoduché ľudové a umelé
piesne.

Záverečná skúška:
1 durová stupnica cez 2 oktávy, T5 a obraty po 3
1 etuda-výber
1 prednesová skladba s doprovodom klavíra

 Oboznámenie sa s nástrojom, jeho zložením
a starostlivosťou.
 Správne držanie tela, držanie nastroja –
postavenie prstov.
 Hrudníkovo-bránicové dýchanie – nátisk.
 Výslovnosť – nasadenie, ukončenie tónu kultúra tónu.
 Zvládnuť tóny v rozsahu e – e3
 Tenuto a legato.
 Hra durových stupníc do 3# a 3b s T5.
 Ľudové a umelé piesne s doprovodom
klavíra.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na klarinet
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu, príprava k súhre
2. Komorná hra
alebo
3. Hra v súbore,
alebo hra v orchestri
4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete,
saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom
rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, ľudových
nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
-

-

1

1

-

-

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ
pre hru na klarinete je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé
dýchacie orgány a zuby. Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácii
hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hre v niektorom zvolenom amatérskom súbore. Predmet obsahuje
štúdium základnej literatúry, hry z listu, komornú, súborovú, orchestrálnu hru.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
- Získať u žiaka záujem o štúdium hry na klarinete
- počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
- oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- rozvíjať kreatívne myslenie
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku,
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- zvládať šalmajový register
- upevňovať čistú intonáciu
- vydržiavať dlhé tóny
- pestovať pevný tón
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor na základnej úrovni
využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
- zdokonaľuje kvalitu tónu
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus
- zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Hra stupníc
Hra technických cvičení
Prednesové skladby z rôznych
období
Populárne piesne










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na žiackych koncertoch

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra Materiálne výučbové
celku
prostriedky
 Hra stupníc
 Hra technických
cvičení
 Prednesové
skladby
z rôznych
období
 Populárne
piesne

B. ZákosteleckýŠkola hry na
saxofón I. dielpokračovanie;
F. Demnitz-Etudyvýber;
Prednesové skladby
so sprievodom
klavíra- výber
z rôznych období
Beatles, ABBA, ...











hudobný nástroj - klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica/, na archív
nôt
 skriňa na uloženie pomôcok
– dychové hud.nástroje

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Hra stupníc
Hra technických cvičení
Prednesové skladby z rôznych období
Populárne piesne

 zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 ovládať prstovú a jazykovú techniku
 ovládať hmaty na nástroji od e - f3
 mať osvojený správny postup pri samostatnom
cvičení
 vedieť sa intonačne doladiť s inými nástrojmi
 vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 zvláda prstovú a jazykovú techniku,
 hrá v rozsahu e – f3,
 ovláda hru tenuto, staccato a legato,
 aplikuje hru durových a molových
stupníc do 3 predznamenaní a
prislušných tónickych kvintakordov a
D7 po troch v dosiahnutom rozsahu,
 ovláda plynule čítanie nôt,
 orientuje sa v notovom zápise a je
schopný hrať jednoduché skladby z
listu,
 aplikuje elementarné hudobnovyrazové prostriedky (dynamika,
zmeny tempa, frazovanie, agogika),
 hrá zo zapisu celých, polových,
štvrťových, osminových,
šestnástinových nôt a pomlčiek,
 ovláda prechod medzi osminovými
triolami a šestnástinovými notami,
 ovláda hru polovej, štvrťovej a
osminovej noty s bodkou,
 je schopný hrať so sprievodom a
vedome rozlišuje silu, dĺžku, výšku a
farbu tónu,
 interpretuje viachlasne skladby
so spolužiakmi, alebo učiteľom.
















Hygiena a údržby nástroja.
Dôraz na plynulé reberno-branicové dýchanie.
Budovanie nátisku.
Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu (e - f3)
výraznou dychovou oporou.
Hra tenuto, staccato.
Zdokonaľovanie väzieb legata pri prechode
do dvojčiarkovanej oktávy.
Hra durových a molových stupníc do 3 predzn., T5
a D7 s rôznymi artikuláciami v mierne rýchlom
tempe v dosiahnutom rozsahu.
Elementarne hudobno-vyrazové prostriedky
(dynamika, zmeny tempa, frázovanie, agogika).
Hra so sprievodom a vedome rozlíšenie sily, dĺžky,
výšky a farby tónu.
Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
Aplikácia hudobno - teoretických poznatkov
v praxi: stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, prima volta, seconda volta, Da Capo,
D.C. al Fine, dal segno.
Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za notou,
triola, synkopa, ligatúra, legato, doba, takt, rytmus,
tempo, dynamika, piano, mezzoforte, forte,
fortissimo, crescendo, decrescendo, melódia, pieseň,
skladba, motív, veta, časť, forma, predohra, dohra,
medzihra.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na klarinet
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná - individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu, príprava k súhre
2. Komorná hra
alebo
3. Hra v súbore,
alebo hra v orchestri
4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete,
saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom
rohu, pozaune, barytóne, heligóne, tube, ľudových
nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5
-

-

1

1

-

-

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ
pre hru na klarinete je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé
dýchacie orgány a zuby. Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácii
hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hre v niektorom zvolenom amatérskom súbore. Predmet obsahuje
štúdium základnej literatúry, hry z listu, komornú, súborovú, orchestrálnu hru.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
- získať u žiaka záujem o štúdium hry na klarinete
- počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
- oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
- osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
- rozvíjať kreatívne myslenie
- pestovať zmysel pre dobro a krásu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku,
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- zvládať šalmajový register
- upevňovať čistú intonáciu
- vydržiavať dlhé tóny
- pestovať pevný tón
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor na základnej úrovni
využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
- zdokonaľuje kvalitu tónu
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus
- zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Hra stupníc
Hra technických cvičení
Prednesové skladby z rôznych
období
Populárne piesne










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na žiackych koncertoch

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Hra stupníc
Hra
technických
cvičení
Prednesové skladby
z rôznych období
Populárne piesne











 nahrávacie
zariadenie
 -magnetofón
 -CD prehrávač
 notový archív s CD
 -odborné knihy
 -časopisy

B. Zákostelecký- Škola
hry na saxofón I. dielpokračovanie;
F. Demnitz-Etudyvýber;
Prednesové skladby
so sprievodom klavíravýber z rôznych
období
Beatles, ABBA,...

hudobný nástroj klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica,
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
hudobné nástroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
Hra stupníc
Hra technických cvičení
Prednesové skladby z rôznych období
Populárne piesne

Kompetencie
 zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto, hru
v bodkovanom rytme a synkopickom rytme
 ovládať prstovú a jazykovú techniku
 ovládať hmaty na nástroji od e - f3
 mať osvojený správny postup pri samostatnom
cvičení
 vedieť sa intonačne doladiť s inými nástrojmi
 vedieť si zahrať ľahkú melódiu podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 zvláda prstovú a jazykovú techniku,
 hrá v rozsahu e – f3,
 ovláda hru tenuto, staccato a legato,
 aplikuje hru durových a molových
stupníc do 3 predznamenaní a
prislušných tónickych kvintakordov a
D7 po troch v dosiahnutom rozsahu,
 ovláda plynule čítanie nôt,
 orientuje sa v notovom zápise a je
schopný hrať jednoduché skladby z
listu,
 aplikuje elementarné hudobno-vyrazové
prostriedky (dynamika, zmeny tempa,
frazovanie, agogika),
 hrá zo zapisu celých, polových,
štvrťových, osminových,
šestnástinových nôt a pomlčiek,
 ovláda prechod medzi osminovými
triolami a šestnástinovými notami,
 ovláda hru polovej, štvrťovej a
osminovej noty s bodkou,
 je schopný hrať so sprievodom a
vedome rozlišuje silu, dĺžku, výšku a
farbu tónu,
 interpretuje viachlase skladby
so spolužiakmi, alebo učiteľom.
















Hygiena a údržby nástroja.
Dôraz na plynulé reberno-branicové dýchanie.
Budovanie nátisku.
Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu (e - f3)
výraznou dychovou oporou.
Hra tenuto, staccato.
Zdokonaľovanie väzieb legata pri prechode
do dvojčiarkovanej oktávy.
Hra durových a molových stupníc do troch
predznamenaní , T5 a D7 s rôznymi artikuláciami
v mierne rýchlom tempe v dosiahnutom rozsahu.
Elementarne hudobno-vyrazové prostriedky
(dynamika, zmeny tempa, frázovanie, agogika).
Hra so sprievodom a vedome rozlíšenie sily,
dĺžky, výšky a farby tónu.
Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
Aplikácia hudobno - teoretických poznatkov
v praxi: stupnica, durový a molový kvintakord,
D7a jeho obraty, prima volta, seconda volta, Da
Capo, D.C. al Fine, dal segno.
Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za notou,
triola, synkopa, ligatúra, legato, doba, takt, rytmus,
tempo, dynamika, piano, mezzoforte, forte,
fortissimo, crescendo, decrescendo, melódia,
pieseň, skladba, motív, veta, časť, forma,
predohra, dohra, medzihra.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na klarinete
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava(štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Druhá časť prvého stupňa - ISCED 2 B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu, príprava
k súhre

13
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B
trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu, pozaune, barytóne,
heligóne, tube, ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v orchestri

-

1

1

-

2

2

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1,5
3

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je
hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie orgány a zuby.
Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácie hudobných skladieb
a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej
práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hry na klarinete
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:





preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať

Psychomotorická oblasť:






rozvíjať flexibilitu prstov
upevňovať čistú intonáciu
vydržiavať dlhé tóny
pestovať pevný tón
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:



rozvíjať hudobné cítenie
vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
 Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť


Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)

 Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:





má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická ukážka
 individuálny prístup
 problémová metóda
 zážitková metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch a
vystúpení – školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym
sprievodom a výber
z klarinetovej literatúry
podľa doteraz platných
učebných osnov MŠ
SR.











hud. nástroj - klarinet
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dych. nástroje

 magnetofón
CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







 Ovládať hmaty na nástroji od c1-f3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
3. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na klarinete
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,

1-2

1- 2

1-2

1-2

alebo hra v orches.
3. Hudobná náuka **

1

1

1

1

Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je
hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie orgány a zuby.
Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácie hudobných skladieb
a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča - amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej
práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu




pestovať pevný tón
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
61. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
62. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
63. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne



má záujem hľadať riešenia

 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu a
schopnosti žiaka;
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym
sprievodom a výber
z klarinetovej literatúry
podľa doteraz platných











hudobný nástroj klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/
polica na archív nôt

 magnetofón - CD
prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

učebných osnov MŠ
SR.

 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-g3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku
a hrá s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
 zvláda hru v rozsahu e – g3,
 ovláda a využíva rôzne druhy artikulácie
(tenuto, staccato, legato, portamento),
 ovláda plynule čítanie nôt ,
 vie zahrať melodické ozdoby,
 aplikuje hru durových a molových stupníc
a príslušných tónických kvintakordov, D7
a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom
rozsahu,
 zvládne hru chromatickej stupnice,
 ovláda hru celotónových stupníc,
 orientuje sa v interpretácií skladieb rôznych
štýlových období,

 Dôraz na plynulé reberno-branicové
dýchanie.
 Tónová vyrovnanosť v celom používanom
rozsahu, budovanie nátisku.
 Hra dlhých tónov výraznou dychovou
oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (p - ff).
 Vyrovnaná prstová a jazyková technika.
 Hra tenuto, staccato, portamento, plynule
väzby legáta.
 Nácvik melodických ozdôb a trilku.
 Hra durových a molových stupníc, T5, D7
a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne
rýchlom tempe.
 Hra chromatickej stupnice.
 Hra celotónových stupníc.

 zvládne základy improvizácie a transpozície in  Rozsiahlejšie skladby a piesne spamäti,
C a in A.
sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Oboznámenie sa so základmi improvizácie a
transpozície in C ain A.
UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
4. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na klarinete
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23.06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **

1

1

1

1

Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

3
4–5

3
4-5

3
4-5

3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je
hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie orgány a zuby.
Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácie hudobných skladieb
a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej
práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:





má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu a
schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber z klarinetovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných
osnov MŠ SR.












hudobný nástroj klarinet B
ladička
metronóm
notový stojan
stojan na nástroj
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/
polica na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-g3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku
a hrá s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
 uplatňuje sluchovú sebakontrolu a pohotovosť,
istotou kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
 ovláda hru melodických ozdôb,
 zvláda hru trilku,
 ovláda a využíva rôzne druhy artikulácie
(tenuto, staccato, legato, portamento),
 ovládajú plynule čítanie nôt,
 aplikuje hru durových a molových stupníc
a príslušných tonických kvintakordov,
D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom
rozsahu,
 ovláda hru chromatických a celotónových
stupníc,
 vie samostatne uplatniť nadobudnuté
kompetencie pri štúdiu skladieb a partov,
 orientuje sa v interpretácií skladieb rôznych
štýlových období,

 Nácvik partov (bezpečné ovládanie prstovej
a jazykovej techniky).
 Plynulé reberno-bránicové dýchanie.
 Tónová vyrovnanosť v celom používanom
rozsahu, budovanie nátisku.
 Hra dlhých tónov s výraznou dychovou
oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (pp - ff).
 Plynulá hra.
 Tenuto, staccato, portamento, plynulé väzby
legáta.
 Hra durových a molových stupníc, T5, D7
a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom
tempe.
 Hra chromatických stupníc, celotónových
stupníc.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní
spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej
pamäte.
 Kadencie T-S-D.
 Základy improvizácie a transpozície in C a A.

 je schopný hrať rozsiahlejšie prednesové
 Aplikácia hudobno-teoretických vedomosti
skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
v praxi: durový a molový kvintakord, durové
 samostatne pracuje v súboroch,
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7
 zvládne základy improvizácie a transpozície in
a jeho obraty, násobné staccato, portamento,
C a in A.
chromatická stupnica, celotónová stupnica,
melodické ozdoby, trilok.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba, motív,
veta, časť, forma, predohra, dohra, medzihra,
diatonika, chromatika, celotónová stupnica.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt, bodkovaný rytmus
osminové , šestnástinové hodnoty, triolové
frázovanie, hra veľkej trioly.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
5. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na klarinete
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
22. 06. 2018
03. 09. 2018

20
II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je

hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie orgány a zuby.
Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácie hudobných skladieb
a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej
práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:

64. dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
65. rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
66. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku Metódy
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes










Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských
aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu a
schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber z klarinetovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.












hudobný nástroj – klarinet
ladička
metronóm
notový stojan
stojan na nástroj
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/
polica na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-g3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku
 demonštruje sluchovú sebakontrolu
a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón
v celom rozsahu nástroja,
 je schopný samostatne naladiť nástroj,
 ovláda hru melodických ozdôb a hru trilku,
 využíva rôzne druhy artikulácie (tenuto,
staccato, legato, portamento),
 ovláda plynule čítanie nôt,
 aplikuje hru durových a molových stupníc
a príslušných T5, D7 a zm7 po troch a
po štyroch,
 ovláda hru chromatických a celotónových
stupníc,
 je samostatný pri štúdiu skladieb, štúdiu partov
a hre v súboroch,
 vie zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby
so sprievodom z nôt aj spamäti,
 vie vedome využívať vhodné frázovanie,
agogiku a dynamické možnosti nástroja
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
 ovláda základnú koordináciu pri hre so
spoluhráčmi v komornej a orchestrálnej hre
v oblasti intonácie, rytmu, dynamiky a výrazu,

 Prirodzené, hlboké a plynulé
reberno-bránicové dýchanie.
 Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom
používanom rozsahu, dobrá flexibilita
nátisku.
 Hra dlhých tónov s výraznou dychovou
oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (pp ff).
 Rôzne spôsoby artikulácie a frázovania.
 Bezpečné ovládanie prstovej a jazykovej
techniky.
 Hra durových, molových, chromatických
stupníc a celotónových stupníc, T5, D7a zm7
rôznymi artikuláciami v rýchlom tempe.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní
spamäti, budovanie repertoáru a sústavné
rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Interpretácia technicky, rytmicky
a dynamicky náročnejších skladieb.
 Kadencia T-S-D.
 Improvizácia a transpozícia in C ain A.
 Aplikácia hudobno-teoretických vedomosti
v praxi: durový a molový kvintakord, durové
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7

 zvládne improvizáciu a transpozíciu in C a A.

a jeho obraty, násobné staccato, portamento,
chromatická stupnica, celotónová stupnica,
melodické ozdoby, trilok.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba, motív,
veta, časť, forma, predohra, dohra, medzihra,
diatonika, chromatika, celotónová stupnica.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt, bodkovaný rytmus
osminové, šestnástinové hodnoty, triolové
frázovanie, hra veľkej trioly.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
6. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na klarinete
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie hry na klarinete vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej, džezovej a sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je

hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie orgány a zuby.
Cieľom vyučovania hry na klarinete je viesť žiaka k tvorivej interpretácie hudobných skladieb
a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej
práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:





dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj
mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber z klarinetovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.












hudobný nástroj –klarinet
ladička
metronóm
notový stojan
stojan na nástroj
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/
polica na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-g3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 využíva všetky nadobudnuté kompetencie
pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych
štýlov a žánrov,
 samostatne rieši problematiku nástrojovej
techniky vrátane údržby nástroja,
 samostatne podľa potreby využíva rôzne druhy
artikulácie (tenuto, staccato, legato,
portamento), vrátane hry melodických ozdôb a
trilku,
 samostatne pracuje s farbou a kvalitou tónu
a na rozvoji nátiskových schopností,
 ovláda plynule čítanie nôt, hru durových,
molových, chromatických a celotónových
stupníc a príslušných T5, D7a zm7,
 je samostatný pri štúdiu náročnejších skladieb
a partov,
 samostatne využíva nadobudnuté interpretačné
schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre,
 zvládne improvizáciu a transpozíciu in C a A.

 Prirodzené, hlboké a plynulé rebernobránicové dýchanie.
 Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom
používanom rozsahu.
 Dobrá flexibilita nátisku.
 Hra dlhých tónov s výraznou dychovou
oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (pp -ff).
 Plynulá hra.
 Využívanie rôznych spôsobov artikulácie
a frázovania.
 Bezpečné ovládanie prstovej a jazykovej
techniky.
 Hra durových, molových, chromatických
stupníc a celotónových stupníc, T5, D7 a zm7
rôznymi artikuláciami v rýchlom tempe.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní
spamäti, budovanie repertoáru a sústavné
rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Interpretácia technicky, rytmicky
a dynamicky náročnejších skladieb.
 Kadencia T-S-D.

 Improvizácia a transpozícia in C a in A.
 Aplikácia hudobno-teoretických vedomosti
v praxi: durový a molový kvintakord, durové
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7
a jeho obraty, násobné staccato, portamento,
chromatická stupnica, celotónová stupnica,
melodické ozdoby, trilok.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba, motív,
veta, časť, forma, predohra, dohra, medzihra,
diatonika, chromatika, celotónová stupnica.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt, bodkovaný rytmus
osminové, šestnástinové hodnoty, triolové
frázovanie, hra veľkej trioly.
Záverečná skúška:
- 2 stupnice,
- 2 etudy,
- 1 prednesová skladba.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ –
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava /štátna škola/
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1 B - primárne umelecké vzdelávanie
2 roky
Denná - individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji,
klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote, ľudových nástrojoch,
cirkevná a chrámová hudba, základy hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre hru
na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka. Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci alebo
hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 oboznámiť žiaka s rôznymi typmi saxofónov - výber nástroja podľa fyzickej a telesnej
vyspelosti
 počas štúdia nadobudnúť základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj,
držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie)
 osvojiť si funkciu pravej a ľavej ruky
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať nátisk na nástroji
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
◦ dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
◦ rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
◦ orientuje sa v prebratých hmatoch
◦ definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
◦ udržiava presný rytmus



Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
◦ dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia
s výukou (informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach,
hudobných nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
◦ získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
◦ hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby





Spôsobilosť riešiť problémy:
o pohotovo reaguje na predložený notový materiál
o aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
o k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
o má záujem hľadať riešenia
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpeniach – školských
aj mimoškolských
 účasť na súťažiach- školských,
regionálnych, celoslovenských...

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Suchánek Vlastimil: Škola
hry na saxofón;
Stanislav Krtička: Škola hry
na saxofón;
L. Daniel: ľudové a ľahké
populárne
piesne
so
sprievodom klavíra

 hudobný nástroj:
sopránový, altový,
tenorový saxofón
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica/na
archív nôt
 skriňa na uloženie
hudobných nástrojov

 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Zvládnuť hru legáto, staccato, tenuto,
hru v bodkovanom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od c1-c3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Zvládnuť nastavenie plátku na nástroj
i údržbu nástroja
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 uloží prsty na nástroj bez vzájomnej
fixácie
 dokáže hrať znelým tónom
 pohybuje sa v rozsahu od c1-c3
 čisto intonuje
 používa vhodné prstoklady
 používa dĺžku, silu a rýchlosť primeranú
tempu, technickej náročnosti, dynamike
a výrazovému charakteru
 ovláda a používa tenuto, détaché legáto,
staccato
 vie zareagovať na predložený notový
materiál
 dokáže zahrať ľahký úryvok melódie
podľa sluchu
 ľahšie skladby interpretuje so
sprievodom
 vie zhodnotiť vlastný výkon










Stupnice
Etudy
Prednesové skladby
Orientácia v zápise v rozsahu g-f3
Tónová a intonačná sebakontrola
Samostatná práca
Sebareflexia
Hudobná pohotovosť

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava
Hudobný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvá časť prvého stupňa ISCED 1 B
primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
2 roky ( UP9)
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 09. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji,
klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu,
pozaune, barytóne, heligóne, tube, fagote, ľudových nástrojoch,
cirkevná a chrámová hudba, základy hudobnej kompozície
neurčuje sa
2 roky
primárne umelecké vzdelávanie 2 roky
Ročník:
1.
2.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5

2. Sprievod

0,5

0,5

3. Hudobná náuka
Spolu:

1,5
3,5

1,5
3,5

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre hru
na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka. Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci alebo
hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
pestovať zmysel pre dobro a krásu
- rozvíjať kreatívne myslenie
- rozvíjať emočnú inteligenciu
- usmerňovať žiaka vyšším duchovným hodnotám
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku skladieb primerane k svojmu veku,
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
5. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
4.

-

orientuje sa v prebratých hmatoch
definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
udržiava presný rytmus

6. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
8.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

9.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

10. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
11. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes








 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov,
vystúpení

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda

 pozorovanie
 opakovanie

 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Zdokonaľovanie
kultivovaného tónu
Výraz, prednes














 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Haris-40etud -výber
Suchánek Vlastimil - Škola
hry na saxofón- dokončiť
Latin, ABBA- s CD
Prednesové skladby so
sprievodom klavíra
Vhodná a dostupná literatúra
v archíve školy a internetu

hudobný nástroj
sopránový
altový
tenorový saxofón
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica/,
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
hud. nástroje

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







 Zvládnuť hru - legáto, staccato, tenuto,
hru v bodkovanom rytme
 Ovládať hmaty na nástroji od d1-c3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s doprovodným
nástrojom
 Vedieť si zahrať ľahkú známu melódiu
podľa sluchu

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak:
 dokáže hrať znelým tónom
 pohybuje sa v rozsahu od c1-c3
 čisto intonuje
 používa vhodné prstoklady
 používa dĺžku, silu a rýchlosť primeranú
tempu, technickej náročnosti, dynamike
a výrazovému charakteru
 ovláda a používa tenuto, détaché legáto,
staccato
 vie zareagovať na predložený notový materiál
 dokáže zahrať ľahký úryvok melódie podľa
sluchu
 skladby interpretuje so sprievodom
 vie zhodnotiť vlastný výkon

Záverečná skúška:
1 durová stupnica cez 2 oktávy, T5 a obraty po 3
1 etuda- výber
1 prednesová skladba so sprievodom klavíra

Obsahové štandardy
 Zvládnutie základných nástrojových návykov:
postoj, držanie tela.
 Reberno-branicové dýchanie.
 Budovanie nátisku.
 Hra dlhých tónov. Interpretácia v rámci
dosiahnutého rozsahu d1 – c3.
 Tenuto, staccato, legato.
 Stupnice do 3 predznamenaní a T5-akordov
v dosiahnutom rozsahu.
 Piesne dvojhlasné (iný žiak, učiteľ).
 Jednoduché skladby so sprievodom.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka,
 Bodka za notou, triola, synkopa, ligatúra,
legato, doba, takt, rytmus, tempo, dynamika,
piano, mezzoforte, forte, fortissimo,
crescendo, decrescendo.
 Rozlišovanie durového a molového tónorodu.
 Intervaly v.2, m.2.
 Striedanie osminových nôt a osminových triol.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1.ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava(štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Druhá časť prvého stupňa - ISCED 2 B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu, príprava
k súhre
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B
trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu, pozaune, barytóne,
heligóne, tube, ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2.

Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v orchestri

-

1

1

-

2

2

4. Hudobná náuka
Spolu: 1. 2. 4.
1. 3. 4.

1,5
3

1,5
4
5

2,5
3,5

1,5
3

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre hru
na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka.
Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci,
alebo hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
-

pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
usmerňovať žiaka vyšším duchovným hodnotám

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku skladieb
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozoznávať hudobné žánre
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
- v rámci prebratých tónin využívať celý rozsah nástroja
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci domácej
prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na koncertoch
a vystúpení – školských aj
mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Zdokonaľovanie
kultivovaného tónu
Výraz, prednes

Škola na saxofón;
Haris - 40 etud-výber
Blues, Latin - výber
skladieb s CD;
Paul Harris: prednesy-výber
Sax Book-výber prednesov;
Novinky na hudobnom trhu














hudobný nástroj
sopránový
altový
tenorový saxofón
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica/,
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
hud. nástroje

 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok







Dýchanie
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak:
 je oboznámený s históriou nástroja, zvláda
zloženie, rozloženie nástroja a ošetrovanie
nastroja,
 zvláda prstovú a jazykovú techniku,
 ovláda hru v rozsahu c1 – f3,
 aplikuje hru tenuto, staccato a legato,
 je schopný zahrať durové a molové stupnice
do 4 predznamenani, príslušné tónické
kvintakordy a D7 po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu,
 ovláda plynule čítanie nôt,
 orientuje sa v notovom zápise a je schopný
hrať jednoduché skladby z listu,
 aplikuje elementárne hudobno-výrazové
prostriedky (dynamika, zmeny tempa,
frázovanie, agogika),
 ovláda hru zo zápisu celých, polových,
štvrťových, osminových, šestnástinových nôt
a pomlčiek,
 zvláda prechod medzi osminovými triolami
a šestnástinovými notami, hru polovej,
štvrťovej a osminovej noty s bodkou,
 je schopný hrať so sprievodom a vedome
rozlišuje silu, dĺžku, výšku a farbu tonu,

Kompetencie
 Dbať na plynulé reberno-bránicové
dýchanie.
 Budovať nátisk.
 Zdokonaľovať väzbu legát pri prechode
dvojčiarkovanej oktávy.
 Ovládať plynule čítať noty a orientovať
sa v notovom zápise.
 Zvládať prechod medzi osminovými
triolami a šestnástinovými notami.
 Hrať viachlasé skladby so spolužiakmi,
alebo učiteľom.
Obsahové štandardy
 Dôraz na plynulé reberno-bránicové
dýchanie
 Budovanie nátisku
 Dlhé tóny v dosiahnutom rozsahu
s výraznou dychovou oporou
 Tenuto, staccato
 Zdokonaľovanie väzieb legata pri prechode
do dvojčiarkovanej oktávy
 Hra durových a molových stupníc
do štyroch predznamenaní, T5 a D7
 rôznymi artikuláciami v mierne rýchlom
tempe v dosiahnutom rozsahu
 Nácvik kratších skladieb a piesni spamäti
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových)
 Pojmy: prima volta, seconda volta,
Da Capo, D.C. al Fine, dal segno,
 celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo,
 dynamika, piano, mezzoforte, forte,
fortissimo, crescendo, decrescendo,
 melódia, pieseň, skladba, motív, veta, časť,
forma,
 predohra, dohra, medzihra

 hrá viachlasé skladby so spolužiakmi, alebo
učiteľom,
 verejným účinkovaním získava osobné
skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického
a fyzického zaťaženia vo vypätej situácii.

 Budovanie intonačnej a rytmickej predstavy
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, intervalov v.2, m2, v3,
m3, č4, č5,
 Striedanie osminových nôt a osminových
triol, bodkovaný rytmus , osminové
hodnoty
 Viachlasné skladby – komorná hra
 Verejná prezentácia nadobudnutých
kompetencii

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava(štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Druhá časť prvého stupňa - ISCED 2 B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B
trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu, pozaune, barytóne,
heligóne, tube, ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

hra z listu, príprava
k súhre
Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v orchestri

-

1

1

-

2

2

2.

4. Hudobná náuka
1,5
1,5
1,5
Spolu: 1. 2. 4.
3
3
4
2,5
1. 3. 4.
5
3,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre hru
na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka.
Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci,
alebo hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
-

pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
usmerňovať žiaka vyšším duchovným hodnotám

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku skladieb
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozoznávať hudobné žánre
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji

-

interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
v rámci prebratých tónin využívať celý rozsah nástroja

Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
- hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5. Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia
6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich

-

uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Zdokonaľovanie
kultivovaného tónu
Výraz, prednes

 hudobný nástroj
(sopránový, altový,
tenorový saxofón)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica/,
na archív nôt
 skriňa na uloženie

 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Erik Rothenstein-Škola na
saxofón;
R. Grúber- Saxofónové etudy
Haris- 40 etud-výber
Blues, Latin- výber skladieb
s CD;
Paul Harris: prednesy-výber
Sax Book-výber prednesov;
Novinky na hudobnom trhu

pomôcok – dychové
hud. nástroje
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie








 Dbať na plynulé reberno-bránicové
dýchanie.
 Budovať nátisk.
 Tónová vyrovnanosť v celom používanom
rozsahu.
 Zdokonaľovať väzbu legát pri prechode
dvojčiarkovanej oktávy.
Využívanie širokej dynamickej škály ( p-ff )
 Zvládať prechod medzi osminovými triolami
a šestnástinovými notami.
 Hra veľkej trioly.
 Hrať viachlasé skladby so spolužiakmi,
alebo učiteľom.

Dýchanie
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
Žiak
 zvláda prstovú a jazykovú techniku
v rýchlejších tempách,
 hrá v rozsahu b – f3,
 ovláda hru tenuto, staccato, legato,
 reprodukuje durové a molové stupnice
do 4 predznamenaní a príslušné tónické
kvintakordy, D7 a zm7 po troch a po štyroch,
dosiahnutom rozsahu,
 uplatňuje intonačnú istotu v dosiahnutom
rozsahu,
 rozlišuje a ovláda hru osminových triol
a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly,
 je schopný hrať rozsiahlejšie prednesové
skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
 realizuje sa v súboroch, verejným
účinkovaním získava osobné skúsenosti

Obsahové štandardy
 Dôraz na plynulé reberno-bránicové
dýchanie.
 Budovanie nátisku, a tónovej vyrovnanosti
v celom používanom rozsahu.
 Zvládanie prstovej a jazykovej techniky.
 Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu
s výraznou dychovou oporou a využívanie
širokej dynamickej škály ( p-ff ).
 Tenuto, staccato.
 Plynule väzby legata s prechodom
do dvojčiarkovanej oktávy. Durové a molové
stupnice do 4 predznamenaní, T5, D7 a zm7
rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom
tempe.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesni.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).

v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácií.

 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, prstová
technika,
 Jazyková technika, prima volta, seconda
volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba,
motív, veta, časť, predohra, forma, dohra,
medzihra.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov: v2, m2,
v3, m3, č4, č5, v6, m6, zv4.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt, bodkovaný rytmus
osminové, šestnástinové hodnoty.
 Hra veľkej trioly.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava(štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Druhá časť prvého stupňa - ISCED 2 B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo

13

Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.

Hra na nástroji,
hra z listu, príprava
k súhre

Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B
trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu, pozaune, barytóne,
heligóne, tube, ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2.

Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v orchestri

-

1

1

-

2

2

4. Hudobná náuka
1,5
3

1,5
3

1,5
Spolu: 1. 2. 4.
4
2,5
1. 3. 4.
5
3,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre hru
na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka.
Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci, alebo
hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
-

pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie
rozvíjať emočnú inteligenciu
usmerňovať žiaka vyšším duchovným hodnotám

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku skladieb
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozoznávať hudobné žánre
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
- v rámci prebratých tónin využívať celý rozsah nástroja
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
- schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
- získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

-

hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická technika,
ďalšie zdroje

Ovládanie

 hudobný nástroj

 nahrávacie

80 etud-výber;

obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Zdokonaľovanie
kultivovaného tónu
Výraz, prednes

Stanislav Krtička. Škola hry
na saxofón-výber;
Blues, Latin- výber skladieb
s CD;
Paul Harris: The really easy
Sax Book-výber prednesov;
Novinky na hudobnom trhu











(sopránový, altový,
tenorový saxofón)
ladička
metronóm
notový stojan
notový materiál
stolička pre učiteľa
katedra
zrkadlo
knižnica/polica/,
na archív nôt
skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
hud. nástroje







zariadenie
magnetofón
CD prehrávač
notový archív
s CD
odborné knihy
časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie







 správne ovládať prstovú techniku v
náväznosti na jazykovú techniku v rýchlych
tempách
 zvládnuť hru - legáto, staccato, tenuto,
hru v bodkovanom rytme v rýchlejšom tempe
 ovládať hmaty na nástroji od h-e3
 mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 vedieť sa intonačne doladiť s inými nástrojmi
 vedieť si zahrať známu melódiu podľa sluchu

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Výkonové štandardy
 neustále pracuje na plynulom rebernobránicovom dýchaní,
 aplikuje dlhé tóny v dosiahnutom rozsahu
s výraznou dychovou oporou,
 hrá v rozsahu b – fis3
 využíva širokú dynamickú škálu,
 zvláda prstovú a jazykovú techniku
v rýchlejších tempách,

Obsahové štandardy
 Využívanie širokej dynamickej škály (p - ff)
 Zvládanie prstovej a jazykovej techniky.
 Tenuto, staccato, portamento.
 Plynule väzby legata v dvojčiarkovej oktáve
 Durové a molové stupnice do 4
predznamenaní, T5, D7 a zm7 v stredne
rychlom tempe.
 Hra chromatickej stupnice.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesni.

 ovláda a kombinuje tenuto, staccato,
legato, portamento,
 reprodukuje durové a molové stupnice do
4 predznamenaní a príslušné tónické
kvintakordy, D7 a zm7 po troch
a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
 pracuje s chromatickou stupnicou,
 demonštruje kvalitu tónu,
 uplatňuje intonačnú istotu v dosiahnutom
rozsahu,
 využíva široké spektrum výrazových
a dynamických možnosti pri interpretácií
rozsiahlejších prednesových skladieb (z
nôt aj spamäti),
 je schopný samostatnej práce pri štúdiu
partov a hre v súboroch, verejným
účinkovaním získava osobné skúsenosti
v zvládnutí trémy, psychického a
fyzického zaťaženia vo vypätej situacií

 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, prstová
technika, jazyková technika – portamento,
chromatická stupnica, prima volta, seconda
volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
 Pojmy- šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba,
motív, veta, časť, predohra, forma, dohra,
medzihra, diatonika, chromatika, celotónová
stupnica.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v.7, m.7.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt
 Bodkovaný rytmus osminové, šestnástinové
hodnoty.
 Hra veľkej trioly rytmus osminové,
šestnástinové hodnoty.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIE SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovanie:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelávania:

Hra na sopránový, altový a tenorový saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 01901 Ilava(štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Druhá časť prvého stupňa - ISCED 2 B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
Denná- individuálne vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Elena Vaňová
Schválené pedagogickou radou dňa: 23. 06. 2015
Platnosť od:
01. 09. 2015

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu, príprava
k súhre
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B
trúbke, Es trúbke, krídlovke, lesnom rohu, pozaune, barytóne,
heligóne, tube, ľudových nástrojoch, * zobcových flautách, fagote
od 11 rokov, príp. 10 rokov
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. Komorná hra
alebo
3. hra v súbore,
alebo hra v orchestri

-

1

1

-

2

2

4. Hudobná náuka
1,5
3

1,5
3

1,5
Spolu: 1. 2. 4.
4
2,5
1. 3. 4.
5
3,5
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie hry na saxofóne vychádza zo širokého uplatnenia nástroja v symfonickej,
komornej, dychovej, tanečnej, džezovej a v sólovej hre. Podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ pre
hru na saxofón je hudobné nadanie, sluch, rytmus, telesná vyspelosť, spôsobilé pery, zdravé dýchacie
orgány a zuby. V priebehu celého štúdia sa vyžaduje lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
žiaka.
Cieľom vyučovania je viesť žiaka k tvorivej interpretácii hudobných skladieb a vychovať
z neho dobrého, aktívneho hráča – amatéra, schopného pokračovať v samostatnej tvorivej práci,
alebo hrať v niektorom zvolenom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Pripraviť žiaka na záverečnú skúšku a absolventský koncert.
Všeobecné:
pestovať zmysel pre dobro a krásu
- rozvíjať kreatívne myslenie
- rozvíjať emočnú inteligenciu

-

usmerňovať žiaka vyšším duchovným hodnotám

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
- preukazovať samostatnosť pri nácviku skladieb
- schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
- ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
- rozoznávať hudobné žánre
Psychomotorická oblasť:
- rozvíjať flexibilitu prstov
- upevňovať nátisk na nástroji
- interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
- v rámci prebratých tónin využívať celý rozsah nástroja
Afektívna oblasť:
- rozvíjať hudobné cítenie
- vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
- dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
- rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu

2.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- orientuje sa v prebratých hmatoch
- definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
- udržiava presný rytmus

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
- dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
- za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly

-

schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby

5.

Spôsobilosť riešiť problémy:
- pohotovo reaguje na predložený notový materiál
- aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
- k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
- má záujem hľadať riešenia

6.

Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
- rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
- prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
- spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
- uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu

7.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
- má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
- uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských,
regionálnych, celoslovenských
súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje

 Ovládanie
obidvoch rúk
 Intonácia
 Rytmus
 Zdokonaľovanie
kultivovaného
tónu
 Výraz, prednes

 hudobný nástroj
(sopránový, altový,
tenorový saxofón)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 notový materiál
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica/,
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok –
dychové hud.
nástroje

P. Harris-80 etud-výber
Stanislav Krtička. Škola hry
na saxofón-výber
Erik RothensteinProgresívna škola na
saxofóne
R. Grúber-Saxofónové etudy
Čančík -etudy
Blues, Latin, Swing, ABBAvýber skladieb s CD
Sax Book-výber prednesov.
Novinky na hudobnom trhu

 nahrávacie
zariadenie
 magnetofón
 CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Správne ovládať prstovú techniku
v náväznosti na jazykovú techniku v rýchlych
tempách
 Zvládať hru - legáto, staccato, tenuto,
hru v bodkovanom rytme v rýchlych tempách
 Ovládať všetky hmaty na nástroji
 Intonačne sa doladiť s inými nástrojmi v KH
 Vedieť zahrať známe melódie podľa sluchu
 Využívať širokú dynamickú škálu v hre, výraz
v rôznych žánroch

Výkonové štandardy
Žiak
 neustále pracuje na plynulom rebernobránicovom dýchaní,
 aplikuje dlhé tóny v dosiahnutom rozsahu
s výraznou dychovou oporou,
 hrá v rozsahu b – fis3
 využíva širokú dynamickú škálu,

Obsahové štandardy





Plynulé reberno-bránicové dýchanie.
Zvládanie prstovej a jazykovej techniky.
Tenuto, staccato, portamento.
Plynule väzby legata v dvojčiarkovej
oktáve.

 zvláda prstovú a jazykovú techniku
v rýchlejších tempách,
 ovláda a kombinuje tenuto, staccato, legato,
portamento,
 reprodukuje durové a molové stupnice
do 4 predznamenaní a príslušné tónické
kvintakordy, D7 a zm7 po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu,
 pracuje s chromatickou stupnicou,
 demonštruje kvalitu tónu,
 uplatňuje intonačnú istotu v dosiahnutom
rozsahu,
 využíva široké spektrum výrazových
a dynamických možnosti pri interpretácií
rozsiahlejších prednesových skladieb (z nôt aj
spamäti),
 je schopný samostatnej práce pri štúdiu partov
a hre v súboroch, verejným účinkovaním
získava osobné skúsenosti v zvládnutí trémy,
psychického a fyzického zaťaženia vo vypätej
situácií

 Durové a molové stupnice
do 4 predznamenaní, T5, D7 a zm7
v stredne rychlom tempe.
 Využívanie širokej dynamickej škály (p-ff).
 Hra chromatickej stupnice.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesni
rôznych žánrov.
 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, prstová
technika, jazyková technika – portamento,
chromatická stupnica, prima volta, seconda
volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
 Pojmy - šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba,
motív, veta, časť, predohra, forma, dohra,
medzihra, diatonika, chromatika, celotónová
stupnica.
 Rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2,
v3, m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v.7, m.7.
 Striedanie osminových nôt, osminových
triol a šestnástinových nôt
 Bodkovaný rytmus osminové, šestnástinové
hodnoty.
 Hra veľkej trioly rytmus osminové,
šestnástinové hodnoty.

Záverečná skúška:
3 skladby rôznych štýlových období.
Štúdium v ZUŠ žiak ukončí absolventským vystúpením s jednou vybranou skladbou.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

Hra na saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného štúdia
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hra na saxofón má široké uplatnenie v symfonickej, komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej,
džezovej a sólovej hre. Cieľom vyučovania hry na saxofóne je viesť žiaka k tvorivej interpretácie

hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:







nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
učiť žiaka k náročnejším technikám hry
pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:





preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať

Psychomotorická oblasť:





rozvíjať flexibilitu prstov
upevňovať čistú intonáciu
pestovať pevný tón
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:



ďalej rozvíjať hudobné cítenie
vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:





dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Pevný tón
Výraz, prednes

Metódy









Formy práce

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie obidvoch
rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy – podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber zo saxofónovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.

 hudobný nástroj –
saxofón (sopránový,
altový, tenorový)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 stojan na nástroj
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 notový materiál
 magnetofónCD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od b-fis3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy
















Žiak:
bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku
a hrá s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
zvláda hru v rozsahu b - fis3,
využíva rôzne druhy artikulácie (tenuto,
staccato, legato, portamento),
ovláda plynulo čítanie nôt,
vie zahrať melodické ozdoby,
hrá durové a molové stupnice a príslušné
tonické kvintakordy, D7 a zm7 po troch
a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
zvládne hru chromatickej stupnice,
ovláda hru celotónových stupníc,
orientuje sa v interpretácií skladieb rôznych
štýlových období,
aplikuje legáta medzi 1 a 3 notou ak sú 4 osminové noty,
získava základy pre swingové frázovanie,
artikuláciu T a D,
získava informácie o bluesovej forme
s využitím bluesu v populárnej hudbe.

 Dôraz na plynulé reberno-bránicové
dýchanie.
 Prstová a jazyková technika.
 Intonačné prevedenie a kultivovanosť tónu.
 Rozsah b - fis3.
 Tónová vyrovnanosť v celom používanom
rozsahu.
 Budovanie nátisku.
 Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff)
 Tenuto, staccato, portamento.
 Plynulé väzby legáta.
 Nácvik melodických ozdôb a trilku.
 Hra durových a molových stupníc,T5,D7,zm7
 Chromatická stupnica.
 Celotónová stupnica.
 Interpretácia skladieb rôznych štýlových
období.
 Hra rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti,
sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
2. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre
2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)
2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v
orchestri
3. Hudobná náuka **)
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

Hra na saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného štúdia
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1-2

1- 2

1-2

1-2

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hra na saxofón má široké uplatnenie v symfonickej, komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej,
džezovej a sólovej hre. Cieľom vyučovania hry na saxofóne je viesť žiaka k tvorivej interpretácie

hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča - amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:







nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
učiť žiaka k náročnejším technikám hry
pestovať zmysel pre dobro a krásu
rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:





preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
rozvíjať schopnosť logicky uvažovať

Psychomotorická oblasť:





rozvíjať flexibilitu prstov
upevňovať čistú intonáciu
pestovať pevný tón
interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám

Afektívna oblasť:



ďalej rozvíjať hudobné cítenie
vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:





dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Pevný tón
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie na
koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového
obdobia a charakteru,
pomalé i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber zo saxofónovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.

 hudobný nástroj –
saxofón (sopránový,
altový, tenorový)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 stojan na nástroj
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica
na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 notový materiál
 magnetofón- CD
prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od b-fis3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku
v rýchlejších tempách,
 hrá s intonačnou istotou a kultivovaným tónom
v dosiahnutom rozsahu,
 demonštruje sluchovú pohotovosť
a sebakontrolu,
 aplikuje kultivovaný tón v rámci celého
rozsahu,
 ovláda hru melodických ozdôb,
 zvláda hru trilku,
 využíva rôzne druhy artikulácie ( tenuto,
staccato, legato, portamento),
 ovláda plynulé čítanie nôt, interpretuje,
durových a molových stupníc a príslušných
tonických kvintakordov, D7 a zm7 po troch
a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
 zvláda hru chromatických a celotónových
stupníc,
 vie samostatne uplatniť nadobudnuté
kompetencie pri štúdiu skladieb a partov,
 je schopný hrať rozsiahlejšie prednesové
skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,

 Tónová vyrovnanosť v celom používanom
rozsahu.
 Budovanie nátisku.
 Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (p-ff)
 Plynulá hra.
 Tenuto, staccato, portamento.
 Plynulé väzby legáta.
 Melodické ozdoby a trilok.
 Hra durových a molových stupníc, T5, D7
a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejších
tempách.
 Chromatická stupnica.
 Celotónová stupnica.
 Interpretácia skladieb rôznych štýlových
období.
 Uplatnenie nadobudnutých kompetencii
pri štúdiu skladieb a partov.
 Hra rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti,
sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Pentatonika, improvizácie a bluesu.

 je schopný samostatnej práce v súboroch,
 získava základy pre swingové frázovanie,
artikuláciu T a D,
 orientuje sa v bluesovej forme s využitím
bluesu v populárnej hudbe.

 Swingové frázovanie, artikulácia T a D.
 Orientácia v bluesovej forme. Využitie
bluesu v populárnej hudbe.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
durový a molový kvintakord, durové
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7
a jeho obraty, portamento, chromatická
stupnica, melodické ozdoby, trilok.
 Sluchové rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Striedanie osminových nôt, osminových triol
a šestnástinových nôt.
 Bodkovaný rytmus osminové, šestnástinové
hodnoty, triolové frázovanie.
 Hra veľkej trioly.
 Rozoznávanie kadencie TonikaSubdominanta - Dominanta, ako klasickej
tak i kadencie používanej v jazzovej hudbe.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEUKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
7. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
22. 06. 2018
03. 09. 2018
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II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **
Spolu: 1. 2a. 3.
1. 2b. 3.

1
3
4–5

1
3
4-5

1
3
4-5

1
3
4–5

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hra na saxofón má široké uplatnenie v symfonickej, komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej,
džezovej a sólovej hre. Cieľom vyučovania hry na saxofóne je viesť žiaka k tvorivej interpretácie
hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:





má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Pevný tón
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpení –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy - podľa výberu
a schopnosti žiaka;
Prednesy - podľa úvahy
učiteľa, výber skladieb
rôzneho štýlového obdobia
a charakteru, pomalé
i rýchle skladby
s klavírnym sprievodom
a výber zo saxofónovej
literatúry podľa doteraz
platných učebných osnov
MŠ SR.

 hudobný nástroj –
saxofón (sopránový,
altový, tenorový)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 stojan na nástroj
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/
polica na archív nôt
 skriňa na uloženie
pomôcok – dychové
nástroje

 notový materiál
 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od b-fis3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku,
 demonštruje sluchovú sebakontrolu
a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón
v celom rozsahu nástroja, je schopný
samostatne naladiť nástroj,
 realizuje hru melodických ozdôb a hru trilku,
 využíva rôzne druhy artikulácie (tenuto,
staccato, legato, portamento),
 je schopný plynulo čítať noty, zahrá durové
a molové stupnice a príslušné akordy T5, D7,
a zm7 po troch a po štyroch,
 ovláda hru chromatických a celotónových
stupníc,
 je samostatný pri štúdiu skladieb, štúdiu
partov a hre v súboroch,
 vie zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby
so sprievodom z nôt aj spamäti,
 využívaj vhodné frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,

 Prirodzené, hlboké a plynulé rebernobránicové dýchanie.
 Bezpečné ovládanie prstovej a jazykovej
techniky.
 Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť
v celom používanom rozsahu, dobrá
flexibilita nátisku.
 Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (pp-ff).
 Využívanie rôznych spôsobov artikulácie
a frázovania.
 Aplikácia durových, molových,
chromatických stupníc a celotónových
stupníc, T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami
v rýchlom tempe.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní
spamäti, budovanie repertoáru a sústavné
rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).

 ovláda základnú koordináciu pri hre
 Interpretácia technicky, rytmicky
so spoluhráčmi v komornej a orchestrálnej hre
a dynamicky náročnejších skladieb.
v oblasti intonácie, rytmu, dynamiky a výrazu.  Pohotovosť a sebakontrola.
 Interpretácia skladieb rôznych štýlových
období.
 Uplatnenie nadobudnutých kompetencii
pri štúdiu skladieb a partov.
 Pentatonika, improvizácie a bluesu.
 Swingové frázovanie, artikulácia T a D.
 Orientácia v bluesovej forme. Využitie
bluesu v populárnej hudbe.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
durový a molový kvintakord, durové
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7
a jeho obraty, portamento, chromatická
stupnica, melodické ozdoby, trilok.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba,
motív, veta, časť, forma, predohra, dohra,
medzihra, diatonika, chromatika, celotónová
stupnica.
 Sluchové rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Striedanie osminových nôt,osminových triol
a šestnástinových nôt. Bodkovaný rytmus
osminové, šestnástinové hodnoty, triolové
frázovanie .Hra veľkej trioly. Rozoznávanie
kadencie- Tonika,Subdominanta,Dominanta,
i kadencie používanej v jazzovej hudbe.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
1. Hra na nástroji,
hra z listu,
príprava k súhre

Hra na saxofón
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Denná – individuálne vyučovanie
Slovenský
Elena Vaňová
23. 06. 2015
01. 09. 2015

20
II. - stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,
gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry
na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch
od 15 rokov, príp. 14 rokov
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
(počet hodín týždenne)
1,5
1,5
1,5
1,5

2a Štvorručná hra
alebo sprievod *)

0,5

0,5

0,5

0,5

2b. Komorná hra
alebo hra v súbore,
alebo hra v orches.

1-2

1- 2

1-2

1-2

3. Hudobná náuka **
1
1
1
Spolu: 1. 2a. 3.
3
3
3
1. 2b. 3.
4–5
4-5
4-5
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1
3
4–5

Hra na saxofón má široké uplatnenie v symfonickej, komornej, ľudovej, dychovej, tanečnej,
džezovej a sólovej hre. Cieľom vyučovania hry na saxofóne je viesť žiaka k tvorivej interpretácie

hudobných skladieb a vychovať z neho dobrého, aktívneho hráča- amatéra, schopného pokračovať
v samostatnej tvorivej práci alebo hrať v niektorom amatérskom súbore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 nadviazať na schopnosti, zručnosti a vedomosti
 rozvíjať ich o ďalšie technické a výrazové prostriedky
 rozvíjať muzikalitu a čistotu umeleckej interpretácie rôznych štýlov a žánrov
 učiť žiaka k náročnejším technikám hry
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať kreatívne myslenie

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 preukazovať samostatnosť pri nácviku náročnejších skladieb primerane k svojmu veku
 schopnosť zaradiť sa do komorných zoskupení
 ovládať techniku interpretácie na vekovo primeranej úrovni
 rozvíjať schopnosť logicky uvažovať
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať flexibilitu prstov
 upevňovať čistú intonáciu
 pestovať pevný tón
 interpretovať skladbu na úrovni primeranej individuálnym psycho-fyziologickým
dispozíciám
Afektívna oblasť:
 ďalej rozvíjať hudobné cítenie
 vyjadriť emocionálny charakter skladby primeraný veku

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v prebratých hmatoch a tóninách
 zdokonaľuje kvalitu tónu
 definuje základné znaky ako je legato, tenuto, staccato
 udržiava presný rytmus
 zvláda rytmicky presnú hru bodkovaného a synkopického rytmu
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže samostatne pracovať s internetom – vyhľadávanie voľne šíriteľného notového
materiálu, voľne šíriteľných hudobných ukážok a ďalších informácií, ktoré súvisia s výukou
(informácie o interpretoch, hudobných skladateľoch, koncertných podujatiach, hudobných
nástrojoch – výroba, kúpa, predaj atď.)
4. Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať sa pri hre a samostatne korigovať prípadné chyby
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 hľadá nové postupy a riešenia pri nácviku skladby
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady uvedomelého nácviku skladby
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastný výkon
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:





má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Pevný tón
Výraz, prednes










 práca na vyučovacej hodine
 komunikácia s rodičom
 samostatná práca v rámci
domácej prípravy
 návšteva koncertov, vystúpení
 verejné účinkovanie
na koncertoch a vystúpeniach –
školských aj mimoškolských
 účasť na školských, regionálnych,
celoslovenských súťažiach

motivačné rozprávanie
vysvetľovanie
praktická ukážka
individuálny prístup
problémová metóda
zážitková metóda
pozorovanie
opakovanie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Odborná literatúra
Materiálne výučbové
Didaktická technika,
tematického celku
prostriedky
ďalšie zdroje
Ovládanie
obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

Etudy - podľa výberu
a schopnosti žiaka
Prednesy- podľa
úvahy učiteľa, výber
skladieb rôzneho
štýlového obdobia
a charakteru, pomalé
i rýchle skladby
s klavírnym
sprievodom a výber zo
saxofónovej literatúry
podľa doteraz platných
učebných osnov MŠ
SR.

 hudobný nástroj –saxofón
(sopránový, altový,
tenorový)
 ladička
 metronóm
 notový stojan
 stojan na nástroj
 stolička pre učiteľa
 katedra
 zrkadlo
 knižnica/polica na archív nôt
 skriňa na uloženie pomôcok
– dychové nástroje

 notový materiál
 magnetofón CD prehrávač
 notový archív s CD
 odborné knihy
 časopisy

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

Ovládanie obidvoch rúk
Intonácia
Rytmus
Tvorenie tónu
Výraz, prednes

 Bezpečne ovládať prstovú a jazykovú
techniku aj v rýchlych tempách
 Ovládať hmaty na nástroji od b-fis3
 Mať osvojený správny postup
pri samostatnom cvičení
 Vedieť sa intonačne doladiť s inými
nástrojmi
 Ovládať plynule čítať noty
 Vedieť uplatniť frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja aj
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
 Verejne vystupovať na koncertoch
a súťažiach

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 využíva všetky nadobudnuté kompetencie
pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych
štýlov a žánrov,
 bezpečne ovláda prstovú a jazykovú techniku,
 demonštruje sluchovú sebakontrolu
a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón
v celom rozsahu nástroja, je schopný
samostatne naladiť nástroj,
 samostatne podľa potreby využíva rôzne druhy
artikulácie (tenuto, staccato, legato,
portamento), vrátane hry melodických ozdôb
a trilku,
 samostatne pracuje s farbou a kvalitou tónu
a na rozvoji nátiskových schopností,
 ovláda plynulé čítanie nôt, hru durových,
molových, chromatických a celotónových
stupníc a príslušných T5, D7, a zm7,
 je samostatný pri štúdiu náročnejších skladieb
a partov,
 samostatne využíva nadobudnuté interpretačné
schopnosti pri práci v súboroch, v komornej
a orchestrálnej hre,

 Prirodzené, hlboké a plynulé rebernobránicové dýchanie.
 Bezpečné ovládanie prstovej a jazykovej
techniky.
 Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v
celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita
nátisku.
 Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
 Využívanie širokej dynamickej škály (pp-ff).
 Využívanie rôznych spôsobov artikulácie
a frázovania.
 Aplikácia durových,molových,
chromatických stupníc a celotónových
stupníc, T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami
vrýchlom tempe.
 Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní
spamäti, budovanie repertoáru a sústavné
rozvíjanie hudobnej pamäte.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Interpretácia technicky, rytmicky
a dynamicky náročnejších skladieb.

 ovláda transkripciu nejakého sóla, jej zápis
do nôt a jej fixovanie, hranie z nahrávkou
a klavírnym sprievodom,
 demonštruje sluchovú sebakontrolu
a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón
v celom rozsahu nástroja, je schopný
samostatne naladiť nástroj,
 vie zahrať rozsiahle prednesové skladby
so sprievodom z nôt aj spamäti,
 využíva vhodné frázovanie, agogiku
a dynamické možnosti nástroja
pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
 ovláda základnú koordináciu pri hre
so spoluhráčmi v komornej a orchestrálnej hre
v oblasti intonácie, rytmu, dynamiky a výrazu.

Záverečná skúška:
- durová a molová stupnica T5, D7, zm7,
- 2 kontrastné etudy rôzneho
- 1 prednesová skladba.

 Pohotovosť a sebakontrola.
 Interpretácia skladieb rôznych štýlových
období.
 Uplatnenie nadobudnutých kompetencii
pri štúdiu skladieb a partov.
 Pentatonika improvizácie a bluesu.
 Swingové frázovanie, artikulácia T a D.
 Orientácia v bluesovej forme. Využitie
bluesu v populárnej hudbe.
 Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
 Aplikácia teoretických vedomosti v praxi:
durový a molový kvintakord, durové
a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7
a jeho obraty, portamento, chromatická
stupnica, melodické ozdoby, trilok.
 Pojmy: celá, polová, štvrťová,osminová
a šestnástinová nota, pomlčka, bodka
za notou, triola, synkopa, ligatúra, legato,
doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano,
mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo,
decrescendo, melódia, pieseň, skladba,
motív, veta, časť, forma, predohra, dohra,
medzihra, diatonika, chromatika, celotónová
stupnica.
 Sluchové rozlišovanie durového a molového
kvintakordu, D7, zm7, intervalov v2, m2, v3,
m3, č4, č5, v6, m6, zv4, v7, m7.
 Hra veľkej trioly. Rozoznávanie kadencie
Tonika - Subdominanta - Dominanta, ako
klasickej tak i kadencie používanej v jazzovej
hudbe.

UČEBNÉ OSNOVY PRE PRVÝ ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hudobná náuka
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Monika Bagínová, DiS.art.
22. 06. 2018
03. 09. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu HN je hravou formou priblížiť hudobný svet teórie deťom. Rozširovať
a rozvíjať skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Predmet má poskytnúť žiakom základy odborného,
teoretického, hudobného vzdelania. Vychovávať aktívneho hudobníka – hráča na hudobný nástroj
s danými teoretickými znalosťami a umelecky cítiaceho estéta so zmyslom pre umenie.
Každá hodina HN má prinášať žiakom prostredníctvom učiteľa radosť, pohodu a príjemný
pocit z predmetu hudobná náuka. Predmet by nemal byť postrachom ale aktivitou pre žiaka
v sebapoznaní, sebareflexií. Žiakov je potrebné aktivovať využívaním hudobných nástrojov,
súvisiacimi s pohybovo-tanečnými, výtvarnými a dramatickými prejavmi.
Hudobná náuka nadväzuje na prípravné štúdium, taktiež dopĺňa inštrumentálne a spevácke
predmety a súčastne nadväzuje na poznatky a skúsenosti z individuálneho vyučovania, uvádza
do súvislosti celej hudobnej kultúry.
Poslaním predmetu a HN je kultivovať osobnosť žiaka, rozširovať okruh hudobných
skúseností, vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah k hudbe, rozvíjať jeho hudobné vedomosti
a zručnosti. Predmet má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať nadšeného
poslucháča hudby a aktívneho amatérskeho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 schopnosť rozlišovať spevácke návyky, tiež rozlišovať metrum, tempo, rytmus, melodiku,
harmóniu, dynamiku
 pestovať zmysel pre dobro a krásu





rozvoj hudobnej predstavivosti a fantázie
poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
oboznámiť žiaka so základnými technikami hry

Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Žiak má poznať a správne realizovať hodnoty nôt, základy hudobnej teórie, rozlíšiť husľový
a basový kľúč, zadeliť krížiky a béčka, pochopiť rozdiel celého tónu a poltónu.
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 Analyzovať tóniny dur a mol
 Poznať hudobné nástroje
 Vedieť rytmizovať riekanky, príbehy, slovné spojenia
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v rozsahu c1-c3
 upevňovať čistú intonáciu
 žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
 uplatniť hru na nástroji na hodine hudobnej náuky
 aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
 improvizovať
 spievať
 tancovať
Afektívna oblasť:
 Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
 Žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
 Žiak má precítiť nálady spolužiakov
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:


Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor



Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:







orientuje sa v notovom zápise
zdokonaľuje intonáciu
definuje základné hudobné pojmy
udržiava presný rytmus

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom

 Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady notového zápisu
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

Návrh učebného plánu pre 1. ročník hudobnej náuky /ŠVP
obsah
kompetencie
výstupy
Základy hudobnej teórie:
Kognitívnej oblasti :
 Husľový a basový kľúč, takty, legato,  Žiak má poznať a správne
Žiak má vedieť
staccato.
ovládať základy
realizovať hodnoty nôt,
 Hodnoty nôt a pomlčiek v 1 a 2
hudobnej teórie,
 základy hudobnej teórie,
čiarkovej oktáve.
 rozlíšiť husľový a basový kľúč, hodnoty nôt
 Tempové a dynamické označenia
a pomlčiek.
 zadeliť krížiky a béčka,
 Celý tón – poltón
pochopiť rozdiel celého tónu
Tempové
 Krížiky a béčka
a poltónu.
a dynamické
 Hudobná abeceda
 logicky uplatniť hudobnú teóriu označenia # ...,
 Noty v husľovom a basovom kľúči
v piesňach,
hudobné pojmy.
 Hlasy – soprán, alt, tenor, bas
 rozumieť notovému zápisu
Noty v husľovom
 Noty s bodkou
 analyzovať tóniny dur a mol
a basovom kľúči.
 DUR a mol trojzvuk
 poznať hudobné nástroje
 Hudobné nástroje(klavír, husle,
Noty s bodkou
 vedieť rytmizovať
akordeón, gitara, flauta)
a melodizovať riekanky,
Dur a mol
 Triola (inton. rytmus, tanec)
príbehy, slovné spojenia
trojzvuk, hudobné
 Stupnice C G, a e mol
nástroje, triola,
 Rytmizácia a melodizácia príbehov
stupnice C,G, a, e
a riekaniek, piesní a slovných spojení Afektívna oblasť:
mol, rytmizovať
 Šestnástinová nota
 Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa a melodizovať
 Vianočné koledy a piesne
do hudobných príbehov, má príbehy, riekanky,
 Veľkonočné koledy a piesne
rešpektovať odlišnosti člena piesne, slovné
 Jednoduché detské piesne, vychádzať
kolektívu,
precítiť
nálady spojenia.
z ročných období a piesní, ktoré deti
spolužiakov, vnímať hudobný
poznajú.
prejav spolužiakov, ako konečný Vedieť intonovať
Piesne :
výsledok tvorby. (Hra na hudobné úryvky,
Pôjdeme my do hájička
spievať detské
Orffové nástroje)
Kohútik jarabý
a moderné piesne.
Maličká som
Letela páva
Zúčastniť sa
Psychomotorická oblasť:
Sedemdesiat sukien
hudobného
- žiak má dokázať
Na zelených lúkach
projektu aktívne,
interpretovať vybratú detskú pasívne.
Trávička zelená
pieseň s elementárnymi
Kúpil si pes topánky
Doprevádzať
hudobnými nástrojmi
Červené jabĺčko
spolužiakov na
prezentáciou
Výber kolied : vianočné a veľkonočné
elementárne
- pred kolektívom
Letné a lúčne piesne
hudobné nástroje,
- uplatniť hru na nástroji na
Moderné piesne, aj z počúvania hudby
alebo na vlastnom
hodine hudobnej náuky
P. Nagy – Pesničky pre deti
hudobnom
Hudobný projekt:
nástroji.
Spev-tanec-hra na Orffové nástroje

Počúvanie hudby – hudobný príbeh,
hudobná rozprávka, piesne, koledy,
hrové činnosti, uplatniť Muzikoterapiu
P .Nagy – Detské piesne – Dikobrazy,
Blchy, Mravce
J. Straus: Na krásnom modrom Dunaji
Biblické príbehy
J.S. Bach :Menuet
A. Vivaldi : výber
Štyri ročné obdobia

-

-

aktivizovať svoju šikovnosť
pri vlastnej tvorbe v hre na
nástroj
improvizovať
spievať
tancovať

Žiak má vedieť
sluchovo rozlíšiť
počúvanie hudby
v prípade J.S.
Bacha Menuet
verzus
Detské piesne
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POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu hudobná náuka 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 hudobného 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 hudobné vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus,
melódiu, harmóniu, dynamiku a farbu tónu,
hudobnú pamäť a hudobnú predstavivosť 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,
schopnosť spolupracovať a vytvárať kvalitné interpersonálne vzťahy (sociálna funkcia hudby).

Hudobná náuka je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Učiteľ v priebehu realizácie jednotlivých hudobných činností získava cenné diagnostické informácie,
ktoré mu umožňujú diferencovať výučbu žiakov, pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa HN systematicky zaoberá tými
disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. HN 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.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 hravou formou motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť,
fantáziu a predstavivosť
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 upevňovať poznávanie a praktické využívanie hudobnej abecedy a pestovať prepojenie:
sluchová skúsenosť – znak – predstava.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 Analyzovať tóniny dur a mol
 Poznať hudobné nástroje
 Vedieť rytmizovať riekanky, príbehy, slovné spojenia
 Vedieť poznať stavbu durového
a molového kvintakordu, uvedomujú
si funkciu veľkej a malej tercie.
 Vedieť čo je tónina a načo slúži
 vedieť čo je to jednohlas,
dvojhlas, trojhlas a poznajú ženské
hlasy: soprán, mezzosoprán, alt.
 vedia čo je to synkopa
a prakticky ju vedia aj interpretovať
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v husľovom kľúči v rozsahu malé f - g3
 vedieť zapísať noty v basovom kľúči v rozsahu malé c – c1
 žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
 uplatniť hru na Orffovom nástroji na hodine hudobnej náuky
 aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
 improvizovať
 spievať
 tancovať
Afektívna oblasť:






Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
Žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
Žiak má precítiť nálady spolužiakov
vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v notovom zápise
 zdokonaľuje intonáciu
 definuje základné hudobné pojmy
 udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady notového zápisu
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:





















má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

Návrh učebného plánu pre 2. ročník hudobnej náuky /ŠVP
Obsah
Kompetencie
Výstupy
opakovanie stupníc  Žiaci ovládajú na lepšej úrovni
 Žiaci sa majú orientovať
z 1. ročníka
stupnice z 1. ročníka.
v tónovom priestore prebratých
stupníc z 1. ročníka.
latinské názvy
 Ovládajú latinské názvy stupňov
 Žiaci majú vymenovať latinské
jednotlivých
durovej a molovej stupnice.
názvy jednotlivých stupňov
stupňov stupníc
stupníc.
tónina
 Vedia čo je to tónina a načo slúži.  Žiaci majú vedieť určiť durovú
a molovú tóninu.
intervaly
 Žiaci poznajú vzdialenosť
 Žiaci majú poznať vzdialenosť
jednotlivých intervalov a vedia
jednotlivých intervalov a ich
základné intervaly rozdeliť (čisté,
základné delenie.
veľké a malé).
durový a molový
 Žiaci poznajú stavbu durového
 Žiaci majú poznať stavbu
kvintakord
a molového kvintakordu,
durového a molového
uvedomujú si funkciu veľkej
kvintakordu.
a malej tercie.
rozšírený
 Žiaci vedia rozšíriť durové
 Žiaci majú vedieť rozšíriť
kvintakord
a molové kvintakordy o vrchný
durové a molové kvintakordy
základný tón a spodný V. stupeň.
o vrchný základný tón a spodný
V. stupeň.
triola
 Žiaci vedia, že ak rozdelia notu
 Žiaci majú vedieť rozdeliť
na tri noty menšej hodnoty vnikne
štvrťovú a osminovú hodnotu
triola.
na tri rovnaké noty.
sólo, duo, trio
 Žiaci vedia čo je to sólo, duo
 Žiaci majú vedieť čo je to sólo,
a trio.
duo a trio.
jednohlas, dvojhlas,  Žiaci vedia čo je to jednohlas,
 Žiaci majú vedieť čo je to
trojhlas
dvojhlas, trojhlas a poznajú
jednohlas, dvojhlas, trojhlas
ženské hlasy: soprán,
a mali by poznať ženské hlasy:
mezzosoprán, alt.
soprán, mezzosoprán, alt.

 synkopa
 vivace

 molové stupnice

 Žiaci vedia čo je to synkopa
a prakticky ju vedia aj
interpretovať.
 Žiaci poznajú význam slova
vivace.

 Žiaci majú prakticky vedieť
zahrať synkopu.
 Žiaci majú porozumieť slovu
vivace.

 stupnica A dur,
piesne
 taktovanie, piesne
 noty s bodkou,
piesne

 zbory, piesne
 dynamické
označenia
 stupnica fis mol

 Žiaci vedia rozdeliť molové
stupnice na prirodzenú,
harmonickú a melodickú.
 Žiaci sa postupne zoznamujú
s tvorbou stupníc a poznajú
stupnicu A dur.
 Žiaci postupne chápu taktovacím
gestám v 2/4 a 4/4 takte.
 Žiaci chápu význam bodky
pri note v pólovej a štvrťovej
hodnote a vedia, že v 3/8 takte sa
štvrťová nota počíta na tri doby.
 Žiaci vedia rozdeliť zbory na:
mužský, ženský, miešaný a detský
 Žiaci poznajú a chápu dynamické
označenia: pp, p, mp, mf, f, ff,
crescendo, decrescendo.
 Žiaci poznajú stupnicu fis mol.

 noty v husľovom
kľúči
 noty v basovom
kľúči
 malé a veľké
intervaly



 lesný roh



 kontrast v hudbe



 kánon
 obraty
kvintakordov:
sextakord,
kvartsextakord




 melodické ozdoby



 tempové označenie



 stupnice






 Žiaci majú vedieť rozdeliť
molové stupnice na prirodzenú,
harmonickú a melodickú.
 Žiaci majú vedieť stupnicu
A dur.
 Žiaci majú reagovať na základné
gestá v 2/4 a 4/4 takte.
 Žiacimajú chápať význam bodky
pri pólovej a štvrťovej note,
majú vedieť počítať štvrťovú
notu v 3/8 takte.
 Žiaci majú poznať delenie
zborov.
 Žiaci majú poznať význam
dynamických označení.

 Žiaci majú vedieť stupnicu
fis mol.
Žiaci poznajú noty v husľovom
 Žiaci majú vedieť noty
kľúči c3 – e3.
v husľovom kľúči c3 – e3.
Žiaci poznajú noty v basovom
 Žiaci majú vedieť noty
kľúči D – C, c1 – e1.
v basovom kľúči D – C, c1 – e1.
Žiaci vedia vytvoriť veľkú a malú  Žiaci majú vedieť vytvoriť
sekundu, veľkú a malú terciu.
veľkú a malú sekundu, veľkú
a malú terciu.
Žiaci poznajú hudobný nástroj
 Žiaci majú poznať hudobný
lesný roh.
nástroj lesný roh.
Žiaci dokážu rozpoznať kontrasty  Žiaci majú rozpoznať kontrasty
v hudbe: tónina, dynamika,
v hudbe.
stavebné prvky, tempo, veselo,
smutne.
Žiaci vedia čo je to kánon.
 Žiaci majú vedieť čo je to kánon
Žiaci dokážu v prebratých
 Žiaci majú vedieť vytvoriť
stupniciach vytvoriť obraty
obraty tónického kvintakordu.
tónického kvintakordu: sextakord,
kvartsextakord.
Žiaci poznajú melodické ozdoby:  Žiaci majú poznať melodické
trilok, príraz.
ozdoby: trilok, príraz.
Žiaci poznajú význam slova
 Žiaci majú poznať význam slova
andante.
andante.
Žiaci poznajú stupnice
 Žiaci majú vedieť stupnice

Es dur a c mol.
 Žiaci dokážu rozpoznať striedavé
takty.
 základné bicie
 Žiaci poznajú základné bicie
nástroje
nástroje: triangel, činely, veľký
a malý bubon.
 paralelné stupnice  Žiaci vedia čo sú to paralelné
stupnice a dokážu ich aj k sebe
priradiť.
 opakovanie stupníc  Žiaci opakovaním postupne
nadobúdajú istotu v stupniciach
do 3 krížikov a 3 béčok.
 intonácia intervalov  Žiaci v rámci svojich možností
vedia intonovať č. 1, č. 5, v. 3, m.
3, v. 2, m. 2.
 violončelo
 Žiaci poznajú hudobný nástroj
violončelo.
 hudobné nástroje
 Žiaci poznajú hlavné hudobné
nástroje symfonického orchestra.
 striedavé takty

 opakovanie

 Žiaci opakovaním si utvrdzujú
nadobudnuté poznatky.

Es dur a c mol.
 Žiaci majú rozpoznať striedavé
takty.
 Žiaci majú poznať základné
bicie nástroje.
 Žiaci majú poznať paralelné
stupnice.
 Žiaci majú vedieť stupnice
do 3 krížikov a 3 béčok.
 Žiaci majú vedieť intonovať č. 1,
č. 5, v. 3, m. 3, v. 2, m. 2.
 Žiaci majú poznať hudobný
nástroj violončelo.
 Žiaci majú poznať hlavné
hudobné nástroje symfonického
orchestra.
 Žiaci majú vedieť prebraté
učivo.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hudobná náuka
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Elena Vaňová, DiS.art.
11. 12. 2018
13. 12. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu HN je hravou formou priblížiť hudobný svet teórie deťom. Rozširovať
a rozvíjať skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Predmet má poskytnúť žiakom základy odborného,
teoretického, hudobného vzdelania. Vychovávať aktívneho hudobníka – hráča na hudobný nástroj
s danými teoretickými znalosťami a umelecky cítiaceho estéta so zmyslom pre umenie.
Každá hodina HN má prinášať žiakom prostredníctvom učiteľa radosť, pohodu a príjemný
pocit z predmetu hudobná náuka. Predmet by nemal byť postrachom ale aktivitou pre žiaka
v sebapoznaní, sebareflexií. Žiakov je potrebné aktivovať využívaním hudobných nástrojov,
súvisiacimi s pohybovo-tanečnými, výtvarnými a dramatickými prejavmi.
Hudobná náuka nadväzuje na prípravné štúdium, taktiež dopĺňa inštrumentálne a spevácke
predmety a súčastne nadväzuje na poznatky a skúsenosti z individuálneho vyučovania, uvádza
do súvislosti celej hudobnej kultúry.
Poslaním predmetu a HN je kultivovať osobnosť žiaka, rozširovať okruh hudobných
skúseností, vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah k hudbe, rozvíjať jeho hudobné vedomosti
a zručnosti. Predmet má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať nadšeného
poslucháča hudby a aktívneho amatérskeho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 schopnosť rozlišovať spevácke návyky, tiež rozlišovať metrum, tempo, rytmus, melodiku,
harmóniu, dynamiku
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvoj hudobnej predstavivosti a fantázie
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:






Žiak má poznať a správne realizovať hodnoty nôt, základy hudobnej teórie, rozlíšiť husľový
a basový kľúč, zadeliť krížiky a béčka, pochopiť rozdiel celého tónu a poltónu.
logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
Analyzovať tóniny dur a mol
Poznať hudobné nástroje
Vedieť rytmizovať riekanky, príbehy, slovné spojenia

Psychomotorická oblasť:









vedieť zapísať noty v rozsahu e-g3 v husľovom kľúči, C- f2 v basovom kľúči
upevňovať čistú intonáciu
žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
uplatniť hru na nástroji na hodine hudobnej náuky
aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
improvizovať
spievať
tancovať

Afektívna oblasť:





Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
Žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
Žiak má precítiť nálady spolužiakov
vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v notovom zápise
 zdokonaľuje intonáciu
 definuje základné hudobné pojmy
 udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom a vyhľadávať hudobné ukážky a iné


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady notového zápisu
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia
 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra

Materiálne výučbové prostriedky

Martin Vozar - Hudobná
náuka 3 - pracovný zošit;
V.Slujková a kol.:
Hudobná náuka pre 3.
ročník základných
umelecký škôl;
Spevníky slovenských
ľudových piesní;
I.Hurník: Umění
poslouchat hudbu;

-

klavír + stolička
katedra + stolička pre učiteľa
stoly/lavice
stoličky pre žiakov
stieracia tabuľa s notovou osnovou
zvonkohry s paličkami
notový materiál, knihy o hud. skladateľoch
knižnica/polica na archív kníh a hudobných
zošitov
- skriňa na uloženie orfových nástrojov a iných
pomôcok

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 notebook
 magnetofón CD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy
 televízor

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

INTERPRETAČNÉ A PERCEPČNÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
Žiaci
 reprodukujú jednoduchý rytmicko-melodický
útvar,
 ovládajú dvojhlasný spev a spev v kánone,
 analyzujú súčasne znejúce dve alebo
tri melodické pásma, resp. dve pásma
so sprievodom,
 transponujú tóny a úryvky melódií
zo vzdialenejších oktáv do svojej hlasovej
polohy,
 rozlišujú piesne a skladby podľa obsahu a určia
primerané výrazové prostriedky,
 vytvárajú vlastné melodicko-rytmické tvary
zhudobňovaním vybraného textu s ostinátnym

Obsahový štandard
 Interpretácia detských ľudových
a umelých piesní aj s klavírnym
sprievodom.
 Intonácia intervalov: veľká a malá tercia,
čistá kvinta a kvarta, veľká a malá
sekunda ako paralela celého tónu a
poltónu.
 Transpozícia.
 Počúvanie skladieb, aktívna percepcia.
 Ľudové piesne s rôznym obsahom
a funkciou (svadobné, žatevné,
uspávanky, vojenské atď.), delenie podľa
regiónu.

rytmicko-harmonickým sprievodom
improvizačného charakteru,
 aktívne využívajú melodickú, rytmickú,
metrickú, tempovú a tonálnu predstavivosť
a hudobnú pamäť pri počúvaní a kolektívnych
činnostiach.

 Durový a molový charakter piesní
a skladieb, veľká a malá tercia, čistá
kvinta a kvarta.

HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY
Výkonový štandard
Žiaci
 rozoznávajú intervaly, poznajú princípy
ich tvorenia,
 ovládajú stupnice do štyroch predznamenaní,
 ovládajú terminológiu podľa obsahového
štandardu,
 rozlišujú nástroje a nástrojové skupiny
orchestra.

Obsahový štandard
 Pomenovanie stupňov v stupnici: prima oktáva a ich kvalita.
 Durové a molové stupnice do 4# a 4bé,
rovnomenné a paralelné.
 Predtaktie, kánon, jednodielna,
dvojdielna a trojdielna malá piesňová
forma. stupnice.
 Nástrojové skupiny v symfonickom
orchestri, komorný orchester, komorné
telesá.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracoval:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hudobná náuka
1 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý štupeň - ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
4 roky
Slovenský
Elena Vaňová, DiS. art.
11. 12. 2018
13. 12. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu HN je hravou formou priblížiť hudobný svet teórie deťom. Rozširovať
a rozvíjať skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Predmet má poskytnúť žiakom základy odborného,
teoretického, hudobného vzdelania. Vychovávať aktívneho hudobníka – hráča na hudobný nástroj
s danými teoretickými znalosťami a umelecky cítiaceho estéta so zmyslom pre umenie.
Každá hodina HN má prinášať žiakom prostredníctvom učiteľa radosť, pohodu a príjemný
pocit z predmetu hudobná náuka. Predmet by nemal byť postrachom ale aktivitou pre žiaka
v sebapoznaní, sebareflexií. Žiakov je potrebné aktivovať využívaním hudobných nástrojov,
súvisiacimi s pohybovo-tanečnými, výtvarnými a dramatickými prejavmi.
Hudobná náuka nadväzuje na prípravné štúdium, taktiež dopĺňa inštrumentálne a spevácke
predmety a súčastne nadväzuje na poznatky a skúsenosti z individuálneho vyučovania, uvádza
do súvislosti celej hudobnej kultúry.
Poslaním predmetu HN je kultivovať osobnosť žiaka, rozširovať okruh hudobných skúseností,
vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah k hudbe, rozvíjať jeho hudobné vedomosti a zručnosti.
Predmet má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať nadšeného poslucháča
hudby a aktívneho amatérskeho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 schopnosť rozlišovať spevácke návyky, tiež rozlišovať metrum, tempo, rytmus, melodiku,
harmóniu, dynamiku
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvoj hudobnej predstavivosti a fantázie
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 oboznámiť žiaka so základnými technikami hry
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 žiak má poznať a správne realizovať hodnoty nôt, základy hudobnej teórie, rozlíšiť husľový
a basový kľúč, zadeliť krížiky a béčka, pochopiť rozdiel celého tónu a poltónu.
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 analyzovať tóniny dur a mol
 poznať hudobné nástroje
 vedieť rytmizovať riekanky, príbehy, slovné spojenia
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v rozsahu e-c4 v husľovom kľúči, a C- g1 v basovom kľúči
 upevňovať čistú intonáciu
 žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
 uplatniť hru na nástroji na hodine hudobnej náuky
 aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
 improvizovať
 spievať
 tancovať
Afektívna oblasť:
 žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
 žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
 žiak má precítiť nálady spolužiakov
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v notovom zápise
 zdokonaľuje intonáciu
 definuje základné hudobné pojmy
 udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom
 nájsť rôzne hudobné ukážky a iné


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave



Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady notového zápisu
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia

 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra

Materiálne výučbové prostriedky

Martin Vozar- Hudobná náuka
4- pracovný zošit;
V.Slujková a kol.: Hudobná
náuka pre 3. ročník
základných umelecký škôl;
Spevníky slovenských
ľudových piesní
I.Hurník: Umění poslouchat
hudbu











klavír + stolička
katedra + stolička pre učiteľa
stoly/lavice
stoličky pre žiakov
stieracia tabuľa s notovou
osnovou
zvonkohry s paličkami
notový materiál, knihy o hud.
skladateľoch
knižnica/polica na archív kníh
a hudobných zošitov
skriňa na uloženie orfových
nástrojov a iných pomôcok

Didaktická technika,
ďalšie zdroje
 notebook
 magnetofónCD prehrávač
 notový archív
s CD
 odborné knihy
 časopisy
 televízor
 DVD prehrávač

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou notovou literatúrou v súlade
s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi bude
pracovať.

INTERPRETAČNÉ A PERCEPČNÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
Žiaci:
 demonštrujú svoje kompetencie pri rozvíjaní
hudobnej pamäte, intonačnej schopnosti
a sluchovej predstavivosti intonáciou
a zápisom motívov,
 aplikujú teoretické poznatky z oblasti
intervalov pri ich intonovaní,
 sprevádzajú piesne základnými tónmi
hlavných harmonických funkcií,
 ovládajú striedanie pravidelného
a nepravidelného rytmu,
 demonštrujú získané kompetencie
pri rytmických viachlasoch v skupinách
pohybom alebo melodicko-rytmickými

Obsahový štandard
 Durové a molové melódie, základné
intervaly, durové a molové kvintakordy
a ich obraty.
 Aplikovanie intonačných a rytmických
postupov v sluchovej analýze: rozlišovanie
durových alebo molových charakterov
piesní a skladieb, základných intervalov,
durových a molových kvintakordov a ich
obratov.
 Rytmický dvojhlas alebo trojhlas (rytmy
tancov).
 Krátke melodicko-rytmické tvary a ich
logické kombinácie vo vzťahu

nástrojmi, zostavujú vlastné rytmické
cvičenia,
 orientujú sa v tematickom okruhu Pieseň
a tanec s prihliadnutím na rôzne štýlové
obdobia,
 rozoznávajú ľudové a umelé piesne
a poznajú ich sociálnu funkciu.

k mimohudobnej predstave - elementárna
kompozícia.
 Hlavné harmonické funkcie v sprievode
k jednoduchým diatonickým melódiám,
hlavné harmonické funkcie ako zdroj
určitého napätia a ukľudnenia v hudbe.
 Ľudová a umelá pieseň, ľudový
a spoločenský tanec.
 Analýza malých foriem z tematického
okruhu Pieseň a tanec na základe ukážok
rôznych štýlových období.

HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY
Výkonový štandard
Žiaci:
 určujú intervaly, kvintakord dur, mol,
zväčšený, zmenšený,
 ovládajú stupnice dur, mol, lydická,
 určujú základné melodické ozdoby,
 rozlišujú základný harmonický priestor.
 poznajú týchto hudobných skladateľov
a ich diela:
- Antonio Vivaldi - Štyri ročné obdobia;
- J.S.Bach - Brandenburské koncerty,
Toccata a fuga d mol;
- W.A.Mozart - Malá nočná hudba,
opery: Figarova svadba, Čarovná flauta,
Don Giovanni, Symfónia č. 9 s Ódou na
radosť;
- P.I.Čajkovskij – balety: Labutie jazero,
Luskáčik;
 poznajú hudobné nástroje, orchester, delenie
hudobných nástrojov (strunové, dychové,
bicie), komorné súbory (duo, trio, kvarteto,
kvinteto, sláčikové kvarteto), symfonický
orchester

Obsahový štandard
 Intervaly, kvintakordy a ich obraty.
 Stupnice durové a molové
 Zväčšená kvarta, resp. zmenšená kvinta,
lydická stupnica.
 Melodické ozdoby.
 Hlavné harmonické funkcie.
 Hudobní skladatelia a diela
 Hudobné nástroje, orchester

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hudobná náuka
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý štupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS. art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu hudobná náuka 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 hudobného 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 hudobné vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus,
melódiu, harmóniu, dynamiku a farbu tónu,
hudobnú pamäť a hudobnú predstavivosť 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,
schopnosť spolupracovať a vytvárať kvalitné interpersonálne vzťahy (sociálna funkcia hudby).

Hudobná náuka je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Učiteľ v priebehu realizácie jednotlivých hudobných činností získava cenné diagnostické informácie,
ktoré mu umožňujú diferencovať výučbu žiakov, pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa HN systematicky zaoberá tými
disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. HN 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.
Obsah hudobnej náuky 1. ročníka 2. časti nadväzuje na učivo primárneho stupňa vzdelávania
a rozširuje obzor poznania žiaka v súlade s rešpektovaním jeho veku, individuálnych osobitostí
a aktuálnej úrovne vedomostí, schopností a zručností. V 1. ročníku 2. časti sa začínajú vyhraňovať
záujmy žiakov, dochádza k postupnej špecializácii, ktorá sa javí v rozličnej intenzite práce (až po
výber budúcich profesionálov). V súvislosti s nastupujúcim obdobím dospievania je tiež spojená
potreba intenzívnejšej motivácie a využívania vedomostí žiakov aj z iných predmetov. Je potrebné
sústrediť sa na obsah hudobného diela odhaľovaním tváre hudby a následne drámy hudby s viazaním
na hudobnú formu. Usmerňovať záujem a vytvárať príjemné a zaujímavé prostredie a postupne
približovať hudbu žiakom tak, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich životného štýlu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 hravou formou motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť,
fantáziu a predstavivosť
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 upevňovať poznávanie a praktické využívanie hudobnej abecedy a pestovať prepojenie:
sluchová skúsenosť – znak – predstava.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 analyzovať tóniny dur a mol
 poznať hudobné nástroje
 vedieť poznať stavbu durového a molového kvintakordu, uvedomujú si funkciu veľkej
a malej tercie
 vedieť čo je tónina a načo slúži
 vedieť čo je to jednohlas, dvojhlas, trojhlas a poznať ženské hlasy: soprán, mezzosoprán, alt
 vedieť čo je to synkopa a prakticky ju vedia aj interpretovať

Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v husľovom kľúči v rozsahu malé e – c5









vedieť zapísať noty v basovom kľúči v rozsahu malé C2 – g1
žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
uplatniť hru na Orffovom nástroji na hodine hudobnej náuky
aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
improvizovať
spievať
tancovať

Afektívna oblasť:
 žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
 žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
 žiak má precítiť nálady spolužiakov
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.




Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v notovom zápise
 rozpoznávajú všetky intervaly v rámci oktávy vrátane sexty a septimy, kvintakordy
aj v obratoch, diatonické tóniny a cirkevné mody (lydická, dórska, mixolydická),
celotónová,
 definuje hudobné pojmy latinským názvoslovím
 udržiava presný rytmus
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom
 Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
 Spôsobilosť riešiť problémy:






pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady notového zápisu
k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
má záujem hľadať riešenia

 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

PERCEPČNÉ A TVORIVÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
 verbalizujú zážitok z hudby,
 identifikujú použité výrazové prostriedky
hudby a ich zmeny (tváre a dráma hudby),
 rozlišujú dynamiku, tempo a agogiku
interpretovaných a počúvaných skladieb,
 rozpoznávajú v počúvaných skladbách
charakteristické znaky jednotlivých
štýlových období (barok, klasicizmus,
romantizmus, impresionizmus), populárna
hudba,
 rozpoznávajú všetky intervaly v rámci
oktávy vrátane sexty a septimy, kvintakordy
aj v obratoch, diatonické tóniny a cirkevné
mody (lydická, dórska, mixolydická),
celotónová,
 vypracujú referát alebo vytvoria
1 kolektívny tematický celok podľa výberu
žiakov.

HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY

Obsahový štandard
 Tematické okruhy: Ľudský hlas a jeho
uplatnenie v tvorbe skladateľov,
 inštrumentálna hudba so zreteľným, ľahko
identifikovateľným programom).
 Od baroka ku klasicizmu a romantizmu.
 Gotika (informatívne), renesancia
(informatívne),
 impresionizmus v hudbe.
 Vývoj populárnej hudby.
 Rozšírenie sluchovej orientácie
v časopriestore hudby (intervaly, akordy,
stupnice, dynamika, agogika, frázovanie).
 Hudobno-dramatický projekt alebo referát
na vybranú tému.

Výkonový štandard
 identifikujú kvintakordy a ich obraty:
durový, molový, zväčšený, zmenšený,
 orientujú sa v terminológii podľa
obsahového štandardu,

Obsahový štandard
 kvintakord zväčšený, zmenšený,
 modalita, tónina, modulácia,
 stupnica celotónová, chromatická a
pentatonická.
 Pieseň, opera, opereta, muzikál, melodráma,
pieseň bez slov, šansón,
 populárne piesne súčasnosti,
 gregoriánsky chorál, homofónia, polyfónia,
a capella, kantáta, oratórium, omša.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hudobná náuka
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý štupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS. art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu hudobná náuka 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 hudobného 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 hudobné vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus,
melódiu, harmóniu, dynamiku a farbu tónu,
hudobnú pamäť a hudobnú predstavivosť 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,
schopnosť spolupracovať a vytvárať kvalitné interpersonálne vzťahy (sociálna funkcia hudby).

Hudobná náuka je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Učiteľ v priebehu realizácie jednotlivých hudobných činností získava cenné diagnostické informácie,
ktoré mu umožňujú diferencovať výučbu žiakov, pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa HN systematicky zaoberá tými
disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. HN 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.
V druhom ročníku druhej časti pokračovať v cieľavedomom rozširovaní hudobného obzoru
žiakov, využívať ich skúsenosti a vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch. Brať do úvahy
prudký fyzický a psychický vývoj žiaka. Hudobnými činnosťami usmerňovať emocionálny vzťah
k životu i okoliu a rozvíjať aj intelektuálnu stránku osobnosti žiaka. Okruh pôsobenia hudby na žiaka
rozširovať z predmetu HN na návštevy koncertov, rôznych umeleckých podujatí (divadelné a operné
predstavenia, výstavy obrazov, hudobné kvízy a i.). Umožniť tak intenzívnejšie prežívať, chápať,
hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej vlastné názory.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 hravou formou motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť,
fantáziu a predstavivosť
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 intenzívnejšie prežívať, chápať, hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej vlastné názory.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 analyzovať tóniny dur a mol
 poznať hudobné nástroje
 vedieť poznať stavbu durového a molového kvintakordu, uvedomujú si funkciu veľkej
a malej tercie
 zdokonaľovať v piesňach spevácky prejav
 schopnosť intonovať melódie v prebraných tóninách
 intonácia základných intervalov, kvintakordov a ich obratov, dominantného a zmenšeného
septakordu
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v husľovom kľúči v rozsahu malé e – c5
 vedieť zapísať noty v basovom kľúči v rozsahu malé C2 – g1
 žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
 uplatniť hru na Orffovom nástroji na hodine hudobnej náuky





aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
improvizovať
spievať

Afektívna oblasť:
 žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
 žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
 žiak má precítiť nálady spolužiakov
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:






Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor




Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
orientuje sa v notovom zápise
rozpoznávajú všetky intervaly v rámci oktávy vrátane sexty a septimy, kvintakordy aj
v obratoch, diatonické tóniny a cirkevné mody (lydická, dórska, mixolydická), celotónová,
definuje hudobné pojmy latinským názvoslovím
udržiava presný rytmus




Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
dokáže pracovať s internetom









Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave
Spôsobilosť riešiť problémy:
pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady notového zápisu
k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
má záujem hľadať riešenia







Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu






Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote
PERCEPČNÉ A TVORIVÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
 charakterizujú a analyzujú znaky
jednotlivých štýlových období
v počúvaných skladbách (renesancia, barok,
klasicizmus, romantizmus),
 verbalizujú zážitok z hudby a identifikujú
použité výrazové prostriedky hudby a ich
zmeny (dráma hudby - forma, obsah a ich
vzťah),
 analyzujú zmenu jedného až dvoch tónov
v trojzvuku,
 rozlišujú základný harmonický pohyb I, IV,
V (+ II, VI).

Obsahový štandard
 Tematický okruh Vzťah obsahu a formy:
 Pestovanie obraznej predstavy hudobného
diela.
 Hudba a obraz vo filme.
 Percepčná analýza programovej hudby.
 Komplexná orientácia v časopriestore
hudby (intonačne, s pomocou hudobných
nástrojov, v notovom zázname).
 Analýza zväčšovania a zmenšovania napätia
vo vzťahu akordov v rámci klasickej
harmonickej kadencie, príp. s pridaním
vedľajších stupňov (II., VI.).

HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY
Výkonový štandard
 orientujú sa v terminológii podľa
obsahového štandardu.

Obsahový štandard
 Cyklická skladba, interpretácia, opus,
tónorod. Sonáta, sonatína, suita. Concerto
grosso, koncert, kadencia, symfónia,
symfonická báseň. Piesňová forma, fúga,
variácie, rondo, sonátová forma. Formy
a žánre populárnej hudby podľa výberu
učiteľa a žiakov.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO

VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hudobná náuka
1,5 hodina týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS.art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu hudobná náuka 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 hudobného 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 hudobné vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus,
melódiu, harmóniu, dynamiku a farbu tónu,
hudobnú pamäť a hudobnú predstavivosť 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,
schopnosť spolupracovať a vytvárať kvalitné interpersonálne vzťahy (sociálna funkcia hudby).

Hudobná náuka je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Učiteľ v priebehu realizácie jednotlivých hudobných činností získava cenné diagnostické informácie,
ktoré mu umožňujú diferencovať výučbu žiakov, pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa HN systematicky zaoberá tými
disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. HN 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.
V 3. ročníku 2. časti ukončia žiaci I. stupeň základného štúdia hudobného odboru ZUŠ.
V predchádzajúcich ročníkoch sa rozvíjala hudobná predstavivosť a schopnosť preniknúť
do štruktúry a obsahu hudobného diela. V 3. ročníku 2. časti by žiaci mali nadobudnúť prehľad
o jednotlivých hudobných štýloch, vedieť ich chronologicky usporiadať, v skladbách rozoznať
typické znaky štýlových (slohových) období. Tým sa vytvorí predpoklad stať sa aktívnymi
poslucháčmi koncertov a reprodukovanej hudby. Vlastnými interpretačnými schopnosťami
a skúsenosťami sa môžu zapojiť do hudobného života aj mimo školy

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky
 hravou formou motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť,
fantáziu a predstavivosť
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie
 intenzívnejšie prežívať, chápať, hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej vlastné názory.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, rozumieť notovému zápisu
 Analyzovať tóniny dur a mol
 Poznať hudobné nástroje
 Sluchovou analýzou opakovať a upevňovať intervaly a akordy.
 Z štvorzvuku vedieť spievať jednotlivé tóny.
 Schopnosť intonovať melódie v prebraných tóninách
 Kultivovaný prednes piesní v týchto tóninách s uvedomením si ich špecifických znakov.
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v husľovom kľúči v rozsahu malé e – c5
 vedieť zapísať noty v basovom kľúči v rozsahu malé C2 – g1
 žiak má dokázať interpretovať vybratú detskú pieseň s elementárnymi hudobnými nástrojmi
prezentáciou pred kolektívom
 uplatniť hru na Orffovom nástroji na hodine hudobnej náuky
 aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj
 improvizovať
 spievať

Afektívna oblasť:
 Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov
 Žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu
 Žiak má precítiť nálady spolužiakov
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 orientuje sa v notovom zápise
 rozpoznávajú všetky intervaly v rámci oktávy vrátane sexty a septimy, kvintakordy aj
v obratoch, diatonické tóniny a cirkevné mody (lydická, dórska, mixolydická), celotónová,
 definuje hudobné pojmy latinským názvoslovím
 udržiava presný rytmus
 Význam akordických značiek
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 dokáže pracovať s internetom
 dokáže používať bibliografiu
 dokáže používať hudobnú literatúru z knižnice


Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
 za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
 schopnosť počúvať hudbu
 získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave

 Spôsobilosť riešiť problémy:
 pohotovo reaguje na predložený notový materiál
 aplikuje zásady notového zápisu
 k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
 má záujem hľadať riešenia

 Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
 prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
 spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
 uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu
 Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach vo svojom okolí
 má prehľad o tvorbe slovenských skladateľov pre svoj nástroj
 uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

PERCEPČNÉ A TVORIVÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
 identifikujú celkový výraz, tonalitu,
melodiku a základný harmonický pôdorys
skladby (percepčná analýza skladby),
 rozpoznávajú typické znaky štýlových
období,
 usporadúvajú jednotlivé hudobné štýly
chronologicky,
 poznajú sociálnu funkciu hudby,
 identifikujú významné osobnosti hudobného
života,
 ovládajú prehľad súborov a telies
interpretačného umenia,
 vytvoria prezentáciu (alebo referát, esej,
scenár, úvodné slovo ku koncertu a pod.)
na vybranú tému individuálne alebo
v skupine.

Obsahový štandard
Tematické okruhy:
 Dejiny hudby - periodizácia, význam hudby
v živote človeka v minulosti a súčasnosti.
 Hudobný život okolo nás, sociálna funkcia
hudby. Typické znaky jednotlivých období
počúvaných skladieb. Harmonické cítenie
nadväzne na 2. ročník aj sledovaním zmien
jedného alebo dvoch tónov v súzvukoch rozvíjanie.
 Komplexná melodická a harmonická
orientácia v skladbe analýzou krátkych
skladbičiek alebo úryvkov z obdobia
klasicizmu a raného romantizmu.
 Paralely medzi hudbou a inými druhmi
umenia.
 Prieniky medzi hudobnými druhmi
a žánrami.

HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY
Výkonový štandard
 orientujú sa v terminológii podľa
obsahového štandardu

Obsahový štandard
 Motív, téma, hudobné predvetie a závetie,
hudobná veta, coda.
 Modálna hudba, tonálna hudba, atonálna
hudba.
 Dominantný septakord, akordické značky
a ich význam v hudbe.
 Periodizácia dejín hudby. Doplnenie o:
impresionizmus, expresionizmus,
neofolklorizmus, neobarok, neoklasicizmus,
neoprimitivizmus.
 Rôznorodosť smerov, druhov a žánrov
v hudbe 20. a 21. storočia.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ - ISCED 2B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:

Hudobná náuka
1,5 hodiny týždenne
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Hudobný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý štupeň - ISCED 2B
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
4 roky
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracoval:
Monika Bagínová, DiS. art.
Schválené pedagogickou radou dňa: 22. 06. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

POSLANIE A CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poslaním predmetu hudobná náuka 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 hudobného 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 hudobné vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus,
melódiu, harmóniu, dynamiku a farbu tónu,
hudobnú pamäť a hudobnú predstavivosť 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,
schopnosť spolupracovať a vytvárať kvalitné interpersonálne vzťahy (sociálna funkcia hudby).

Hudobná náuka je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Učiteľ v priebehu realizácie jednotlivých hudobných činností získava cenné diagnostické informácie,
ktoré mu umožňujú diferencovať výučbu žiakov, pripravujúcich sa na ďalšie odborné štúdium.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa HN systematicky zaoberá tými
disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len okrajovo. HN 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.
V 3. ročníku 2. časti ukončia žiaci I. stupeň základného štúdia hudobného odboru ZUŠ.
V predchádzajúcich ročníkoch sa rozvíjala hudobná predstavivosť a schopnosť preniknúť
do štruktúry a obsahu hudobného diela. 4. ročník 2. časti sa na škole otvára v prípade, že škola
disponuje žiakmi, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné umelecké školy a konzervatória.
Cieľom predmetu v štvrtom ročníku je teda dôkladne žiakov pripraviť na prijímacie skúšky
opakovaním, precvičovaním as prehlbovaním učiva, poprípade rozširovaním dosiahnutých
vedomostí.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 získať u žiaka záujem o štúdium hudobnej náuky,
 motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu, aktivizovať ich tvorivosť,
fantáziu a predstavivosť,
 pestovať zmysel pre dobro a krásu,
 rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby,
 poskytnúť žiakovi emocionálny zážitok a poznanie,
 intenzívnejšie prežívať, chápať, hodnotiť hudbu a tvoriť si o nej vlastné názory.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 logicky uplatniť hudobnú teóriu v piesňach, skladbách, rozumieť notovému zápisu,
 analyzovať tóniny dur a mol,
 analyzovať intervaly,
 analyzovať akordy,
 analyzovať septakordy,
 poznať hudobné nástroje,
 sluchovou analýzou opakovať a upevňovať intervaly a akordy,
 zo štvorzvuku vedieť spievať jednotlivé tóny,
 schopnosť intonovať melódie v durových a molových tóninách,
 kultivovaný prednes piesní v týchto tóninách s uvedomením si ich špecifických znakov.
Psychomotorická oblasť:
 vedieť zapísať noty v husľovom kľúči v rozsahu malé c – c5,
 vedieť zapísať noty v basovom kľúči v rozsahu malé A2 – h1,
 žiak má dokázať interpretovať vybratú pieseň s elementárnymi
prezentáciou pred kolektívom,

hudobnými nástrojmi







uplatniť hru na Orffovom nástroji na hodine hudobnej náuky,
aktivizovať svoju šikovnosť pri vlastnej tvorbe v hre na nástroj,
improvizovať,
spievať,
rytmizovať.

Afektívna oblasť:
 Žiak má precítiť piesne, vcítiť sa do hudobných príbehov,
 Žiak má rešpektovať odlišnosti člena kolektívu,
 Žiak má precítiť nálady spolužiakov,
 vnímať hudobný prejav spolužiakov, ako konečný výsledok tvorby.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak primárneho umeleckého vzdelávania má osvojené:
1.

Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 dokáže sa sústrediť a vhodne reagovať
 rešpektuje osobnosť pedagóga a spolužiakov, s ktorými prichádza do kontaktu
 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať a vyjadriť svoj názor

2.






Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
orientuje sa v notovom zápise
rozpoznávajú všetky intervaly v rámci oktávy vrátane sexty a septimy, kvintakordy
aj v obratoch, diatonické tóniny a cirkevné mody (lydická, dórska, mixolydická), celotónová,
definuje hudobné pojmy latinským názvoslovím
udržiava presný rytmus
Pozná význam akordických značiek

3.




Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
dokáže pracovať s internetom
dokáže používať bibliografiu
dokáže používať hudobnú literatúru z knižnice



Spôsobilosť učiť sa učiť sa:
◦ za pomoci pedagóga sa učí rozvíjať schopnosť sebareflexie a sebakontroly
◦ schopnosť počúvať hudbu
◦ získané skúsenosti sa snaží zužitkovať pri práci na hodine aj pri domácej príprave



Spôsobilosť riešiť problémy:






pohotovo reaguje na predložený notový materiál
aplikuje zásady notového zápisu
k problémovým situáciám pristupuje zodpovedne
má záujem hľadať riešenia







Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
rozvíja sebareflexiu – dokáže slovne zhodnotiť vlastné vedomosti
prostredníctvom hudby spoznáva vlastný vnútorný svet a rozvíja cit pre krásu a dobro
spoznáva svoje silné a slabé stránky a pracuje na nich
uvedomuje si následky svojho konania a svojím správaním zachováva prirodzenú mieru
slušnosti a rešpektu







Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
má prehľad o hudobných telesách a osobnostiach doma i vo svete
má prehľad o tvorbe slovenských i zahraničných skladateľov pre svoj nástroj
má prehľad o virtuózoch a umelcoch vo svojom odbore
uvedomuje si význam a úlohu umenia v živote

PERCEPČNÉ A TVORIVÉ ČINNOSTI
Výkonový štandard
 identifikujú celkový výraz, tonalitu,
melodiku a základný harmonický pôdorys
skladby (percepčná analýza skladby),
 rozpoznávajú typické znaky štýlových
období,
 usporadúvajú jednotlivé hudobné štýly
chronologicky,
 poznajú sociálnu funkciu hudby,
 identifikujú významné osobnosti hudobného
života,
 ovládajú prehľad súborov a telies
interpretačného umenia,
 ovládajú notopis
 ovládajú jednoduché aj zložitejšie rytmické
útvary
 ovládajú základné hudobné názvoslovie
 orientujú sa v tempových označeniach
HUDOBNO-NÁUKOVÉ POJMY

Obsahový štandard
Tematické okruhy:
 1. Dejiny hudby - periodizácia, význam
hudby v živote človeka v minulosti
a súčasnosti.
 2. Hudobný život okolo nás, sociálna
funkcia hudby. Typické znaky jednotlivých
období počúvaných skladieb.
 Sledovaním zmien jedného alebo dvoch
tónov v súzvukoch - rozvíjanie.
 Komplexná melodická a harmonická
orientácia v skladbe analýzou krátkych
skladbičiek alebo úryvkov z obdobia
klasicizmu a raného romantizmu.
 Paralely medzi hudbou a inými druhmi
umenia.
 Prieniky medzi hudobnými druhmi
a žánrami

Výkonový štandard
 Orientujú sa v terminológii podľa
obsahového štandardu.
 Tvoria a určujú základné aj odvodené
intervaly nahor aj nadol
 Intonačne rozlišujú intervaly
 Intonačne rozlišujú akordy a septakordy

Obsahový štandard
 Motív, téma, hudobné predvetie a závetie,
hudobná veta, coda.
 Modálna hudba, tonálna hudba, atonálna
hudba.
 Dominantný septakord, akordické značky
a ich význam v hudbe.
 Periodizácia dejín hudby. Doplnenie o:
impresionizmus, expresionizmus,
neofolklorizmus, neobarok, neoklasicizmus,
neoprimitivizmus.
 Rôznorodosť smerov, druhov a žánrov
v hudbe 20. a 21. storočia.

PROFIL ABSOLVENTA
Po ukončení druhej časti I. stupňa základného štúdia predmetu hudobná náuka majú
absolventi osvojené a upevnené základy hudobnej a kultúrnej gramotnosti a sú pripravení na štúdium
na konzervatóriu.

VÝTVARNÝ ODBOR
UČEBNÉ OSNOVY PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
2 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Prvý a druhý ročník prípravného štúdia
Prípravné štúdium
1 alebo 2 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné
zameranie
Vek
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Prípravné štúdium
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky

Dĺžka štúdia
1 až 2 roky
Počet žiakov v
5–8
skupine
1.
Ročník:
Počet hodín týždenne 2 x 45 minút (1x týždenne)
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie
štúdia

2.
2 x 45 minút (1x týždenne)

2

2

66

66

vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich
poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov
a materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.
Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje výstavou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY
Kresba (K), Maľba (M), Modelovanie a práca s materiálom (MD)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ je určené pre nadané deti v predškolskom veku.
Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav,
kreslenie, maľovanie, modelovanie.
Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka je organizované formou hravých
výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov,
technických postupov a materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním, ale aj hravého
a nadšeného objavovania možností (techník, materiálov). Je tiež obdobím vytvárania prvých
stereotypov, preberania schém a konvencií, na ktoré musí pedagogický program reagovať
v zmysle ich aktívneho zaradenia do dynamiky detskej osobnosti – ich podriadenia,
spracovávania a prekračovania vlastnou detskou vynaliezavosťou a motivovaným objavovaním iných
foriem a možností.
Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje výstavou prác.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať grafomotorické zručnosti
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností.
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať grafomotorické zručnosti, s dôrazom na správny úchop grafického materiálu
 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti
 Podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho
samostatné a prínosné riešenia.
Afektívna oblasť:
 Viesť žiaka k orientácii v základných druhoch kultúry a umenia hravou formou (maliarstvo,
sochárstvo)

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.




Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
Kontrola a regulácia svojho správania
Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí
Vnímanie a analytické porovnávanie charakteru svojej tvorby

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Zvládnutie konštrukčno-technických úkonov s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie]
 Zvládnutie jednoduchých techník otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia]
 Zaznamenanie pozorovanej skutočnosti prostredníctvom zjednodušenia tvaru
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Zvládnutie základných grafických operácií na počítači;
 Osvojovanie si nových poznatkov v súvislosti s informačnými prostriedkami.
4. Spôsobilosť učiť sa:
 Podpora vzťahu k poznávaniu a učeniu a rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
 Získanie základných vedomostí o farbách, charaktere tvarov, základných priestorových
vzťahov
 Získanie vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 Spontánne výtvarné riešenia;
 Otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 Osvojenie si schopnosti sústrediť sa na činnosť určitý čas.
 Pokus o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 Schopnosť rozoznať a jednoducho použiť výtvarnú, hudobnú, dramatickú tvorbu

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou














2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

1.1. Hravé činnosti s linkou, farbou a
materiálom; uvedomenie si výrazu,
základných rozdielnych vlastností
rôznych nástrojov a materiálov,
1.2. Jednoduché šrafovanie častí
kresby,
1.3. Akčné maľovanie v ktorom
jednotlivé činnosti, gestá, pohyby a
nástroje zanechávajú na papieri
charakteristické stopy,
1.4. Variačné a porovnávanie rôznych
spôsobov kreslenia tej istej veci
(jednoduchého motívu),
1.5. Okresľovanie (obmaľovávanie)
obrysov predmetov, tieňov;
kombinované so šrafovaním,
kolážovaním a pod. – rozlišovanie
vonkajšieho a vnútorného tvaru,
1.6. Porovnávanie tvarov rôzneho
charakteru (geometriké-presné,
prírodné-nepresné, veľké a malé,
vysoké a nízke, hranaté a okrúhle,
plošné a priestorové ...),
1.7. Frotáž z rôznych povrchov,
vytváranie vzorkovníčka alebo
kompozície,
1.8. Rastliny a prírodniny ako výtvarné
materiály využité v rôznych technikách,
1.9. Monotypické otláčanie prírodnín
alebo pripravených matríc,





2. 1. Uplatňovanie predstavivosti a
fantázie pri spracovávaní (dopĺňaní
alebo vyhľadávaní tvarov) nepresných,
nezreteľných textúr (pokrčený papier,
čarbanica, krajčírske strihy, škvrny,
dekalky ...),
2.2. Hravé experimentovanie s časťami
obrázkov (fotografií), s vystrihnutými

Metódy

Formy práce

 motivačné

 práca na










rozprávanie
vyučovacej
vysvetľovanie
hodine
praktická
 komunikácia
ukážka
s rodičom
individuálny  verejné
prístup
prezentácia
problémová
prác na
metóda
školských
zážitková
výstavách
metóda
 účasť na
hra ako
školských,
metóda
regionálnych,
pozorovanie
celo
opakovanie
slovenských
a medzi
národných
súťažiach



3. Podnety
z iných umení
a oblastí
poznania

písmenami alebo s nezobrazujúcimi
textúrami materiálov; asambláže alebo
koláž, fantazijné dopĺňanie zobrazení
(konfigurácií, významových tvarov),
2.3. Vytváranie objektov z kartónu, ich
dotváranie kresbou, maľbou alebo
kolážou,
2.4. Kreslenie (maľovanie) svojich
predstáv o vypočutom príbehu
(rozprávke) alebo o príbehu
vymyslenom dieťaťom, príp. o vlastnej
transformácii rozprávky,
3.1. Výtvarné spracovanie postavičiek z
filmu a ich domýšľanie, variovanie a
transformovanie,
3.2. Vytváranie masiek z jednoduchých
materiálov (ich dopĺňanie časťami
kostýmu, pokrývkou hlavy ...) –
rozhovor o výraze masky, vymýšľanie
„rituálov“,
3.3. Diskusia o rozmanitosti
umeleckých diel a o ich výraze, pri
návšteve galérie, výstavy alebo pri
výtvarných dielach sprostredkovaných
iným spôsobom.

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou
2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných

Materiálne výučbové
prostriedky

 učiteľský stôl a
stolička
 školské stoličky
 dosky / podložky na
kreslenie /
Cikánová K.: Malujte si s
maľovanie
námi, Aventinum. Praha 1997  regál
 kôš na odpad
 vodovod, drez
Macholdová, T; Ryšavý M.:
Výtvarné práce
s rozprávkami, Portál. Praha
2005

Didaktická technika,
ďalšie zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 hudobné ukážky

konceptov

3. Podnety
z iných umení
a oblastí
poznania

Cikánová K.: Kreslete si s
 denné svetlo /
námi, Aventinum. Praha 1997 stropné svietidlá so
svietivosťou
Sitarčíková Z.: Papírové
denného svetla
nápady. Computer Press, a.s..  pracovné stoly
Brno 2005
 skriňa na materiál
 zásuvky na archív
Roeslová V.: Námět ve
prác pre žiakov
výtvarné výchově. Sarah.
 pc zostava + internet
Praha 2000;
 stôl pod PC zostavu,
stolička
 farebná tlačiareň
 kompaktný
fotoaparát, nádoba
na modelovaciu
hmotu
 keramická pec
 odborné knihy:
monografie,
katalógy, dejiny
umenia

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou

Žiak zvládne, dokáže:
- vyjadriť svoje predstavy v kresbe, maľbe,
koláži a modelovaní,
- spontánne pracovať s farbou, líniou a mäkkým
modelovacím materiálom,
- pomenovať svoje práce,
- opísať výraz svojich prác, výraz umeleckých
diel,
- vyjadriť svoje predstavy o vypočutom texte
v kresbe a/alebo v maľbe,
- výtvarne vyjadriť príbehy, ktoré si vymyslia,

2. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov

3. Podnety z iných umení a oblastí poznania

- dotvoriť chaotické textúry do zmysluplných
zobrazení podľa svojej fantázie a tvarovej
predstavivosti,
- dotvoriť
neúplné
obrazy
(fotografie,
reprodukcie ...) v náväznosti na čiastočné
tvary a s použitím fantázie,
- nakomponovať
novotvary
narábaním
s primárnymi tvarmi (geometrické tv.,
písmená ...),
- obkresliť tvary a dotvoria ich podľa fantázie,
- vytvoriť jednoduché masky s výrazom
základných emócií (smútok, radosť ...),
- využiť grafické a materiálové stopy svojich
gest,
- využiť prírodniny ako súčasť kompozície,
- zvládnuť techniku jednoduchej frotáže,
- zvládnuť techniku monotypie,
- dokázať spracovať (nastrihať, sformovať,
spojiť) papier a mäkší kartón.

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- vyjadria svoje predstavy v kresbe, maľbe,
koláži a modelovaní,
- spontánne pracujú s farbou, líniou a mäkkým
modelovacím materiálom,
- pomenujú svoje práce,
- opíšu výraz svojich prác, výraz umeleckých
diel,
- vyjadria svoje predstavy o vypočutom texte
v kresbe a/alebo v maľbe,
- výtvarne vyjadria príbehy, ktoré si vymyslia,
- dotvoria chaotické textúry do zmysluplných
zobrazení podľa svojej fantázie a tvarovej
predstavivosti,
- dotvoria
neúplné
obrazy (fotografie,
reprodukcie ...) v náväznosti na čiastočné
tvary a s použitím fantázie,
- nakomponujú
novotvary
narábaním
s primárnymi tvarmi (geometrické tv.,
písmená ...),

Pozn.: Východiskom sú spontánne detské
výtvarné činnosti a sklon dieťaťa k poznávaniu
nových činností, materiálov a techník. Hravé
laborovanie je prepojené s tematickými
zadaniami.
 hravé činnosti s linkou, farbou a materiálom;
uvedomenie
si
výrazu,
základných
rozdielnych vlastností rôznych nástrojov
a materiálov,
 jednoduché šrafovanie častí kresby,
 akčné maľovanie v ktorom jednotlivé činnosti,
gestá, pohyby a nástroje zanechávajú
na papieri charakteristické stopy,
 variačné a porovnávanie rôznych spôsobov
kreslenia tej istej veci (jednoduchého motívu),
 uplatňovanie predstavivosti a fantázie
pri spracovávaní (dopĺňaní alebo vyhľadávaní
tvarov) nepresných, nezreteľných textúr
(pokrčený papier, čarbanica, krajčírske strihy,
škvrny, dekalky ...),

- obkreslia tvary a dotvoria ich podľa fantázie,  hravé experimentovanie s časťami obrázkov
- vytvoria jednoduché masky s výrazom
(fotografií), s vystrihnutými písmenami alebo
základných emócií (smútok, radosť ...),
s nezobrazujúcimi textúrami materiálov;
- využijú grafické a materiálové stopy svojich
asambláže alebo koláž, fantazijné dopĺňanie
gest,
zobrazení
(konfigurácií,
významových
- využijú prírodniny ako súčasť kompozície,
tvarov),
- zvládnu techniku jednoduchej frotáže,
 obkresľovanie (obmaľovávanie) obrysov
- zvládnu techniku monotypie,
predmetov,
tieňov;
kombinované
- dokážu spracovať (nastrihať, sformovať,
so šrafovaním, kolážovaním a pod. –
spojiť) papier a mäkší kartón.
rozlišovanie vonkajšieho a vnútorného tvaru,
 porovnávanie tvarov rôzneho charakteru
(geometriké-presné,
prírodné-nepresné,
veľké a malé, vysoké a nízke, hranaté
a okrúhle, plošné a priestorové ...),
 vytváranie objektov z kartónu, ich dotváranie
kresbou, maľbou alebo kolážou,
 frotáž z rôznych povrchov, vytváranie
vzorkovníčka alebo kompozície,
 rastliny a prírodniny ako výtvarné materiály
využité v rôznych technikách,
 monotypické otláčanie prírodnín alebo
pripravených matríc,
 kreslenie (maľovanie) svojich predstáv
o vypočutom príbehu (rozprávke) alebo
o príbehu vymyslenom dieťaťom, príp.
o vlastnej transformácii rozprávky,
 výtvarné spracovanie postavičiek z filmu a ich
domýšľanie, variovanie a transformovanie,
 vytváranie masiek z jednoduchých materiálov
(ich dopĺňanie časťami kostýmu, pokrývkou
hlavy ...) – rozhovor o výraze masky,
vymýšľanie „rituálov“,
 diskusia o rozmanitosti umeleckých diel
a o ich výraze, pri návšteve galérie, výstavy
alebo
pri
výtvarných
dielach
sprostredkovaných iným spôsobom.

Hodnotenie
Žiaci prípravného štúdia vo všetkých umeleckých odboroch sa neklasifikujú, ich štúdium je
prípravou na prijatie do základného štúdia. Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na tlačive
schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:

výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
Poznámka: V prvom ročníku je možné znížiť hodinovú
dotáciu z troch na dve vyučovacie hodiny.
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Zriaďovateľ školy:
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Názov odboru:
Výtvarný odbor
Ročník:
Prvý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Prvý stupeň - primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovali:
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v skupine
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika vyučovania

Absolvovanie štúdia
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Prvá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
najviac 4 roky
6 - 10
primárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
3 x 45 minút
(1x týždenne)
3
3
3
99

99

99

4.

3
99

vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
je orientované na experimentovanie (materiálno-technické,
s vyjadrovacími
prostriedkami),
uplatnenie
fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania
a myslenia a na podpore vlastných žiakových riešení na úrovni
obsahu i formy;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie
a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie,
priestorové
Prvá časť I.a akčné
stupňavytváranie);
základného štúdia sa ukončuje vystavenou
primerane
veku
(prevažne
formou výtvarnej interpretácie) je
záverečnou prácou.
žiakom sprístupňované historické i súčasné umenie.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY
Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Priestorové a akčné vytváranie
(PAV)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Je orientované
na experimentovanie (materiálno-technické, s vyjadrovacími prostriedkami), uplatnenie fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania a myslenia a na podpore vlastných
žiakových riešení na úrovni obsahu i formy. Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové
vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné
vytváranie). Primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované
historické i súčasné umenie

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu).
 Uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti.
 Podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné
a prínosné riešenia.
Afektívna oblasť:
 Otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia.
 Viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií).

VÝCHOVNO -VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
 Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby
iných]
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie]
 Zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia]
 Zaznamenávať pozorovanú skutočnosť prostredníctvom zjednodušenia tvaru
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 Získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 Osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.
4. Spôsobilosť učiť sa:
 Získať základné vedomosti o farbách, charaktere tvarov, základných priestorových
vzťahov
 Získať vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché, voskové,
olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály...)
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 Spontánne výtvarné riešenia.
 Otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 Osvojiť si schopnosť sústrediť sa na činnosť určitý čas.
 Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 Získať znalosti základných maliarskych žánrov: krajinomaľba, zátišie, portrét,
 Získať vedomosti o krajine svojho okolia a ich vizuálnych a estetických kvalitách ( typy,
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície)

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Hravé činnosti s obrysmi
predmetov (vyjadrovanie
pohybu, nárastu a zmenšovania,
kumulovania a spontánnych
prienikov tvarov prostredníctvom
radenia obrysov)
1.2. Hravé činnosti s rytmom
(vizualizácia zvuku, pohybu,
fyziologických rytmov,
striedajúcich sa prírodných javov
a cyklov ...); pochopenie
a vyjadrenie pravidelnosti
a nepravidelnosti, zrýchľovania
a spomaľovania v rôznych
prejavoch sveta a života
1.3. Priestorové útvary z hotových
prvkov (špajle, škatule, špagáty
a pod.)
1.4. Tepelný farebný kontrast
a jeho analógie (kontrasty suchývlhký, blízky-vzdialený) v maľbe
1.5. Hry s jednoduchou kinetikou:
napr. obrázok s pohyblivými
časťami, jednoduchá kinetická
hračka a pod.
1.6. Reliéf, koláž, alebo
kombinácia – rôzne kvality
(textúry) povrchov; frotáž
vytvoreného reliéfu, príp. kresba
(maľba) podľa reliéfu
1.7. Výtvarné činnosti zamerané
na prácu s geometrickými prvkami
v tvaroch predmetov

2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

2.1. Inšpiratívne témy a námety
(svojské riešenia, domýšľanie a
fantazijné preštrukturovanie
podnetov)

Metódy

Formy práce

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 experimentovanie
a hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická ukážka

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca
na vyučovacej
 hodine
 komunikácia
s rodičom
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

2.2. Ozvláštnená krajinomaľba
(napr. mimoriadny meteorologický
jav v konkrétnej, známej krajine)
2.3. Ozvláštnené zátišie (napr.
prostredníctvom druhu, množstva,
tvarov a rozmerov predmetov),
2.4. Zobrazenie tej istej veci
v rôznych prostrediach,
2.5. Ozvláštnená maľba (kresba,
modelovanie) postavy človeka
alebo zvieraťa
2.6. Spolupráca učiteľa a žiakov
na vzniku nových tém a kombinácii
techník
3. Podnety
z výtvarného
umenia

3.1. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
výtvarné diela sprostredkované
iným spôsobom)
3.2. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel

4. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

4.1. Rozdielnosť nálady v dvoch
hudobných skladbách (vyjadrenie
prostredníctvom maľby alebo
kresby, koláže ...)
4.2. Ilustrácia žiakom známej
rozprávky pozmenenej žiakom

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou

Wattová F. : Výtvarné
 maliarske stojany /kozy/
nápady, SPN . Bratislava  učiteľský stôl a stolička
2005
 školské stoličky
 dosky / podložky na
Cikánová K.: Malujte si s
kreslenie / maľovanie
námi, Aventinum. Praha  grafický lis
1997
 regál

2. Rozvoj fantázie,
tvorba vlastných
konceptov

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál

3. Podnety
z výtvarného
umenia
4. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

 kôš na odpad
 dataprojektor
 vodovod, drez
 fotoaparát
 denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
Cikánová K.: Kreslete si s  pracovné stoly
námi, Aventinum. Praha  skriňa na materiál
1997
 zásuvky na archív prác
pre žiakov
Kurz kreslenia pre
 pc zostava + internet +
každého. Svojtka & Co.,
grafický softvér
s.r.o. Bratisalva 2005
 stôl pod PC zostavu,
stolička
Roeslová V.: Námět ve
 farebná tlačiareň
výtvarné výchově. Sarah.
 kompaktný fotoaparát,
Praha 2000;
statív
 skener
Bartko O. a kol.:
 nádoba na modelovaciu
Výtvarná príprava. SPN.
hmotu
Bratislava 1986
 keramická pec
Pijoan J.: Dejiny umenia  odborné knihy:
monografie, katalógy,
9. Tatran. Bratislava 1990
dejiny umenia, teória
umenia
Sitarčíková Z.: Papírové
nápady. Computer Press,
a.s.. Brno 2005
Cumming, r.: Umenie
(veľký ilustrovaný
poradca). Slovart,
Bratislava, 2007.

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou
2. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov

Žiak zvládne, dokáže:
- spontánne sa vyjadriť prostredníctvom línie,
farby, tvaru

3. Podnety z výtvarného umenia
4. Podnety z iných umení a oblastí poznania

- pomenovať farby, farebné tóny, základné
farebné kontrasty (tepelný, svetelný, sýtosti)
- slovne charakterizovať línie a tvary podľa
proporcií a výrazu
- výtvarne vyjadriť svoje predstavy v kresbe,
maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej
grafike, v tvorbe objektu
- výtvarne reagovať na vybrané podnety
z oblasti výtvarného umenia (napr.: diela,
štýly, izmy, slohy) z hľadiska foriem, tém
a námetov
- výtvarne reagovať na náladu hudobnej
skladby

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- spontánne sa vyjadria prostredníctvom línie,
farby, tvaru
- pomenujú farby, farebné tóny, základné farebné
kontrasty (tepelný, svetelný, sýtosti)
- slovne charakterizujú línie a tvary podľa
proporcií a výrazu
- výtvarne vyjadria svoje predstavy v kresbe,
maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej
grafike, v tvorbe objektu
- výtvarne reagujú na vybrané podnety z oblasti
výtvarného umenia (napr.: diela, štýly, izmy,
slohy) z hľadiska foriem, tém a námetov
- výtvarne reagujú na náladu hudobnej skladby

Pozn.: Vo všetkých témach a obsahoch učiteľ
podporuje a uprednostňuje vlastné a samostatné
myslenie žiakov, ich nápaditosť a originalitu
riešení (i v prípade, že dôjde k svojbytnému
odklonu žiaka od riešenej úlohy). Rešpektuje ich
individualitu a špecifické schopnosti.
K motivácii sa využíva prevažne rozprávková
(príbehová) alebo zážitková forma uvedenia
žiakov do problematiky, príp. aj učiteľom
moderovaný proces – ako príbeh, ktorý žiaci
postupne vytvárajú.
Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou:
 hravé činnosti s obrysmi predmetov
(vyjadrovanie pohybu, nárastu
a zmenšovania, kumulovania a spontánnych
prienikov tvarov prostredníctvom radenia
obrysov),
 hravé činnosti s rytmom (vizualizácia zvuku,
pohybu, fyziologických rytmov,
striedajúcich sa prírodných javov a cyklov...);
pochopenie a vyjadrenie pravidelnosti
a nepravidelnosti, zrýchľovania
a spomaľovania v rôznych prejavoch sveta
a života,

 priestorové útvary z hotových prvkov (špajle,
škatule, špagáty a pod.),
 tepelný farebný kontrast a jeho analógie
(kontrasty suchý-vlhký, blízky-vzdialený)
v maľbe,
 hry s jednoduchou kinetikou: napr. obrázok
s pohyblivými časťami, jednoduchá kinetická
hračka a pod.,
 reliéf, koláž, alebo kombinácia – rôzne
kvality (textúry) povrchov; frotáž
vytvoreného reliéfu, príp. kresba (maľba)
podľa reliéfu,
 výtvarné činnosti zamerané na prácu
s geometrickými prvkami v tvaroch
predmetov.
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 inšpiratívne témy a námety (svojské riešenia,
domýšľanie a fantazijné preštrukturovanie
podnetov),
 ozvláštnená krajinomaľba (napr. mimoriadny
meteorologický jav v konkrétnej, známej
krajine),
 ozvláštnené zátišie (napr. prostredníctvom
druhu, množstva, tvarov a rozmerov
predmetov),
 zobrazenie tej istej veci v rôznych
prostrediach,
 ozvláštnená maľba (kresba, modelovanie)
postavy človeka alebo zvieraťa,
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 rozdielnosť nálady v dvoch hudobných
skladbách (vyjadrenie prostredníctvom
maľby alebo kresby, koláže ...),

 ilustrácia žiakom známej rozprávky
pozmenenej žiakom.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.
STUPEŇ
HODNOTENIA
výborný

OPIS KRITÉRIÍ

chválitebný

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,

 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné
nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne
celistvo, na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený
a má estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni
vnímania, prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných
koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky,
činnosti a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu
výtvarného myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči
prejavom, názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam,
prezentuje sa na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má
aktívny záujem o výtvarné umenie.







dobrý






dostatočný








v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je
menej pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri
realizácii námetu.
Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom
a skupinovom prejave.
Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam,
prezentuje sa na menej významných podujatiach školy a súťažiach.
Má záujem o výtvarné umenie.
Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými
osnovami väčšie nedostatky.
Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú
medzery pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší
záujem o výtvarné umenie.
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.
Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




zvládnutie techniky koláže, frotáže
vytvorenie priestorového útvaru z rôznych materiálov
maľba kontrastov

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Druhý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v skupine
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika vyučovania

53
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
najviac 4 roky
6 - 10
primárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
3 x 45 minút
(1x týždenne)
3
3
3
99

99

99

4.

3
99

vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
je orientované na experimentovanie (materiálno-technické,
s vyjadrovacími
prostriedkami),
uplatnenie
fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania
a myslenia a na podpore vlastných žiakových riešení na úrovni
obsahu i formy;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie
a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie,
priestorové
Absolvovanie štúdia
Prvá časť I.a akčné
stupňavytváranie);
základného štúdia sa ukončuje vystavenou
primerane
veku
(prevažne
formou výtvarnej interpretácie) je
záverečnou prácou.
žiakom sprístupňované historické i súčasné umenie.
VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Priestorové a akčné vytváranie
(PAV)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Je orientované
na experimentovanie (materiálno-technické, s vyjadrovacími prostriedkami), uplatnenie fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania a myslenia a na podpore vlastných
žiakových riešení na úrovni obsahu i formy. Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové
vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné
vytváranie). Primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované
historické i súčasné umenie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na
hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu).
 Uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti.
 Podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho
samostatné a prínosné riešenia.
Afektívna oblasť:
 Otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia.
 Viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií).
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
 Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby
iných]
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie]
 Zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia]
 Zaznamenávať pozorovanú skutočnosť prostredníctvom zjednodušenia tvaru
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 Získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 Osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.
4. Spôsobilosť učiť sa:
 Získať základné vedomosti o farbách, charaktere tvarov, základných priestorových
vzťahov
 Získať vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché, voskové,
olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály...)
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 Spontánne výtvarné riešenia.
 Otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 Osvojiť si schopnosť sústrediť sa na činnosť určitý čas.
 Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 Získať znalosti základných maliarskych žánrov: krajinomaľba, zátišie, portrét,
 Získať vedomosti o krajine svojho okolia a ich vizuálnych a estetických kvalitách ( typy,
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície)

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Hravé činnosti s linkou, jej
rôznymi kvalitami (z hľadiska
výrazu, nástroja, techniky, prítlaku,
proporcie ...), následne aplikácia čiar
rôzneho charakteru v naratívnej téme
1.2. Šrafovanie tvaru kresliacim
nástrojom
1.3. Odlíšenie rôznych tvarov
šrafovaním
1.4. Premeny tvarov: postupné
(krokové) zmeny vybraného tvaru
na iný tvar
1.5. Výtvarné hry s osovou symetriou
a asymetriou (napr. dotváranie
dekalku, odtlačku materiálovej
matrice, obkresľovanie šablóny
a pod.)
1.6. Kreslenie tvarov umiestnených
vo formáte (vpredu – vzadu, hore –
dole, vedľa seba – za sebou ...)
1.7. Približovanie – vzďaľovanie,
zväčšovanie – zmenšovanie

2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

2.1. Pamäťové cvičenia
(zobrazovanie rôznych vecí, zvierat,
profesií podľa slovného „diktátu“
učiteľa)
2.2. Témy a námety provokujúce
fantáziu žiaka,
2.3. Naratívne témy a príbehy
2.4. Objekty z rozmanitých
polotovarov v nezvyčajných
vzťahoch
2.5. Hybridácia tvarov (zvierat,
vecí,.)
2.6. Pomenovanie hybridných tvarov
2.7. Spolupráca učiteľa a žiakov na
vzniku nových tém a kombinácii
techník

Metódy

Formy práce

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 Experimentovanie
a hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

 frontálna výučba
 individuálna práca
žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca na
vyučovacej
 hodine
 komunikácia s
rodičom
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

3.1. Land-artové hry s prírodnými
3. Podnety
z výtvarného materiálmi v prírode
3.2. Body-art (maľba na ruku, tvár)
umenia
3.3. Akcie (performančné aktivity)
v mimoškolskom priestore
3.4. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
výtvarné diela sprostredkované iným
spôsobom)
3.5. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel
4. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

4.1. Jednoduchá scéna pre bábkové
divadlo
4.2. Jednoduché (napr. prstové)
bábky
4.3. Komiks ako „scenár“ bábkového
divadla

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou

Roeslová V. : Techniky
ve výtvarné výchově,
Sarah. Praha 1996






 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

2. Rozvoj fantázie,
tvorba vlastných
konceptov
3. Podnety
z výtvarného
umenia
4. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

Petržela Z. : Nové nápady
pro starý papír, Portál.

Praha 2008


Lang J. : Úvod do

sochárstva, Ikar.

Bratislava 1997
Cikánová K.: Malujte si s

námi, Aventinum. Praha

1997


maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác pre
žiakov

Pijoan J. : Dejiny umenia  pc zostava + internet +
3, Ikar. Bratislava 1999
grafický softvér
 stôl pod PC zostavu,
Cikánová K.: Kreslete si s stolička
námi, Aventinum. Praha  farebná tlačiareň
1997
 kompaktný fotoaparát,
statív
Roeslová V.: Námět ve  skener
výtvarné výchově. Sarah.  nádoba na modelovaciu
Praha 2000
hmotu
 keramická pec
Bartko O. a kol.:
 odborné knihy:
Výtvarná príprava. SPN.
monografie, katalógy,
Bratislava 1986
dejiny umenia, teória
umenia
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok
1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou
2. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
3. Podnety z výtvarného umenia
4. Podnety z iných umení a oblastí
poznania

Kompetencie
Žiak zvládne, dokáže:
- spontánne sa vyjadriť prostredníctvom línií
rôzneho charakteru
- slovne charakterizovať línie a tvary podľa
proporcií a výrazu
- podľa fantázie výtvarne vyjadriť vlastné témy
a obsahy
- výtvarne reagovať na podnety land-artu a bodyartu
- so zapojením fantázie výtvarne reagovať
na podnety z oblasti bábkového divadla

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- spontánne sa vyjadria prostredníctvom línií
rôzneho charakteru

Pozn.: Vo všetkých témach a obsahoch učiteľ
podporuje a uprednostňuje vlastné a samostatné
myslenie žiakov, ich nápaditosť a originalitu
riešení (i v prípade, že dôjde k svojbytnému

- slovne charakterizujú línie a tvary podľa
proporcií a výrazu
- podľa fantázie výtvarne vyjadria vlastné témy
a obsahy
- výtvarne reagujú na podnety land-artu a bodyartu
- so zapojením fantázie výtvarne reagujú
na podnety z oblasti bábkového divadla

odklonu žiaka od riešenej úlohy). Rešpektuje ich
individualitu a špecifické schopnosti.
K motivácii sa využíva prevažne rozprávková
(príbehová) alebo zážitková forma uvedenia
žiakov do problematiky, príp. aj učiteľom
moderovaný proces – ako príbeh, ktorý žiaci
postupne vytvárajú.
Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou:
 hravé činnosti s linkou, jej rôznymi
kvalitami (z hľadiska výrazu, nástroja,
techniky, prítlaku, proporcie ...), následne
aplikácia čiar rôzneho charakteru
v naratívnej téme,
 šrafovanie tvaru kresliacim nástrojom,
 odlíšenie rôznych tvarov šrafovaním,
 premeny tvarov: postupné (krokové) zmeny
vybraného tvaru na iný tvar,
 výtvarné hry s osovou symetriou
a asymetriou (napr. dotváranie dekalku,
odtlačku materiálovej matrice, obkresľovanie
šablóny a pod.),
 kreslenie tvarov umiestnených vo formáte
(vpredu – vzadu, hore – dole, vedľa seba –
za sebou ...),
 približovanie – vzďaľovanie,
zväčšovanie – zmenšovanie.
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 pamäťové cvičenia (zobrazovanie rôznych
vecí, zvierat, profesií podľa slovného
„diktátu“ učiteľa),
 témy a námety provokujúce fantáziu žiaka,
 naratívne témy a príbehy,
 objekty z rozmanitých polotovarov
v nezvyčajných vzťahoch,
 hybridácia tvarov (zvierat, vecí ...),
 pomenovanie hybridných tvarov,
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.

Podnety z výtvarného umenia:
 land-artové hry s prírodnými materiálmi
v rírode,
 body-art (maľba na ruku, tvár),
 akcie (performančné aktivity)
v mimoškolskom priestore,
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 jednoduchá scéna pre bábkové divadlo,
 jednoduché (napr. prstové) bábky,
 komiks ako „scenár“ bábkového divadla.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo, na
vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.

 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný

dobrý

dostatočný

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery pri
realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




výtvarné vyjadrenie témy/ obsahu podľa fantázie
vyjadrenie prostredníctvom línii rôzneho charakteru
výtvarné reakcie na podnety z oblasti bábkového divadla

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Tretí ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v skupine
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika vyučovania

53
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
najviac 4 roky
6 - 10
primárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
3 x 45 minút
(1x týždenne)
3
3
3
99

99

99

4.

3
99

vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
je orientované na experimentovanie (materiálno-technické,
s vyjadrovacími
prostriedkami),
uplatnenie
fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania
a myslenia a na podpore vlastných žiakových riešení na úrovni
obsahu i formy;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie
a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie,
priestorové
Absolvovanie štúdia
Prvá časť I.a akčné
stupňavytváranie);
základného štúdia sa ukončuje vystavenou
primerane
veku
(prevažne
formou výtvarnej interpretácie) je
záverečnou prácou.
žiakom sprístupňované historické i súčasné umenie.
VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY:

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Priestorové a akčné vytváranie
(PAV)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Je orientované
na experimentovanie (materiálno-technické, s vyjadrovacími prostriedkami), uplatnenie fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania a myslenia a na podpore vlastných
žiakových riešení na úrovni obsahu i formy. Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové
vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné
vytváranie). Primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované
historické i súčasné umenie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu).
 Uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti.
 Podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné
a prínosné riešenia.
Afektívna oblasť:
 Otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia.
 Viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií).
VÝCHOVNO -VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
 Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby
iných]
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie]
 Zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia]
 Zaznamenávať pozorovanú skutočnosť prostredníctvom zjednodušenia tvaru
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 Získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 Osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.
4. Spôsobilosť učiť sa:
 Získať základné vedomosti o farbách, charaktere tvarov, základných priestorových
vzťahov
 Získať vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché, voskové,
olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály...)
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 Spontánne výtvarné riešenia.
 Otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 Osvojiť si schopnosť sústrediť sa na činnosť určitý čas.
 Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 Získať znalosti základných maliarskych žánrov: krajinomaľba, zátišie, portrét,
 Získať vedomosti o krajine svojho okolia a ich vizuálnych a estetických kvalitách ( typy,
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície)

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Voľné kresliarske cvičenia
zamerané na líniu a tvar
1.2. Kresba predmetu linkou (bez
nároku na presné zachytenie proporcie
a tvaru)
1.3. Figúry v pohybe (kresba podľa
predstavy, vytvorenie a využitie
šablóny)
1.4. Kresba figúry, predmetu podľa
videnej skutočnosti (zachytenie
základného tvaru/pohybu, bez nároku
na presné proporcie)
1.5. Dotváranie kresby figúry
1.6. Modelovanie postavy (človek
alebo zviera; zachytenie základného
tvaru/pohybu, bez nároku na presné
proporcie)
1.7. Fotokoláž (alt. motívy: figúra,
portrét, predmet, krajina ...)
1.8. Mimikri (artefakt vo vzťahu
k prírodnému pozadiu)

2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

2.1. Pamäťové cvičenia (zobrazovanie
rôznych vecí, zvierat, profesií podľa
slovného „diktátu“ učiteľa)
2.2. Témy a námety provokujúce
fantáziu žiaka
2.3. Naratívne témy a príbehy
2.4. Fantastické bytosti (stvárnené
novými technikami, napr., rolážou,
frotážou, kombinovaním techník)
2.5. Fantastická krajina
2.6. Zostava prostredia a postáv
v priestorovom prevedení (historická
udalosť, šport, Betlehem, práce na
poli, trh v meste a pod.)
2.7. Návrhy úžitkových predmetov
(predmety dennej potreby, šperky ...),
2.8. Spolupráca učiteľa a žiakov
na vzniku nových tém a kombinácii
techník

Metódy

Formy práce

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 experimentovanie a
hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia a
pozorovanie
 práca na
vyučovacej
 hodine
 komunikácia s
rodičom
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

3.1. Vybrané diela surrealizmu
3. Podnety
z výtvarného 3.2. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
umenia
výtvarné diela sprostredkované iným
spôsobom)
3.3. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel
4. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

4.1. Výtvarné reakcie na zvuk rôznych
hudobných nástrojov
4.2. Výtvarné stvárnenie hudobných
tónov a ruchov (synestetické
vnímanie)

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

Materiálne výučbové prostriedky Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou

Petržela Z. : Nové
nápady pro starý
papír, Portál. Praha
2008






2. Rozvoj fantázie, Lang J. : Úvod do
tvorba vlastných sochárstva, Ikar.
Bratislava 1997
konceptov
3. Podnety
z výtvarného
umenia
4. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

Rada P. : Slabikář
keramika, Grada.
Praha 1997









Cikánová K.: Kreslete

si s námi, Aventinum.
Praha 1997

Roeslová V. :
Techniky ve výtvarné 
výchově, Sarah. Praha 

1996


maliarske stojany / kozy
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na kreslenie /
maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné svietidlá
so svietivosťou denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác pre
žiakov
pc zostava + internet + grafický
softvér
stôl pod PC zostavu, stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát, statív
skener

 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

Kurz kreslenia pre
každého. Svojtka &
Co., s.r.o. Bratisalva
2005

 nádoba na modelovaciu hmotu
 keramická pec
 odborné knihy: monografie,
katalógy, dejiny umenia, teória
umenia

Roeslová V.: Námět
ve výtvarné výchově.
Sarah. Praha 2000
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou

Žiak zvládne, dokáže:
- zvládnuť techniku kresby ceruzou rôznej
tvrdosti, fixkou rôznej hrúbky, tušom
a pierkom (resp. iným nástrojom), štetcom
a farbou,
- zobraziť pohyb,
- zobraziť základné tvary predmetov a postáv
- výtvarne vyjadriť svoje predstavy v kresbe,
maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej
grafickej technike, v tvorbe objektu
- vytvoriť novotvar z neartikulovanej (náhodnej)
štruktúry alebo z nájdených predmetov,
- iniciatívne vyhľadávať rozmanité technickomateriálové riešenia
- podľa fantázie výtvarne vyjadriť vlastné témy
a obsahy,
- výtvarne reagovať na podnety surrealizmu
- slovne opísať videné výtvarné dielo, jeho druh,
- charakterizovať výraz výtvarného diela
v komunikácii s učiteľom
- so zapojením fantázie výtvarne reagovať
na zvuk a dynamiku hudobných nástrojov
- vyjadriť synestetické vnímanie zvuku

2. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
3. Podnety z výtvarného umenia
4. Podnety z iných umení a oblastí poznania

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- zvládnu techniku kresby ceruzou rôznej
tvrdosti, fixkou rôznej hrúbky, tušom
a pierkom (resp. iným nástrojom), štetcom
a farbou,
- zobrazia pohyb,
- zobrazia základné tvary predmetov a postáv
- výtvarne vyjadria svoje predstavy v kresbe,
maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej
grafickej technike, v tvorbe objektu
- vytvoria novotvar z neartikulovanej
(náhodnej) štruktúry alebo z nájdených
predmetov,
- iniciatívne vyhľadávajú rozmanité technickomateriálové riešenia
- podľa fantázie výtvarne vyjadria vlastné témy
a obsahy,
- výtvarne reagujú na podnety surrealizmu
- slovne opíšu videné výtvarné dielo, jeho druh,
- charakterizujú výraz výtvarného diela
v komunikácii s učiteľom
- so zapojením fantázie výtvarne reagujú
na zvuk a dynamiku hudobných nástrojov
- vyjadria synestetické vnímanie zvuku

Pozn.: Vo všetkých témach a obsahoch učiteľ
podporuje a uprednostňuje vlastné a samostatné
myslenie žiakov, ich nápaditosť a originalitu
riešení (i v prípade, že dôjde k svojbytnému
odklonu žiaka od riešenej úlohy). Rešpektuje ich
individualitu a špecifické schopnosti.
K motivácii sa využíva prevažne rozprávková
(príbehová) alebo zážitková forma uvedenia
žiakov do problematiky, príp. aj učiteľom
moderovaný proces – ako príbeh, ktorý žiaci
postupne vytvárajú.
Laborovanie s výtvarným jazykom a
kompozíciou:
 voľné kresliarske cvičenia zamerané na líniu
a tvar,
 kresba predmetu linkou (bez nároku
na presné zachytenie proporcie a tvaru),
 figúry v pohybe (kresba podľa predstavy,
vytvorenie a využitie šablóny),
 kresba figúry, predmetu podľa videnej
skutočnosti (zachytenie základného
tvaru/pohybu, bez nároku na presné
proporcie),
 dotváranie kresby figúry,
 modelovanie postavy (človek alebo zviera;
zachytenie základného tvaru/pohybu, bez
nároku na presné proporcie),
 fotokoláž (alt. motívy: figúra, portrét,
predmet, krajina ...),
 mimikri (artefakt vo vzťahu k prírodnému
pozadiu).
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 pamäťové cvičenia (zobrazovanie rôznych
vecí, zvierat, profesií podľa slovného
„diktátu“ učiteľa),
 témy a námety provokujúce fantáziu žiaka,
 naratívne témy a príbehy,
 fantastické bytosti (stvárnené novými
technikami, napr., rolážou, frotážou,
kombinovaním techník),
 fantastická krajina,

 zostava prostredia a postáv v priestorovom
prevedení (historická udalosť, šport,
Betlehem, práce na poli, trh v meste a pod.),
 návrhy úžitkových predmetov (predmety
dennej potreby, šperky ...),
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:
 vybrané diela surrealizmu,
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 výtvarné reakcie na zvuk rôznych hudobných
nástrojov,
 výtvarné stvárnenie hudobných tónov
a ruchov (synestetické vnímanie).

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.

chválitebný

 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.

dobrý

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.

dostatočný

 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




vyjadrenie témy/ obsahu podľa fantázie – fotokoláž
zobrazenie postavy v pohybe
vyjadrovanie vlastných predstáv v zvolenej výtvarnej technike

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Štvrtý ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v skupine
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
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vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
je orientované na experimentovanie (materiálno-technické,
s vyjadrovacími
prostriedkami),
uplatnenie
fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania
a myslenia a na podpore vlastných žiakových riešení na úrovni
obsahu i formy;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie
a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie,
priestorové
Absolvovanie štúdia
Prvá časť I.a akčné
stupňavytváranie);
základného štúdia sa ukončuje vystavenou
primerane
veku
(prevažne
formou výtvarnej interpretácie) je
záverečnou prácou.
žiakom sprístupňované historické i súčasné umenie.
VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Priestorové a akčné vytváranie
(PAV)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Je orientované
na experimentovanie (materiálno-technické, s vyjadrovacími prostriedkami), uplatnenie fantázie
a predstavivosti žiaka, na prekonávanie schém zobrazovania a myslenia a na podpore vlastných
žiakových riešení na úrovni obsahu i formy. Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové
vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné
vytváranie). Primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je žiakom sprístupňované
historické i súčasné umenie.
V tomto ročníku sa ukončuje prvá časť I. stupňa základného štúdia vystavenou záverečnou
prácou.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na
hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu).
 Uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.
Psychomotorická oblasť:
 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti.
 Podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné
a prínosné riešenia.
Afektívna oblasť:




Otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia.
Viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií).

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
 Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby
iných]
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie]
 Zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia]
 Zaznamenávať pozorovanú skutočnosť prostredníctvom zjednodušenia tvaru
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 Zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 Získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 Osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.
4. Spôsobilosť učiť sa:
 Získať základné vedomosti o farbách, charaktere tvarov, základných priestorových
vzťahov
 Získať vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché, voskové,
olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály...)
5. Spôsobilosť riešiť problémy:
 Spontánne výtvarné riešenia.
 Otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 Osvojiť si schopnosť sústrediť sa na činnosť určitý čas.
 Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov.

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

 Získať znalosti základných maliarskych žánrov: krajinomaľba, zátišie, portrét,
 Získať vedomosti o krajine svojho okolia a ich vizuálnych a estetických kvalitách ( typy,
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície)

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Kreslenie tvarov stromov podľa
videnej skutočnosti
1.2. Rôzne stvárnenie toho istého
motívu (prekonávanie grafických
schém)
1.3. Cvičenia na spoznávanie proporcií
1.4. Symetria a asymetria v obraze
(portrét, zátišie, krajina ...)
1.5. Maľba krajiny podľa videnej
skutočnosti
1.6. Variácie maľby konkrétnej krajiny
(svetelné zmeny, denné obdobia,
zmeny počasia ...)
1.7. Výrazové štylizovanie (tváre,
zvieratá, predmety s výrazom rôznych
emócií)
1.8. Kompozícia z geometrických
tvarov
1.9. Zátišie z geometrických tvarov
1.10. Zachytenie zmien farieb
osvetlením
1.11. Pozitív a negatív (linorez)
1.12. Modelovanie postáv v
pohybe/akcii podľa predstavy žiaka

2. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

2.1. Kresebné pamäťové cvičenia
(kreslenie rôznych vecí, zvierat,
profesií, situácií podľa slovného
„diktátu“ učiteľa)
2.2. Témy a námety provokujúce
fantáziu žiaka ,- naratívne témy
a príbehy
2.3. Zmeny v hotovom obraze –
výmeny/premeny častí kompozície,

Metódy

Formy práce

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 experimentovanie a
hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca
na vyučovacej
hodine
 komunikácia s
rodičom
návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

zmeny farieb a/alebo premeny motívov
v kompozícii
2.4. Zobrazenie skutočného zážitku
kombinované s fantáziou žiaka
2.5. Jedno- (príp. viac-) farebná tlač
(monotypia, linorez)
2.6. Spolupráca učiteľa a žiakov
na vzniku nových tém a kombinácii
techník
3.1. Vybrané diela impresionizmu
3. Podnety
z výtvarného 3.2. Maľba impresionistickým
spôsobom (škvrny, ťahy štetca,
umenia
pointilizmus)
3.3. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
výtvarné diela sprostredkované iným
spôsobom)
3.4. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel
4. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

4.1. Zobrazenie ticha a hluku
4.2. Komiksové stvárnenie filmu
4.3. Výtvarné stvárnenie chutí
(synestetické vnímanie)

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

1. Laborovanie Roeslová V. : Techniky
ve výtvarné výchově,
s výtvarným
Sarah. Praha 1996
jazykom
a kompozíciou
Petržela Z. : Nové nápady
pro starý papír, Portál.
2. Rozvoj
Praha 2008
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje






 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál






maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na kreslenie
/ maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez

 denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
 pracovné stoly
 skriňa na materiál
 zásuvky na archív prác pre
žiakov
 pc zostava + internet +
grafický softvér
 stôl pod PC zostavu, stolička
 farebná tlačiareň
 kompaktný fotoaparát, statív
Roeslová V.: Námět ve
 skener
výtvarné výchově. Sarah.
 nádoba na modelovaciu
Praha 2000;
hmotu
 keramická pec
Bartko O. a kol.:
 odborné knihy: monografie,
Výtvarná príprava. SPN.
katalógy, dejiny umenia,
Bratislava 1986
teória umenia

Lang J. : Úvod do
sochárstva, Ikar.
3. Podnety
z výtvarného Bratislava 1997
Cumming, r.: Umenie
umenia
(veľký ilustrovaný
poradca). Slovart,
4. Podnety
z iných umení Bratislava, 2007.
a oblastí
Cikánová K.: Kreslete si s
poznania
námi, Aventinum. Praha
1997

 dataprojektor
 fotoaparát

Pijoan J.: Dejiny umenia
9. Tatran. Bratislava 1990
Sitarčíková Z.: Papírové
nápady. Computer Press,
a.s.. Brno 2005
Pijoan J. : Dejiny umenia
3, Ikar. Bratislava 1999
Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou
2. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov

Žiak zvládne, dokáže:
- rozlíšiť organické a geometrické tvary
- pomenovať kvalitu povrchov podľa videného
a hmatového výrazu,

3. Podnety z výtvarného umenia
4. Podnety z iných umení a oblastí poznania

- stručne charakterizovať vytvorený artefakt,
- maľovať temperovými farbami, suchými,
voskovými (resp. olejovými) pastelmi,
fixkami, tušmi a kombináciami vybraných
techník,
- modelovať z mäkkého modelovacieho
materiálu
- používať jednoduchú grafickú techniku (napr.
monotypiu, kartónorez, linorez, ...)
- podľa fantázie výtvarne reagovať na podnety
vizuálnej reality
- výtvarne reagovať na podnety
impresionistického umenia
- slovne opísať impresionistický obraz
- poznávať niektorú galériu vo svojom regióne
- so zapojením fantázie výtvarne reagovať
na zvukové podnety
- stvárniť príbeh formou komiksu

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- rozlíšia organické a geometrické tvary
- pomenujú kvalitu povrchov podľa videného
a hmatového výrazu,
- stručne charakterizujú vytvorený artefakt,
- maľujú temperovými farbami, suchými,
voskovými (resp. olejovými) pastelmi,
fixkami, tušmi a kombináciami vybraných
techník,
- modelujú z mäkkého modelovacieho materiálu
- použijú jednoduchú grafickú techniku (napr.
monotypiu, kartónorez, linorez, ...)
- podľa fantázie výtvarne reagujú na podnety
vizuálnej reality
- výtvarne reagujú na podnety
impresionistického umenia
- slovne opíšu impresionistický obraz
- poznajú niektorú galériu vo svojom regióne
- so zapojením fantázie výtvarne reagujú
na vukové podnety
- stvárnia príbeh formou komiksu

Pozn.: Vo všetkých témach a obsahoch učiteľ
podporuje a uprednostňuje vlastné a samostatné
myslenie žiakov, ich nápaditosť a originalitu
riešení (i v prípade, že dôjde k svojbytnému
odklonu žiaka od riešenej úlohy). Rešpektuje ich
individualitu a špecifické schopnosti.
K motivácii sa využíva prevažne rozprávková
(príbehová) alebo zážitková forma uvedenia
žiakov do problematiky, príp. aj učiteľom
moderovaný proces – ako príbeh, ktorý žiaci
postupne vytvárajú.
Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou:
 kreslenie tvarov stromov podľa videnej
skutočnosti,
 rôzne stvárnenie toho istého motívu
(prekonávanie grafických schém),
 cvičenia na spoznávanie proporcií,
 symetria a asymetria v obraze (portrét,
zátišie, krajina ...),
 maľba krajiny podľa videnej skutočnosti,

 variácie maľby konkrétnej krajiny (svetelné
zmeny, denné obdobia, zmeny počasia ...),
 výrazové štylizovanie (tváre, zvieratá,
predmety s výrazom rôznych emócií),
 kompozícia z geometrických tvarov,
 zátišie z geometrických tvarov,
 zachytenie zmien farieb osvetlením,
 pozitív a negatív (linorez),
 modelovanie postáv v pohybe/akcii podľa
predstavy žiaka.
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 kresebné pamäťové cvičenia (kreslenie
rôznych vecí, zvierat, profesií, situácií podľa
slovného „diktátu“ učiteľa),
 témy a námety provokujúce fantáziu žiaka ,naratívne témy a príbehy,
 zmeny v hotovom obraze – výmeny/premeny
častí kompozície, zmeny farieb a/alebo
premeny motívov v kompozícii,
 zobrazenie skutočného zážitku kombinované
s fantáziou žiaka,
 jedno- (príp. viac-) farebná tlač (monotypia,
linorez),
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:
 vybrané diela impresionizmu,
 maľba impresionistickým spôsobom (škvrny,
ťahy štetca, pointilizmus),
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 zobrazenie ticha a hluku,
 komiksové stvárnenie filmu,
 výtvarné stvárnenie chutí (synestetické
vnímanie).

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent prvej časti prvého stupňa výtvarného odboru ZUŠ je v prvom rade svojbytnou
osobnosťou, ktorá dokáže používať rôzne výtvarné techniky a postupy. Absolvent je pripravený
na ďalšie štúdium v ZUŠ a postupuje do druhej časti prvého stupňa. Kompetencie: Absolvent
preukazuje základný stupeň výtvarnej gramotnosti – rozumie vyjadrovacím prostriedkom rôznych
druhov výtvarného umenia a dokáže ich používať na tvorivé vyjadrenie svojich konceptov, predstáv,
fantázie a výtvarne reagovať na vizuálne podnety reality. Pozná základné techniky kresby, maľby,
grafiky, modelovania a priestorovej a akčnej tvorby a ovláda vybrané z nich. Toleruje rozmanitosť
výtvarných prejavov a dokáže odôvodniť svoj vlastný názor.

ZÁVEREČNÁ POSTUPOVÁ SKÚŠKA
Prvá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje vystavenou
záverečnou prácou alebo kolekciou prác. V nej žiak prezentuje zvládnutie rozličných výtvarných
techník. Ďalej preukazuje samostatnosť pri riešení výtvarného problému, tvorivý prístup a originalitu.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné
nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.

chválitebný

dobrý

dostatočný

 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči
prejavom, názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom
a skupinovom prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem
o výtvarné umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery pri
realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.



Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem a
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE – záverečná skúška




zobrazenie základného tvaru a pohybu
vyjadrenie vlastných predstáv v zvolenej technike
technika kresby (rôznymi nástrojmi)

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
najviac 5 rokov
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia:
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v sk.
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie štúdia

54
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
najviac 5 rokov
6 - 10
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
3 x 45 minút (1x týždenne)

5.

3

3

3

3

3

99

99

99

99

99

vyučovanie prostredníctvom činností žiaka;
je orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi,
vyjadrovacími prostriedkami, témami v nižších ročníkoch cez štúdie
(vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti
tvorby žiaka;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé
disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn,
elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video
a animácia) – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe
podmienok
a profilácie
žiakov;
žiakom
sú priebežne
Druhá časť školy
I. stupňa
základného
štúdia
výtvarného
odborusprostredkované
ZUŠ sa
poznatky
o
súčasnom
výtvarnom
umení,
dizajne
a
architektúre;
ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Dizajn (D)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom činností žiaka. Je orientované na experimentovanie
s technikami, materiálmi, vyjadrovacími prostriedkami i témami, formou vecných, aspektových
a analyticko-syntetických štúdií, ktoré vyúsťujú do samostatnej operatívnosti tvorby žiaka (jeho
vlastných tvorivých riešení).
Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba,
maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné
vytváranie, video a animácia) – proporcionalitu jednotlivých disciplín a činností volí učiteľ na základe
podmienok školy a profilácie žiakov. Žiakom sú priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne a architektúre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 pestovať zmysel pre dobro a krásu
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy,
vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie [výraz]
umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce
žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry. Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a
vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov [multimédiá, výtvarné médiá, architektúra, dizajn].
Senzomotorická oblasť:
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu
vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus.
Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho
nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Formovať a rozvíjať gramotnosť [zručnosti] žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Afektívna oblasť:

Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov
a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho
do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností.
Podporovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE









Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti [čo zobraziť] alebo
hľadiska [dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé];
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby
iných];
pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov [znak, logo]

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia];
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.






Spôsobilosť učiť sa:
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi [ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, nožnice,
šablóna, valček a pod.];
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania; ň
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry;
Spôsobilosť riešiť problémy:

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
 spontánne výtvarné riešenia;
 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;












Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a
pretváranie;
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre [imidžu];
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich so
svojím štýlom;
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety niektorých tendencií
umenia;
vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr., roztieranie,
zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

1. Laborovanie 1.1 Kompozícia – tvarová a farebná
rovnováha/nerovnováha
s výtvarným
1.2 Symetria a asymetria v obraze (napr.
jazykom a
zátišia), v grafike (využitie tlačovej
kompozíciou
matrice)
1.3 Výtvarné vyjadrenie kontrastov
(polarít)
1.4 Geometrická štylizácia zátišia (alt.
portrétu, figurálnej kompozície)

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 experimentovanie a

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca
s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca na
vyučovacej
hodine
 komunikácia
s rodičom

2. Zobrazovanie 2.1 Kresliarske pamäťové cvičenia
2.2 Kresba jednoduchej perspektívy
reality
2.3 Autoportrét (fotografia)
2.4 Autoportrét (kresba podľa zrkadla,
dôraz na výraz, nie proporcie)
2.5 Autoportrét (farebná grafika)

3 Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

3.1 Výtvarné vyjadrenie tepla a zimy
hľadanie
3.2 Premena prírodniny (napr. strom
výtvarných
počas 12 mesiacov)
riešení.
3.3 Vtipné zátišie (alt. portrét, krajina)
 praktická
3.4 Vtipný dizajn (návrh, model)
ukážka
3.5 Šperk vyjadrujúci rôzne spoločenské
postavenie (charaktery, povahy)
3.6 Architektúra z prírodných tvarov
(návrh, model)
3.7 Výtvarné vyjadrenie vymysleného
(nejestvujúceho) športu (príp. inej
činnosti) – od zobrazenia až po
návrhy odevu, náčinia hracej plochy,
pravidiel
3.8 Spolupráca učiteľa a žiakov
na vzniku nových tém a kombinácii
techník

 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodný
ch súťažiach

4.1 Kubizmus (maľba ľubovoľného
4 Podnety
námetu kubistickým spôsobom);
z výtvarného
ukážky kubistického umenia
umenia
4.2 Jednoduchý kinetický objekt (napr.
využitie ľahkých materiálov a vánku)
4.3 Použitie vybraných techník
tradičných remesiel
4.4 Animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné
diela sprostredkované iným
spôsobom)
4.5 Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel.
5 Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

5.1 Ilustrácia vlastnej rozprávky
5.2 Zobrazenie farby hudby (vyjadrená
geometrickými a organickými
tvarmi),
5.3 zobrazenie dynamiky hudby.

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra

Materiálne výučbové

Didaktická technika,

celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

2.

3.

4.

5.

Pijoan J. : Dejiny
umenia 2. Tatran.
Bratislava 1987;

prostriedky

ďalšie zdroje











Cikánová K.: Kreslete si
s námi, Aventinum.

Zobrazovanie Praha 1997

reality

Leššo K.: Urob si z

hliny, moduritu,
Rozvoj

plastelíny, Mladé letá.
fantázie,
Bratislava 1987
tvorba
vlastných

Kurz kreslenia pre
konceptov

každého. Svojtka & Co.,

s.r.o. Bratisalva 2005
Podnety
z výtvarného
Roeslová V.: Námět ve 
umenia
výtvarné výchově.
Podnety

z iných umení Sarah. Praha 2000;
a oblastí

Bartko O. a kol.:
poznania
Výtvarná príprava. SPN. 
Bratislava 1986

Pijoan J.: Dejiny umenia 
9. Tatran. Bratislava

1990

Sitarčíková Z.: Papírové
nápady. Computer Press,
a.s.. Brno 2005

maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom a
kompozíciou

2. Zobrazovanie reality

3. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety z výtvarného umenia

5. Podnety z iných umení a oblastí poznania

Žiak zvládne, dokáže:
- cieľavedome použiť bod, líniu, farbu, tvar
na výtvarné vyjadrenie zvoleného námetu;
- rozlíšiť rovnovážnu a nerovnovážnu
kompozíciu;
- výtvarne reagovať na zadanú tému;
- ovládať princípy miešania a kontrastov farieb;
- tvorivo spracujú vlastné koncepcie zvoleným
spôsobom;
- zobraziť výraz videnej skutočnosti;
- zobraziť jednoduchý priestor v perspektíve;
- načrtnúť predmety a javy spamäti;
zobraziť javy podľa vlastnej predstavy
v zvolených médiách;
poznať hlavné znaky kubizmu,
futurizmu, konštruktivizmu a kinetického
umenia;
svojsky spracovať (výtvarne interpretujú)
tematický alebo formálny podnet zvoleného
výtvarného diela
prenášať skúsenosti z výtvarnej výchovy
do svojich spontánnych (voľnočasových)
výtvarných aktivít
výtvarne reagovať na podnety z oblasti
litertúry (textu)
reagovať výtvarnými prostriedkami
na prostriedky hudby (zvuky)

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- cieľavedome použijú bod, líniu, farbu, tvar
na výtvarné vyjadrenie zvoleného námetu;
- rozlíšia rovnovážnu a nerovnovážnu
kompozíciu;
- výtvarne reagujú na zadanú tému;
- ovládajú princípy miešania a kontrastov
farieb;
- tvorivo spracujú vlastné koncepcie zvoleným
spôsobom;
- zobrazia výraz videnej skutočnosti;
- zobrazia jednoduchý priestor v perspektíve;
- načrtnú predmety a javy spamäti;

Laborovanie s výtvarným jazykom a
kompozíciou:
 kompozícia – tvarová a farebná
rovnováha/nerovnováha,
 symetria a asymetria v obraze (napr.
zátišia), v grafike (využitie tlačovej
matrice),
 výtvarné vyjadrenie kontrastov (polarít),
 geometrická štylizácia zátišia (alt.
portrétu, figurálnej kompozície).
Zobrazovanie reality:
 kresliarske pamäťové cvičenia,
 kresba jednoduchej perspektívy,

- zobrazia javy podľa vlastnej predstavy
v zvolených médiách;
- poznajú hlavné znaky kubizmu, futurizmu,
konštruktivizmu a kinetického umenia;
- svojsky spracujú (výtvarne interpretujú)
tematický alebo formálny podnet zvoleného
výtvarného diela
- prenášajú skúsenosti z výtvarnej výchovy do
svojich spontánnych (voľnočasových)
výtvarných aktivít
- výtvarne reagujú na podnety z oblasti
litertúry (textu)
- reagujú výtvarnými prostriedkami na
prostriedky hudby (zvuky)

HODNOTENIE




autoportrét (fotografia),
autoportrét (kresba podľa zrkadla, dôraz na
výraz, nie proporcie),
 autoportrét (farebná grafika).
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 výtvarné vyjadrenie tepla a zimy,
 premena prírodniny (napr. strom počas 12
mesiacov),
 vtipné zátišie (alt. portrét, krajina),
 vtipný dizajn (návrh, model),
 šperk vyjadrujúci rôzne spoločenské
postavenie (charaktery, povahy),
 architektúra z prírodných tvarov (návrh,
model),
 výtvarné vyjadrenie vymysleného
(nejestvujúceho) športu (príp. inej činnosti) –
od zobrazenia až po návrhy odevu, náčinia,
hracej plochy, pravidiel ...,
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku
nových tém a kombinácii techník.
 Podnety z výtvarného umenia:
 kubizmus (maľba ľubovoľného námetu
kubistickým spôsobom); ukážky
kubistického umenia,
 jednoduchý kinetický objekt (napr. využitie
ľahkých materiálov a vánku ...),
 použitie vybraných techník tradičných
remesiel,
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
 Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 ilustrácia vlastnej rozprávky,
 zobrazenie farby hudby (vyjadrená
geometrickými a organickými tvarmi),
 zobrazenie dynamiky hudby.

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4 . Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo, na
vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a
ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.

dobrý

dostatočný

 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




znázornenie premeny prírodniny
vytvorenie vtipného dizajnu
základné prvky kubizmu a maľba námetu kubistickým spôsobom

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ
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vyučovanie prostredníctvom činností žiaka;
je orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi,
vyjadrovacími prostriedkami, témami v nižších ročníkoch cez štúdie
(vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti
tvorby žiaka;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé
disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn,
elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video
a animácia) – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe
podmienok
a profilácie
žiakov;
žiakom
sú priebežne
Druhá časť školy
I. stupňa
základného
štúdia
výtvarného
odborusprostredkované
ZUŠ
poznatky
o
súčasnom
výtvarnom
umení,
dizajne
a
architektúre;
sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Modelovanie (MD), Fotografia (F)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom činností žiaka. Má žiakom sprostredkovať živú
skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z výtvarného umenia
a z vizuálnych umení – architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky hudobného,
literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov
tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický
spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého
a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych
životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov. Je
orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi, vyjadrovacími prostriedkami i témami,
formou vecných, aspektových a analyticko-syntetických štúdií, ktoré vyúsťujú do samostatnej
operatívnosti tvorby žiaka (jeho vlastných tvorivých riešení).
Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba,
maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné
vytváranie, video a animácia). Žiakom sú priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne a architektúre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti,
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu)
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou:
 nadobudnúť schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel,
 spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov
a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela
charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
 spoznať najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické
postupy, nástroje a médiá;
 na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získať úctu ku tvorcom
a dielam svojej krajiny;
 na základe svojich činností v tomto predmete získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
 nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied,
geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy.
Senzomotorická oblasť:
 Vedome rozvíjať tvorivosť. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Formovať a rozvíjať gramotnosť [zručnosti] žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové a predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby
prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať
s okolitým svetom;
 Osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih,
úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov,
vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a
pri vnímaní umeleckých diel;
 Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,

 Vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život,
 Získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností.
 Podporovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
 vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti [čo zobraziť] alebo
hľadiska [dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé];
 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
 chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
 vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby iných]
 pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov [znak, logo]
Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia];
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.






Spôsobilosť učiť sa:
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi [ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, nožnice,
šablóna, valček a pod.];
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry;

















Spôsobilosť riešiť problémy:
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou;
otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
spontánne výtvarné riešenia;
náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;
Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre [imidžu];
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich
so svojím štýlom;
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety niektorých tendencií
umenia;
vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr. roztieranie,
zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

1. Laborovanie 1.1. Štúdie a zoskupenia textúr (kresby,
grafika)
s výtvarným
1.2. Kompozícia – farebná a tvarová
jazykom a
harmónia/disharmónia
kompozíciou
1.3. Približovanie a vzďaľovanie /
mikroštruktúra a makroštruktúra
1.4. Jazyk fotografie (svetlo-osvetlenie,
zaostrenie, priblíženie,celok a
detail
1.5. Postprodukcia fotografie (základy)

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
činnosť
 experimentovanie

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca
s ukážkami
 demonštrácia a
pozorovanie
 práca na
vyučovacej
 hodine
 komunikácia s
rodičom

2. Zobrazovanie 2.1. Kresliarske pamäťové cvičenia,
2.2. Kresba predmetov/zátišia s
reality
dôrazom na proporcie,

2.3. Kresba skutočnosti a jej odrazu v
zrkadle,
2.4. Portrét spolužiaka,
2.5. Štúdia postavy v pohybe (2D,3D)
3. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

3.1. Fantastická architektúra (návrh,
príp. model)
3.2. Vymýšľanie alegorických postáv
3.3. Návrhy odevov pre zvláštne
povolania/situácie,
3.4. Návrhy futurologického
dopravného prostriedku
3.5. Spolupráca učiteľa a žiakov na
vzniku nových tém a kombinácii
techník

4. Podnety z
výtvarného
umenia

4.1. Optické klamy – ukážky
4.2. Op-art – ukážky, realizácia
4.3. Svetelné umenie – ukážky,
konštrukcia svetelného (príp.
svetelno-kinetického) objektu
4.4. Použitie vybraných techník
tradičných remesiel
4.5. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
výtvarné diela sprostredkované
iným spôsobom)
4.6. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel

5.1. Kontrast v hudbe prevedený do
5. Podnety
maľby,
z iných umení
5.2. Výtvarné vyjadrenie biologických
a oblastí
štruktúr (makrosnímky)
poznania

a hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodnýc
h súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou
2. Zobrazovanie
reality

Odborná literatúra

Príroda, unikátny
obrazový sprievodca. Ikar,
Bratislava 2011.
Barcsay J. :
Anatomy for the artists.
Corvina, Budapešť, 1997

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje













Pijoan J. : Dejiny umenia

3. Rozvoj fantázie, 2. Tatran. Bratislava 1987.

tvorba vlastných

Graves D.R.: Kreslíme
konceptov
portréty. Svojtka &
Company, s.r.o, Bratisalva
4. Podnety

2005.
z výtvarného

umenia

Cikánová K.: Kreslete si s
5. Podnety z iných námi, Aventinum. Praha

1997.
umení a oblastí
poznania

Kurz kreslenia pre
každého. Svojtka & Co.,

s.r.o. Bratislava , 2005.

Roeslová V.: Proudy ve
výtvarné výchově. Sarah.
Praha 2000.




Bartko O. a kol.: Výtvarná 
príprava. SPN. Bratislava 
1986.

maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

PC
internet
knižný archív
odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.

OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou

Žiak zvládne, dokáže:
cieľavedome pracovať s vyjadrovacími
prostriedkami
ovládať princípy radenia, kombinovania
a kontrastov farieb
ovládať prácu s digitálnym fotoaparátom
ovládať základy postprodukcie digitálnej
fotografie
nakresliť videné predmety v približných
proporčných a tvarových vzťahoch
vymodelovať videné predmety
v približných proporčných a tvarových
vzťahoch
zobraziť výraz videnej skutočnosti
zobraziť farby a farebné vzťahy videnej
skutočnosti
zobraziť postavu v pokoji a v pohybe
v približných proporčných a tvarových
vzťahoch
vyjadriť vlastné nápady, vlastné formálne
riešenia
uplatniť skúsenosti zo štúdia výtvarného
odboru vo svojich samostatných výtvarných
aktivitách
poznať hlavné znaky a typické diela opartu
poznať hlavné znaky a typické diela
svetelného umenia
spracovať (interpretujú) tematický alebo
formálny podnet zvoleného výtvarného diela
svojským spôsobom
opísať videné výtvarné dielo (druh,
médium, techniku, výraz)
výtvarne reagovať na hudobný výraz
a kontrast
výtvarne reagovať na podnety z oblasti
biológie

2. Zobrazovanie reality
3. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety z výtvarného umenia
5. Podnety z iných umení a oblastí poznania

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- cieľavedome pracujú s vyjadrovacími
prostriedkami
- ovládajú princípy radenia, kombinovania
a kontrastov farieb
- ovládajú prácu s digitálnym fotoaparátom
- ovládajú základy postprodukcie digitálnej
fotografie
- nakreslia videné predmety v približných
proporčných a tvarových vzťahoch
- vymodelujú videné predmety v približných
proporčných a tvarových vzťahoch
- zobrazia výraz videnej skutočnosti
- zobrazia farby a farebné vzťahy videnej
skutočnosti
- zobrazia postavu v pokoji a v pohybe
v približných proporčných a tvarových
vzťahoch
- vyjadria vlastné nápady, vlastné formálne
riešenia
- uplatnia skúsenosti zo štúdia výtvarného
odboru vo svojich samostatných výtvarných
aktivitách
- poznajú hlavné znaky a typické diela op-artu
- poznajú hlavné znaky a typické diela
svetelného umenia
- spracujú (interpretujú) tematický alebo
formálny podnet zvoleného výtvarného diela
svojským spôsobom
- opíšu videné výtvarné dielo (druh, médium,
techniku, výraz)
- výtvarne reagujú na hudobný výraz a kontrast
- výtvarne reagujú na podnety z oblasti biológie

Laborovanie s výtv. jazykom a kompozíciou:
 štúdie a zoskupenia textúr (kresby, grafika),
 kompozícia – farebná a tvarová harmónia
 približovanie a vzďaľovanie / mikroštruktúra
a makroštruktúra,
 jazyk fotografie (svetlo-osvetlenie,
zaostrenie, priblíženie, celok a detail),
 postprodukcia fotografie (základy).
Zobrazovanie reality:
 kresliarske pamäťové cvičenia,
 kresba predmetov/zátišia s dôrazom na
proporcie,
 kresba skutočnosti a jej odrazu v zrkadle,
 portrét spolužiaka,
 štúdia postavy v pohybe (2D,3D).
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 fantastická architektúra (návrh, príp. model),
 vymýšľanie alegorických postáv,
 návrhy odevov pre zvláštne
povolania/situácie,
 návrhy futurologického dopravného
prostriedku
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:
 optické klamy – ukážky,
 op-art – ukážky, realizácia,
 svetelné umenie – ukážky, konštrukcia
svetelného (príp. svetelno-kinetického)
objektu,
 použitie vybraných techník tradičných
remesiel,
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 kontrast v hudbe prevedený do maľby,

 výtvarné vyjadrenie biologických štruktúr
(makrosnímky).
HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,







dobrý






dostatočný








v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery pri
realizácii námetu a v každej technike spracovania.
Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
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.
Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




znázornenie približovanie a vzďaľovanie / mikroštruktúra a makroštruktúra
kresba zátišia s dôrazom na proporcie
základné princípy op-artu a tvorba diela v tomto štýle

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
najviac 5 rokov
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia:
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v sk.
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie štúdia

54
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
najviac 5 rokov
6 - 10
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
3 x 45 minút (1x týždenne)

5.

3

3

3

3

3

99

99

99

99

99

vyučovanie prostredníctvom činností žiaka;
je orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi,
vyjadrovacími prostriedkami, témami v nižších ročníkoch cez štúdie
(vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti
tvorby žiaka;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé
disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn,
elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video
a animácia) – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe
podmienok
a profilácie
žiakov;
žiakom
sú priebežne
Druhá časť školy
I. stupňa
základného
štúdia
výtvarného
odborusprostredkované
ZUŠ
poznatky
o
súčasnom
výtvarnom
umení,
dizajne
a
architektúre;
sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Fotografia (F), Dizajn (D), Video a animácia (VA)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom činností žiaka. Má žiakom sprostredkovať živú
skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z výtvarného umenia
a z vizuálnych umení – architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky hudobného,
literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov
tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický
spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého
a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych
životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov. Je
orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi, vyjadrovacími prostriedkami i témami,
formou vecných, aspektových a analyticko-syntetických štúdií, ktoré vyúsťujú do samostatnej
operatívnosti tvorby žiaka (jeho vlastných tvorivých riešení).
Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba,
maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné
vytváranie, video a animácia). Žiakom sú priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne a architektúre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti,
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na
hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou:
 nadobudnúť schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel,
 spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov
a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela
charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
 spoznať najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické
postupy, nástroje a médiá;
 na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získať úctu ku tvorcom
a dielam svojej krajiny;
 na základe svojich činností v tomto predmete získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
 nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied,
geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy.
Senzomotorická oblasť:
 Vedome rozvíjať tvorivosť. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Formovať a rozvíjať gramotnosť [zručnosti] žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové a predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby
prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať
s okolitým svetom;
 Osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih,
úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov,
vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia
a pri vnímaní umeleckých diel;
 Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
 Vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život,

 Získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností.
 Podporovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti [čo zobraziť] alebo
hľadiska [dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé];
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby iných]
pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov [znak, logo]

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia];
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.

1.






Spôsobilosť učiť sa:
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi [ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, nožnice,
šablóna, valček a pod.];
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry;
Spôsobilosť riešiť problémy:
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom

a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
 spontánne výtvarné riešenia;
 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;












Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre [imidžu];
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich so
svojím štýlom;
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety niektorých tendencií
umenia;
vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr., roztieranie,
zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

1. Laborovanie 1.1. Kresba alebo maľba (príp. návrh
dizajnu, architektúry) a ich
s výtvarným
transformácie v počítačovom
jazykom a
programe
kompozíciou
1.2. Postprodukcia fotografie (možnosti
rozvinutej manipulácie)
1.3. Postprodukcia videa (základy)
1.4. Počítačová animácia (základy)
1.5. Sútlač farebnej grafiky
1.6. Základy tvorby skulptúrnej sochy
1.7. Výtvarné využitie princípov
a foriem ornamentu

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 experimentovanie a
hľadanie

 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca na
vyučovacej
hodine
 komunikácia
s rodičom
 návšteva výstav,
múzeí a galérii

2. Zobrazovanie 2.1. Kresliarske pamäťové cvičenia
2.2. Kresebná štúdia interiéru
reality
2.3. Štúdie postavy podľa modelu
2.4. Fotografická reportáž

3. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

3.1. Rekonštrukcia neúplného obrazu
výtvarných
3.2. Výtvarné a architektonické
riešení.
vyjadrenie vzťahu
 praktická
organické/anorganické
ukážka
3.3. Antropomorfné inšpirácie v dizajne
a v architektúre
3.4. Výtvarné a architektonické
vyjadrenie vzťahu poriadok/chaos
3.5. Výtvarné vyjadrenie abstraktných
pojmov
3.6. Výtvarné vyjadrenie formálnej
odlišnosti (napr. bytosti rôznych
mimozemských civilizácií)
3.7. Spolupráca učiteľa a žiakov
na vzniku nových tém
a kombinácii techník

 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

4.1. Umenie inštalácie – priestorovo
4. Podnety
limitovaná inštalácia
z výtvarného
4.2. Happening, event alebo
umenia
performancia – reakcia na
spoločenskú udalosť
4.3. Použitie vybraných techník
tradičných remesiel
4.4. Animovaná návšteva galérie,
výstavy umeleckých diel (alebo
výtvarné diela sprostredkované
iným spôsobom)
4.5. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel
5. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

5.1. Výtvarné spracovanie vybraných
podnetov chémie a fyziky
5.2. Výtvarné spracovanie vybraných
podnetov biológie

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Tematický celok

Odborná literatúra

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou

Weis G. : Keramika,
umění z hlíny. Grada
2007;
Príroda, unikátny
obrazový sprievodca.
Ikar, Bratislava 2011;
Kostelničáková A.: Čaro
ornamentu,
Vydavateľstvo MS,
Martin 2013;
Vesmír. Ikar , Bratislava
2006;
Cumming, r.: Umenie
(veľký ilustrovaný
poradca) Slovart,
Bratislava, 2007;
Cikánová K.: Kreslete si
s námi, Aventinum.
Praha 1997;
Kurz kreslenia pre
každého. Svojtka & Co.,
s.r.o. Bratisalva 2005;
Bartko O. a kol.:
Výtvarná príprava. SPN.
Bratislava 1986;
Pijoan J.: Dejiny umenia
9. Tatran. Bratislava
1990;

2. Zobrazovanie
reality
3. Rozvoj fantázie,
tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety
z výtvarného
umenia
5. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

Materiálne výučbové
prostriedky






















maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou

Žiak zvládne, dokáže:
- experimentovať s vyjadrovacími
prostriedkami
- výtvarne variť zadanú tému
- ovládať princípy kompozície (rozvrh plochy
alebo priestorového útvaru)
- ovládať základy fotografickej kompozície
- proporčne, tvarovo a perspektívne správne
nakresliť videný priestor
- proporčne a tvarovo správne nakresliť
a vymodelujú postavu podľa videnej
skutočnosti
- zobraziť výraz videnej skutočnosti dokážu
formálne vyjadriť nápad, myšlienku

2. Zobrazovanie reality
3. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety z výtvarného umenia
5. Podnety z iných umení a oblastí poznania

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- experimentujú s vyjadrovacími
prostriedkami
- výtvarne variujú zadanú tému
- ovládajú princípy kompozície (rozvrh
plochy alebo priestorového útvaru)
- ovládajú základy fotografickej kompozície
- proporčne, tvarovo a perspektívne správne
nakreslia videný priestor
- proporčne a tvarovo správne nakreslia
a vymodelujú postavu podľa modelu
- zobrazia výraz videnej skutočnosti
- dokážu formálne vyjadriť nápad, myšlienku
- poznajú hlavné znaky a typické diela
inštalácie
- poznajú hlavné znaky a typické diela umenia
akcie
- zvládnu realizáciu v zvolenom štýle
moderného umenia
- slovne vyjadria svoj výtvarný zámer
- s použitím fantázie, výtvarne spracujú
vybrané podnety z oblasti náukových
predmetov

Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou:
 kresba alebo maľba (príp. návrh dizajnu,
architektúry) a ich transformácie v
počítačovom programe,
 postprodukcia fotografie (možnosti
rozvinutej manipulácie),
 postprodukcia videa (základy),
 počítačová animácia (základy),
 sútlač farebnej grafiky,
 základy tvorby skulptúrnej sochy,
 výtvarné využitie princípov a foriem
ornamentu.
Zobrazovanie reality:
 kresliarske pamäťové cvičenia,
 kresebná štúdia interiéru,
 štúdie postavy podľa modelu,
 fotografická reportáž,
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov
 rekonštrukcia neúplného obrazu,
 výtvarné a architektonické vyjadrenie vzťahu
organické/anorganické,
 antropomorfné inšpirácie v dizajne a v
architektúre,

 výtvarné a architektonické vyjadrenie vzťahu
poriadok/chaos,
 výtvarné vyjadrenie abstraktných pojmov,
 výtvarné vyjadrenie formálnej odlišnosti
(napr. bytosti rôznych mimozemských
civilizácií),
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:
 umenie inštalácie – priestorovo limitovaná
inštalácia,
 happening, event alebo performancia –
reakcia na spoločenskú udalosť,
 použitie vybraných techník tradičných
remesiel,
 animovaná návšteva galérie, výstavy
umeleckých diel (alebo výtvarné diela
sprostredkované iným spôsobom),
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 výtvarné spracovanie vybraných podnetov
chémie a fyziky,
 výtvarné spracovanie vybraných podnetov
biológie.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
dobrý

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.

dostatočný

 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




základy fotografie, videa a počítačovej animácie
základy tvorby skulptúrnej sochy
kresba štúdie postavy podľa modelu

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
najviac 5 rokov
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia:
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v sk.
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie štúdia

54
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
najviac 5 rokov
6 - 10
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
3 x 45 minút (1x týždenne)

5.

3

3

3

3

3

99

99

99

99

99

vyučovanie prostredníctvom činností žiaka;
je orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi,
vyjadrovacími prostriedkami, témami v nižších ročníkoch cez štúdie
(vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti
tvorby žiaka;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé
disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn,
elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video
a animácia) – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe
podmienok
a profilácie
žiakov;
žiakom
sú priebežne
Druhá časť školy
I. stupňa
základného
štúdia
výtvarného
odborusprostredkované
ZUŠ
poznatky
o
súčasnom
výtvarnom
umení,
dizajne
a
architektúre;
sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Fotografia (F), Dizajn (D), Video a animácia (VA)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom činností žiaka. Má žiakom sprostredkovať živú
skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z výtvarného umenia
a z vizuálnych umení – architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky hudobného,
literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov
tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický
spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého
a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych
životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov. Je
orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi, vyjadrovacími prostriedkami i témami,
formou vecných, aspektových a analyticko-syntetických štúdií, ktoré vyúsťujú do samostatnej
operatívnosti tvorby žiaka (jeho vlastných tvorivých riešení).
Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba,
maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné
vytváranie, video a animácia). Žiakom sú priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne a architektúre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti,
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na
hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou:
 nadobudnúť schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel,
 spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov
a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela
charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
 spoznať najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické
postupy, nástroje a médiá;
 na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získať úctu ku tvorcom
a dielam svojej krajiny;
 na základe svojich činností v tomto predmete získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
 nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied,
geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy.
Senzomotorická oblasť:
 Vedome rozvíjať tvorivosť. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Formovať a rozvíjať gramotnosť [zručnosti] žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové a predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby
prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať
s okolitým svetom;
 Osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih,
úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov,
vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia
a pri vnímaní umeleckých diel;
 Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
 Vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život,

 Získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností.
 Podporovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti [čo zobraziť] alebo
hľadiska [dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé];
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby iných]
pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov [znak, logo]

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia];
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.








Spôsobilosť učiť sa:
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi [ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, nožnice,
šablóna, valček a pod.];
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania; ň
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry;
Spôsobilosť riešiť problémy:
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom

a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
 spontánne výtvarné riešenia;
 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;












Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre [imidžu];
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich
so svojím štýlom;
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety niektorých tendencií
umenia;
vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr., roztieranie,
zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Štúdia pozitívnych a negatívnych
tvarov podľa videnej skutočnosti
(predmety, prírodniny...)
1.2. Počítačové spracovanie
(prekomponovanie, variovanie)
vlastnej maľby alebo kresby

2. Zobrazovanie
reality

2.1. Kresliarske pamäťové cvičenia
2.2. Štúdie predmetov a prírodnín
2.3. Štúdia figúry (s dôrazom na
proporčnosť, detaily a výraz)
2.4. Štúdia portrétu (s dôrazom na
proporcie)
2.5. Fotografický portrét (osvetlenie,
nastavenie, výraz, postprodukčná
manipulácia),
videoreportáž

Metódy

Formy práce

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
o PRAKTICKÉ
 samostatná
výtvarná
 činnosť
 Experimentovanie
a hľadanie

 frontálna výučba
 individuálna práca
žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca
na vyučovacej
 hodine
 komunikácia
s rodičom
 návšteva výstav,
múzeí a galérii

3. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

3.1. Výtvarná transpozícia prírodného
princípu (napr. topenie, stmievanie,
kryštalizácia, vlnenie ...)
3.2. Inovačný dizajn predmetu
(hudobného nástroja, nábytku ...)
3.3. Návrh vlastného písma
3.4. Spolupráca učiteľa a žiakov na
vzniku nových tém a kombinácii
techník

4. Podnety
z výtvarného
umenia

4.1. Procesuálne umenie – ukážky,
realizácia objektu alebo obrazu
(biologické, chemické alebo fyzikálne
procesy)
4.2. Performancia dokumentovaná
fotografickým alebo video záznamom
4.3. Použitie vybraných techník
tradičných remesiel
4.4. Spoločná návšteva galérie alebo
výstavy umeleckých diel spojená s
diskusiou
4.5. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných diel
4.6. Výtvarné reakcie/interpretácie
kultúrnej pamiatky

5. Podnety
z iných umení
a oblastí
poznania

5.1. Výtvarné spracovanie vybraných
podnetov chémie, fyziky, biológie
5.2. Výtvarné vyjadrenie hudobných
foriem (napr. sonáta, fuga, džezová
skladba, uspávanka...)
5.3. Spracovanie vybraných podnetov

výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

Materiálne výučbové

Didaktická

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou
2. Zobrazovanie
reality
3. Rozvoj fantázie,
tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety
z výtvarného
umenia
5. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

Pijoan J. : Dejiny umenia
9,10. IKAR. Bratislava 2000
Pijoan J. : Dejiny umenia 12.
IKAR. Bratislava 2002
Písmo ve výtvarné výchově.
SPN. Praha 1989
Parramón J.M.: Anatomie
člověka. Svojtka a Vašut.
Praha 1995
Cumming, r.: Umenie (veľký
ilustrovaný poradca). Slovart,
Bratislava, 2007.

prostriedky

technika,
ďalšie zdroje






 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát












Kurz kreslenia pre každého.
Svojtka & Co., s.r.o. Bratisalva

2005



Roeslová V.: Námět ve
výtvarné výchově. Sarah.
Praha 2000;
Bartko O. a kol.: Výtvarná
príprava. SPN. Bratislava 1986






maliarske stojany/ kozy/
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou
2. Zobrazovanie reality
3. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety z výtvarného umenia
5. Podnety z iných umení a oblastí poznania

Žiak zvládne, dokáže:
- cieľavedome pracovať so zvoleným médiom,
materiálom, nástrojom a technikou
- nakresliť videný predmet alebo postavu
v proporčnej a tvarovej zhode s videnou
skutočnosťou
- proporčne a tvarovo správne zobraziť postavu
v rôznych polohách a v skratke
- nájsť formu na vyjadrenie nápadu, myšlienky
- tvorivo spracovať podnety prírodných vied
- poznať typické znaky procesuálneho umenia
- poznať základnú dostupnú literatúru,
časopisy (príp. internetové stránky) z oblasti
výtvarného umenia

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci:
- cieľavedome pracujú so zvoleným médiom,
materiálom, nástrojom a technikou
- nakreslia videný predmet alebo postavu
v proporčnej a tvarovej zhode s videnou
skutočnosťou
- proporčne a tvarovo správne zobrazia postavu v
rôznych polohách a v skratke
- nájdu formu na vyjadrenie nápadu, myšlienky
- tvorivo spracujú podnety prírodných vied
- poznajú typické znaky procesuálneho umenia
- poznajú základnú dostupnú literatúru, časopisy
(príp. internetové stránky) z oblasti výtvarného
umenia

Laborovanie s výtvarným jazykom a
kompozíciou:
 štúdia pozitívnych a negatívnych tvarov
podľa videnej skutočnosti (predmety,
prírodniny...),
 počítačové spracovanie (prekomponovanie,
variovanie) vlastnej maľby alebo kresby.
Zobrazovanie reality:
 kresliarske pamäťové cvičenia,
 štúdie predmetov a prírodnín,
 štúdia figúry (s dôrazom na proporčnosť,
detaily a výraz),
 štúdia portrétu (s dôrazom na proporcie),
 fotografický portrét (osvetlenie, nastavenie,
výraz, postprodukčná manipulácia),
 videoreportáž.
Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
 výtvarná transpozícia prírodného princípu
(napr. topenie, stmievanie, kryštalizácia,
vlnenie ...),
 inovačný dizajn predmetu (hudobného
nástroja, nábytku ...),
 návrh vlastného písma,
 spolupráca učiteľa a žiakov na vzniku nových
tém a kombinácii techník.
Podnety z výtvarného umenia:

 procesuálne umenie – ukážky, realizácia
objektu alebo obrazu (biologické, chemické
alebo fyzikálne procesy),
 performancia dokumentovaná fotografickým
alebo fotografickým záznamom,
 použitie vybraných techník tradičných
remesiel,
 spoločná návšteva galérie alebo výstavy
umeleckých diel spojená s diskusiou,
 výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných diel,
 výtvarné reakcie/interpretácie kultúrnej
pamiatky.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
 výtvarné spracovanie vybraných podnetov
chémie, fyziky, biológie.
 výtvarné vyjadrenie hudobných foriem (napr.
sonáta, fuga, džezová skladba, uspávanka...),
 spracovanie vybraných podnetov.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.
Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




kresba podľa videnej skutočnosti – proporcie
zobrazenie postavy
práca so zvolenou výtvarnou technikou

UČEBNÉ OSNOVY PRE 5. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Zriaďovateľ školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
3 x 45 minút (1x týždenne)
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Výtvarný odbor
Piaty ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
najviac 5 rokov
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia:
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v sk.
Stupeň vzdelávania:
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie štúdia

54
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
najviac 5 rokov
6 - 10
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
3 x 45 minút (1x týždenne)

5.

3

3

3

3

3

99

99

99

99

99

vyučovanie prostredníctvom činností žiaka;
je orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi,
vyjadrovacími prostriedkami, témami v nižších ročníkoch cez štúdie
(vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti
tvorby žiaka;
vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé
disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn,
elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video
a animácia) – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe
podmienok
a profilácie
žiakov;
žiakom
sú priebežne
Druhá časť školy
I. stupňa
základného
štúdia
výtvarného
odborusprostredkované
ZUŠ
poznatky
o
súčasnom
výtvarnom
umení,
dizajne
a
architektúre;
sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH SKRATKY

Kresba (K), Maľba (M), Grafika (G), Fotografia (F), Modelovanie (MD), Dizajn (D)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Vyučovanie prebieha prostredníctvom činností žiaka. Má žiakom sprostredkovať živú
skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z výtvarného umenia
a z vizuálnych umení – architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky hudobného,
literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov
tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický
spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého
a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych
životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov. Je
orientované na experimentovanie s technikami, materiálmi, vyjadrovacími prostriedkami i témami,
formou vecných, aspektových a analyticko-syntetických štúdií, ktoré vyúsťujú do samostatnej
operatívnosti tvorby žiaka (jeho vlastných tvorivých riešení).
Vo vyučovaní je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé disciplíny (kresba,
maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné
vytváranie, video a animácia). Žiakom sú priebežne sprostredkované poznatky o súčasnom
výtvarnom umení, dizajne a architektúre.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické
zručnosti,
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na
hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie
 rozvíjať emočnú inteligenciu
 rozvíjať vkusovú orientáciu žiaka

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou:
 nadobudnúť schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel,
 spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov
a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela
charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
 spoznať najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické
postupy, nástroje a médiá;
 na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získať úctu ku tvorcom
a dielam svojej krajiny;
 na základe svojich činností v tomto predmete získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
 nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied,
geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy.
Senzomotorická oblasť:
 Vedome rozvíjať tvorivosť. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Formovať a rozvíjať gramotnosť [zručnosti] žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové a predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby
prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať
s okolitým svetom;
 Osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih,
úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov,
vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia
a pri vnímaní umeleckých diel;
 Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
 Vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život,

 Získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností.
 Podporovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti [čo zobraziť] alebo
hľadiska [dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé];
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby [charakteristické prvky tvorby iných]
pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov [znak, logo]

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania s využitím prírodných materiálov [frotáž,
monotypia];
Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
 zvládnuť základné grafické operácie na počítači;
 získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
 osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.








Spôsobilosť učiť sa:
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi [ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, nožnice,
šablóna, valček a pod.];
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry;
Spôsobilosť riešiť problémy:
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom

a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
 spontánne výtvarné riešenia;
 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;












Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre [imidžu];
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich
so svojím štýlom;
Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety niektorých tendencií
umenia;
vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr., roztieranie,
zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

o SLOVNÉ:
 motivačné
rozprávanie
 výklad
o NÁZORNÉ:
 pozorovanie
 demonštrácia
techniky
2. Zobrazovanie 2.1. Kreslenie a modelovanie prírodniny o PRAKTICKÉ
(predmetu); sadrový odliatok plastiky,  samostatná
reality
výtvarná
2.2. Štúdie portrétu – 2D (dôraz na
výstavbu, proporcie, výraz linky a tvaru  činnosť
2.3. Štúdie portrétu – 3D (dôraz na
 Experimentoformu, mierku, proporcie,
vanie a
viacpohľadovosť),
1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom a
kompozíciou

1.1. Výber vyjadrovacích prostriedkov
na stvárnenie svojej predstavy, konceptu
alebo podnetov vizuálnej reality,
1.2. Zväčšovanie detailu,
1.3. Posun a tvorivá manipulácia
s vlastnou študijnou kresbou (plastikou),
1.4. Vytvorenie kópie detskej výtvarnej
práce.

Metódy

Formy práce
 frontálna výučba
 individuálna
práca žiakov
 skupinová práca
žiakov
 práca s ukážkami
 demonštrácia
a pozorovanie
 práca
na vyučovacej
 hodine
 komunikácia
s rodičom
 návšteva výstav,

2.4. Fotografia portrétu a kresba podľa
fotografie.

3. Rozvoj
fantázie,
tvorba
vlastných
konceptov

3.1. Vlastné návrhy, koncepty
a realizácie žiaka konzultované
s učiteľom,
3.2. Návrh architektúry (exteriér,
interiér), model,
3.3. Grafika – transformácie grafického
štočku (sútlač, tlač do podkladu,
reprodukcie ...),
3.4. Fotografia – autorská séria
fotografií,
3.5. Dizajn – návrh a model (predmetu,
výrobku, odevu, doplnku, dopravného
prostriedku, informačného označenia,
grafického riešenia, reklamy ...) podľa
orientácie žiaka.

hľadanie
výtvarných
riešení.
 praktická
ukážka

múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach

4.1. Spoločná návšteva galérie alebo
4. Podnety
z výtvarného výstavy umeleckých diel spojená s
diskusiou,
umenia
4.2. Výtvarné reakcie/interpretácie
vybraných výtvarných štýlov.
5. Podnety
z iných
umení
a oblastí
poznania

5.1. Ilustrácia k rôznym formám poézie
a prózy,
5.2. Výtvarné stvárnenie (hľadanie
ekvivalentu) rôznych literárnych foriem.

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Tematický celok

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

1. Laborovanie
s výtvarným
jazykom
a kompozíciou

Pijoan J. : Dejiny umenia 2.
Tatran. Bratislava 1987;
Graves D.R.: Kreslíme
portréty. Svojtka &






 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné

maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie

2. Zobrazovanie
reality
3. Rozvoj fantázie,
tvorba vlastných
konceptov
4. Podnety
z výtvarného
umenia
5. Podnety z iných
umení a oblastí
poznania

Company, s.r.o, Bratisalva
2005;
Cumming, r.: Umenie
(veľký ilustrovaný
poradca). Slovart,
Bratislava, 2007.;
Cikánová K.: Kreslete si s
námi, Aventinum. Praha
1997;
Kurz kreslenia pre
každého. Svojtka & Co.,
s.r.o. Bratisalva 2005;
Roeslová V.: Námět ve
výtvarné výchově. Sarah.
Praha 2000;
Bartko O. a kol.: Výtvarná
príprava. SPN. Bratislava
1986;
Pijoan J.: Dejiny umenia 9.
Tatran. Bratislava 1990;
Sitarčíková Z.: Papírové
nápady. Computer Press,
a.s.. Brno 2005;
Biedermann G.: Lexikón
symbolov . Obzor,
Bratislava 1992;



















grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 dataprojektor
 fotoaparát

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Laborovanie s výtvarným jazykom
a kompozíciou

Žiak zvládne, dokáže:
- vyjadriť svoje predstavy prostredníctvom
zvolených vyjadrovacích prostriedkov
a kompozičných princípov
- vyjadriť videné javy prostredníctvom rôznych
médií: kresby, maľby, modelovanie, fotografie
- nakresliť hlavu v proporčnej a tvarovej zhode

2. Zobrazovanie reality
3. Rozvoj fantázie, tvorba vlastných
konceptov

4. Podnety z výtvarného umenia
5. Podnety z iných umení a oblastí poznania

s videnou skutočnosťou
- vymodelovať hlavu v proporčnej a tvarovej
zhode s videnou skutočnosťou
- tvoriť vlastné koncepcie a dokážu ich formálne
a technicky realizovať
- poznať hlavné znaky historických slohov
umenia a architektúry
- poznať hlavné tendencie moderného umenia
a architektúry
- orientovať sa v hlavných tendenciách
súčasného diania vo výtvarnom umení
- rámcovo zaradiť výtvarné dielo do obdobia
(smeru)
- zvládnuť realizáciu v zvolenom štýle
moderného umenia
- dokázať svojsky spracovať ( interpretovať)
tematický alebo formálny podnet zvoleného
výtvarného diela
- slovne vyjadriť svoj výtvarný zámer
- vyjadriť svoj názor na videné výtvarné dielo
- dokázať výtvarne reagovať na podnety
literatúry (text) a gramatiky

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiaci
- vyjadria svoje predstavy prostredníctvom
zvolených vyjadrovacích prostriedkov
a kompozičných princípov
- vyjadria videné javy prostredníctvom rôznych
médií: kresby, maľby, modelovanie, fotografie
- nakreslia hlavu v proporčnej a tvarovej zhode
s videnou skutočnosťou
- vymodelujú hlavu v proporčnej a tvarovej
zhode s videnou skutočnosťou
- tvoria vlastné koncepcie a dokážu ich
formálne a technicky realizovať
- poznajú hlavné znaky historických slohov
umenia a architektúry
- poznajú hlavné tendencie moderného umenia
a architektúry
- orientujú sa v hlavných tendenciách súčasného
diania vo výtvarnom umení

Laborovanie s výtvarným jazykom a
kompozíciou:
- výber vyjadrovacích prostriedkov
na stvárnenie svojej predstavy, konceptu alebo
podnetov vizuálnej reality,
- zväčšovanie detailu,
- posun a tvorivá manipulácia s vlastnou
študijnou kresbou (plastikou),
- vytvorenie kópie detskej výtvarnej práce.
Zobrazovanie reality:
- kreslenie a modelovanie prírodniny
(predmetu); sadrový odliatok plastiky,
- štúdie portrétu – 2D (dôraz na výstavbu,
proporcie, výraz linky a tvaru),
- štúdie portrétu – 3D (dôraz na formu, mierku,
proporcie, viacpohľadovosť),
- fotografia portrétu a kresba podľa fotografie.

- rámcovo zaradia výtvarné dielo do obdobia
(smeru)
- zvládnu realizáciu v zvolenom štýle
moderného umenia
- dokážu svojsky spracovať ( interpretovať)
tematický alebo formálny podnet zvoleného
výtvarného diela
- slovne vyjadria svoj výtvarný zámer
- vyjadria svoj názor na videné výtvarné dielo
- dokážu výtvarne reagovať na podnety
literatúry (text) a gramatiky

Rozvoj fantázie, tvorba vlastných konceptov:
- vlastné návrhy, koncepty a realizácie žiaka
konzultované s učiteľom,
- návrh architektúry (exteriér, interiér), model,
- grafika – transformácie grafického štočku
(sútlač, tlač do podkladu, reprodukcie ...),
- fotografia – autorská séria fotografií,
- dizajn – návrh a model (predmetu, výrobku,
odevu, doplnku, dopravného prostriedku,
informačného označenia, grafického riešenia,
reklamy ...) podľa orientácie žiaka.
Podnety z výtvarného umenia:
spoločná návšteva galérie alebo výstavy
umeleckých diel spojená s diskusiou,
výtvarné reakcie/interpretácie vybraných
výtvarných štýlov.
Podnety z iných umení a oblastí poznania:
ilustrácia k rôznym formám poézie
a prózy,
- výtvarné stvárnenie (hľadanie
ekvivalentu) rôznych literárnych foriem.

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent výtvarného odboru ZUŠ je v prvom rade svojbytnou osobnosťou, ktorá dokáže
obhájiť svoj vkus, svoje názory a postoje voči spoločnosti pasívneho konzumu. Rozumie vizuálnym
umeniam z pohľadu histórie i súčasnosti. Absolvent je podľa miery svojich schopností pripravený
na ďalšie štúdium vizuálnych umení (na strednej, príp. vysokej škole výtvarného zamerania).
Kompetencie: Absolvent preukazuje vysoký stupeň výtvarnej gramotnosti – rozumie vyjadrovacím
prostriedkom rôznych druhov výtvarného umenia a dokáže ich používať na tvorivé vyjadrenie svojich
konceptov, predstáv, fantázie a výtvarne reagovať na vizuálne podnety reality. Pozná základné
techniky kresby, maľby, grafiky, fotografie, sochárstva a priestorovej tvorby a ovláda vybrané z nich;
rozumie intermediálnej tvorbe, vie používať jej princípy a vybrané multimediálne techniky. Pozná
charakteristické znaky historických slohov vizuálnych umení, dizajnu a architektúry, ich moderných
i súčasných tendencií a znaky rôznych štýlov. Toleruje rozmanitosť výtvarných prejavov a dokáže
odôvodniť svoj vlastný názor.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje písomnou prácou
preverujúcou teoretické znalosti v oblasti výtvarného umenia a vystavenou záverečnou prácou alebo

kolekciou prác. V nej žiak prezentuje zvládnutie aspoň troch rozličných výtvarných techník. Ďalej
preukazuje samostatnosť pri riešení výtvarného problému, tvorivý prístup a originalitu.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,

v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
dobrý

dostatočný

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE
 písomná práca
 kresba podľa videnej skutočnosti
 práca so zvolenou výtvarnou technikou

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK
DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA ZUŠ

Študijné zameranie:

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
zameraná na samostatnú tvorbu
Časový rozsah vyučovania:
3 x 45 minút (1x týždenne)
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Zriaďovateľ školy:
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Názov odboru:
Výtvarný odbor
Ročník:
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Druhý stupeň
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovali:
Mgr. art. Martina Paljesková Pišková,
Mgr. Zdenka Cíbiková
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2017
Platnosť od:
04. 09. 2017

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia

56
II. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
zameraná na samostatnú tvorbu
žiaci 1. až 4. ročníka stredných škôl
najviac 4 roky
4–6
1.
2.
3.
3 x 45 minút
(1x týždenne)
3
3
3

Vek
Dĺžka štúdia
Počet žiakov v skupine
Ročník:
Počet hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
hodín ročne
Charakteristika
vyučovania

Absolvovanie
štúdia

99

99

99

4.

3
99

vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť
vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu;
dôraz je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu;
súbežne žiaci spoznávajú aktuálne tendencie umenia a jeho teoretickú
a kritickú reflexiu.
Druhý stupeň základného štúdia je ukončený absolventskou prácou
a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu
s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave.

VYUČOVACIE PREDMETY A ICH CHARAKTERISTIKY

Štúdium sa špecializuje sa na médiá alebo disciplíny podľa zamerania žiaka.
Možnosť výberu z oblasti vizuálneho umenia, média alebo disciplín:
Kresba (K), Maľba (M), Modelovanie (MD) Dizajn (D), Priestorové a akčné vytváranie (PAV)
Grafika (G), Fotografia (F), Video a animácia (VA)

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený
na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia a na
kritickú sebareflexiu žiaka.
Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Štúdium je ďalej zamerané na
výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu. Dôraz je
kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu. Súbežne žiaci spoznávajú aktuálne tendencie
umenia a jeho teoretickú a kritickú reflexiu prostredníctvom štúdia literatúry, časopisov,
elektronických zdrojov, diskusií a (podľa možností školy) návštev galérií.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 poskytnúť žiakom rozvinuté výtvarné vzdelanie primerané stredoškolskému veku,
 umožniť im profiláciu k zvolenému médiu a zároveň kultivovať ich vzťah k výtvarnému
umeniu a vizuálnej kultúre
 pripravovať na talentové skúšky na vysokoškolské študijné programy výtvarného,
dizajnérskeho a architektonického zamerania.
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu

Špecifické:

Kognitívna oblasť:
 Vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy, vedieť ich využiť vo vlastných
výtvarných projektoch
 Naďalej prehlbovať spoznávanie najdôležitejších vlastností vyjadrovacích prostriedkov
rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá;
 Využívať schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 Analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie,
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 Uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých
diel,
 Ďalej spoznávať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych
umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia,
ako aj diela charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
Psychomotorická oblasť:
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať
jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie
naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka
v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií,
nástrojov a techník.
 Využívať nadobudnuté technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie,
montáž, strih, úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom
softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Naďalej formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie
a aktívne používanie zručností;
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia
a pri vnímaní umeleckých diel;
 V tíme dokázať organizovať a prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu
i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Podporovať intermediálne a interdisciplinárne vzťahy súčasnej kultúry.
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
Vedieť sa spontánne výtvarne vyjadriť
Vedieť prijať spätnú väzbu na svoju tvorbu
Vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
Chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby
Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 Zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
3.




Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
zvládnuť vybrané grafické operácie na počítači;
získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.

4.





Spôsobilosť učiť sa:
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
Tvorivo využívať schopnosť narábania s rôznymi nástrojmi
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť modelovanie predmetných tvarov, odlievanie reliéfu do sadry;

Spôsobilosť riešiť problémy:
náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;
spontánne výtvarné riešenia;
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
5.




6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a štýlu;
 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
 spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
 vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich so
svojím štýlom;
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych tendencií
umenia;
 vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
 Rozvíjať osvojené technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr.,
roztieranie, zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

1.1. umarizujúce cvičenia zamerané
na vyjadrovacie prostriedky
a kompozičné princípy (využitie
doterajších výtvarných schopností
a zručností pri objavovaní nových
podnetov v tvorbe)
1.2. kreslenie, maľovanie
a modelovanie podľa videnej
skutočnosti (portrét, busta, ľudské
telo...)
2. Transformácia 2.1. posuny a transformácie zobrazenia
skutočnosti - štylizačné variácie,
v umení
(dizajn a grafický dizajn,
fotografia, maľba)
2.2. kombinácie rôznych techník a ich
transformácia
2.3. operácie s motívom (námetom) vyjadrovanie vlastných konceptov
v rôznych médiách,
3. Konfrontácia 3.1. konfrontácia artefaktov
vytvorených v rôznych médiách,
v umení
3.2. individuálne tvorivé úlohy (vlastný
výtvarný projekt s využitím iných
druhov
umenia:
hudba,
architektúra, dramatické umenie,
literatúra)
4.1. štúdium literatúry z oblasti
4. Podnety
chronológie dejín umenia (referát),
z dejín umenia
4.2. diskusie o umení.

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická
ukážka
 individuálny
prístup
 problémová
metóda
 zážitková
metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na
vyučovacej
hodine
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejná
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach
 tvorba samostatne
zvolených
projektov

1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností

UČEBNÉ ZDROJE

Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje











1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností

Parramón J.M.: Anatomie
člověka. Svojtka a Vašut.
Praha 1995

2. Transformácia
v umení

Pijoan J. : Dejiny umenia 1.10. Tatran. Bratislava


Graves D.R.: Kreslíme

portréty. Svojtka &

Company, s.r.o, Bratisalva

2005;

3. Konfrontácia
v umení
4. Podnety z dejín
umenia

Cumming, r.: Umenie (veľký

ilustrovaný poradca). Slovart,

Bratislava, 2007.

Kurz kreslenia pre každého.
Svojtka & Co., s.r.o.
Bratisalva 2005



Roeslová V.: Námět ve
výtvarné výchově. Sarah.
Praha 2000;




Bartko O. a kol.: Výtvarná
príprava. SPN. Bratislava
1986
Biedermann G.: Lexikón
symbolov . Obzor, Bratislava
1992;








maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

PC
internet
knižný archív
odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 návšteva
galérie
a umeleckých
inštalácií

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA

Tematický celok

Kompetencie

1. Sumarizácia výtvarných skúseností

- dokázať výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu
a svoje myšlienkové koncepty,
- verejne prezentovať výstupy svojej tvorby,
- verbálne zdôvodniť koncepciu i realizáciu
svojho diela,
- získavať informácie o možnosti
technologických riešení v okruhu zvoleného
média,
- byť schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti
a zručnosti
- mať aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj
k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej
kultúre,
- dokázať zdôvodniť svoje estetické názory,
- dokázať diskutovať o súčasnom umení.
- podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka
v myslení i vynachádzaní formy, jeho
samostatné a prínosné riešenia,
- uvádzať žiaka do intermediálnych a
interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.

2. Transformácia v umení
3. Konfrontácia v umení
4. Podnety z dejín umenia

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 samostatne tvorí v okruhu zvoleného média
 výtvarne vyjadrí vizuálnu realitu a svoje
myšlienkové koncepcie
 verejne prezentuje výstupy svojej tvorby
 verbálne zdôvodní koncepciu i realizáciu
svojho diela
 dokáže získať informácie o možnosti
technologických riešení v okruhu zvoleného
média,
 je schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti,
 má aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj
k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej
kultúre,
 dokáže zdôvodniť svoje estetické názory,
 dokáže diskutovať o súčasnom umení.

Pozn.:
Vyučovanie
poskytuje
možnosť
špecializácie – výberu média a techniky podľa
zamerania (záujmu) žiaka.
 sumarizujúce cvičenia zamerané
na vyjadrovacie prostriedky a kompozičné
princípy,
 kreslenie, maľovanie a modelovanie podľa
videnej skutočnosti,
 posuny a transformácie zobrazenia
skutočnosti,
 štylizačné variácie,
 kombinácie techník,
 operácie s motívom (námetom),
 vyjadrovanie vlastných konceptov v rôznych
médiách,
 konfrontácia artefaktu vytvoreného v rôznych
médiách,
 individuálne tvorivé úlohy,

 štúdium literatúry z oblasti chronológie dejín
umenia (referát),
 diskusie o umení.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam,
 Prezentuje sa na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny
záujem o výtvarné umenie.
chválitebný
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.

 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
dobrý

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.

dostatočný

 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




zobrazenie videnej skutočnosti
zobrazenie vlastnej témy
práca so zvolenou výtvarnou technikou
UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK
DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA ZUŠ

Študijné zameranie:

Výtvarný odbor ZUŠ,

výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu
Časový rozsah vyučovania:
3 x 45 minút (1x týždenne)
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Zriaďovateľ školy:
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Názov odboru:
Výtvarný odbor
Ročník:
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Druhý stupeň
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovali:
Mgr. Jana Frolová
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2019
Platnosť od:
03. 09. 2019
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

56
II. stupeň základného štúdia
Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
zameraná na samostatnú tvorbu
Vek
žiaci 1. až 4. ročníka stredných škôl
Dĺžka štúdia
najviac 4 roky
Počet žiakov v skupine 4 – 6
Ročník:
1.
2.
3.
4.
Počet hodín týždenne
3 x 45 minút
(1x týždenne)
Spolu vyučovacích
3
3
3
3
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
99
99
99
99
hodín ročne
Charakteristika
vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
vyučovania
štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť
vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu;
dôraz je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu;
súbežne žiaci spoznávajú aktuálne tendencie umenia a jeho teoretickú
a kritickú reflexiu.
Absolvovanie
Druhý stupeň základného štúdia je ukončený absolventskou prácou
štúdia
a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu
s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave.
Štúdium sa špecializuje na médiá alebo disciplíny podľa zamerania žiaka.
Možnosť výberu z oblasti vizuálneho umenia, média alebo disciplín:
Kresba (K), Maľba (M), Modelovanie (MD) Dizajn (D), Priestorové a akčné vytváranie (PAV)
Grafika (G), Fotografia (F), Video a animácia (VA)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený
na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia
a na kritickú sebareflexiu žiaka.

Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Štúdium je ďalej zamerané
na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu. Dôraz
je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu. Súbežne žiaci spoznávajú aktuálne
tendencie umenia a jeho teoretickú a kritickú reflexiu prostredníctvom štúdia literatúry, časopisov,
elektronických zdrojov, diskusií a (podľa možností školy) návštev galérií.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 poskytnúť žiakom rozvinuté výtvarné vzdelanie primerané stredoškolskému veku,
 umožniť im profiláciu k zvolenému médiu a zároveň kultivovať ich vzťah k výtvarnému
umeniu a vizuálnej kultúre
 pripravovať na talentové skúšky na vysokoškolské študijné programy výtvarného,
dizajnérskeho a architektonického zamerania.
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu
 Esteticko-výchovná kompetencia predmetu sa svojím cieľom orientuje na estetickú výchovu
vo vzťahu s etickou výchovou ako aj s ďalšími zložkami výchovy. Cieľom Vv je kultivovať
estetické cítenie a tvorivú fantáziu, schopnosť vnímať videnú skutočnosť a v správnej mierke
proporčných vzťahov ju výtvarne vyjadriť a zobraziť.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy, vedieť ich využiť vo vlastných
výtvarných projektoch
 Naďalej prehlbovať spoznávanie najdôležitejších vlastností vyjadrovacích prostriedkov
rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá;
 Využívať schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 Analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie,
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 Uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých
diel,

 Ďalej spoznávať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych
umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia,
ako aj diela charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
Psychomotorická oblasť:
 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať
jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie
naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka v
oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií,
nástrojov a techník.
 Využívať nadobudnuté technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie,
montáž, strih, úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom
softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Naďalej formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie
a aktívne používanie zručností;
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a
pri vnímaní umeleckých diel;
 V tíme dokázať organizovať a prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu i
prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Podporovať intermediálne a interdisciplinárne vzťahy súčasnej kultúry.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
Vedieť sa spontánne výtvarne vyjadriť
Vedieť prijať spätnú väzbu na svoju tvorbu
Vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
Chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby
Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;





Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
Zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;

3.




Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
zvládnuť vybrané grafické operácie na počítači;
získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.

4.





Spôsobilosť učiť sa:
osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
Tvorivo využívať schopnosť narábania s rôznymi nástrojmi
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť modelovanie predmetných tvarov, odlievanie reliéfu do sadry;

Spôsobilosť riešiť problémy:
náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;
spontánne výtvarné riešenia;
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
5.




6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a štýlu;
 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
 spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
 vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich
so svojím štýlom;
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych tendencií
umenia;
 vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
 Rozvíjať osvojené technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr.,
roztieranie, zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;
Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, tvorí otvorený systém, ktorý si môže každý pedagóg
tvorivo koncipovať z osobnostného zamerania i z technických možností školy. V obsahu
zohľadňujeme proporčnosť zastúpenia jednotlivých technických disciplín – kresba, maľba, grafika,
priestorové vytváranie, zapojením súčasných elektronických médií, filmu a videa a zameraním sa
na spoznávanie rôznych foriem minulej či súčasnej vizuálnej i tradičnej kultúry.

STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

1.1. sumarizujúce cvičenia zamerané na
vyjadrovacie prostriedky
a kompozičné princípy (využitie
doterajších výtvarných schopností
a zručností pri objavovaní nových
podnetov v tvorbe)
1.2. kreslenie, maľovanie
a modelovanie podľa videnej
skutočnosti (portrét, busta, ľudské
telo...)
2. Transformácia 2.1. posuny a transformácie zobrazenia
skutočnosti - štylizačné variácie,
v umení
(dizajn a grafický dizajn,
fotografia, maľba)
2.2. kombinácie rôznych techník a ich
transformácia
2.3. operácie s motívom (námetom) vyjadrovanie vlastných konceptov
v rôznych médiách,
3. Konfrontácia 3.1. konfrontácia artefaktov
vytvorených v rôznych médiách,
v umení
3.2. individuálne tvorivé úlohy (vlastný
výtvarný projekt s využitím iných
druhov umenia: hudba,
architektúra, dramatické umenie,
literatúra)
4.1. štúdium literatúry z oblasti
4. Podnety
chronológie dejín umenia (referát),
z dejín umenia
4.2. diskusie o umení.

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická
ukážka
 individuálny
prístup
 problémová
metóda
 zážitková
metóda
 pozorovanie
 opakovanie

 práca na
vyučovacej
hodine
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach
 tvorba samostatne
zvolených
projektov

1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra

Materiálne výučbové

Didaktická

celku
1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností

Parramón J.M.: Anatomie
člověka. Svojtka a Vašut.
Praha 1995

2. Transformácia
v umení

Pijoan J. : Dejiny umenia 1.10. Tatran. Bratislava

3. Konfrontácia
v umení

Graves D.R.: Kreslíme
portréty. Svojtka &
Company, s.r.o, Bratisalva
2005;

4. Podnety z dejín
umenia

prostriedky

technika, ďalšie
zdroje

















Cumming, r.: Umenie (veľký

ilustrovaný poradca). Slovart,

Bratislava, 2007.

Kurz kreslenia pre každého.
Svojtka & Co., s.r.o.
Bratisalva 2005



Roeslová V.: Námět ve
výtvarné výchově. Sarah.
Praha 2000;




Bartko O. a kol.: Výtvarná
príprava. SPN. Bratislava
1986
Biedermann G.: Lexikón
symbolov . Obzor, Bratislava
1992;








maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na
kreslenie / maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác
pre žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu,
stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát,
statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu
keramická pec
odborné knihy:
monografie, katalógy,
dejiny umenia, teória
umenia

PC
internet
knižný archív
odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 návšteva
galérie
a umeleckých
inštalácií

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Sumarizácia výtvarných skúseností
2. Transformácia v umení
3. Konfrontácia v umení
4. Podnety z dejín umenia

- dokázať výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu
a svoje myšlienkové koncepty,
- verejne prezentovať výstupy svojej tvorby,
- verbálne zdôvodniť koncepciu i realizáciu
svojho diela,
- získať informácie o možnosti technologických
riešení v okruhu zvoleného média,
- byť schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti
a zručnosti
- mať aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj
k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej
kultúre,
- dokázať zdôvodniť svoje estetické názory,
- dokázať diskutovať o súčasnom umení.
- podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka
v myslení i vynachádzaní formy, jeho
samostatné a prínosné riešenia,
- uvádzať žiaka do intermediálnych
a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej
kultúry.
- ročník zodpovedá 6.ročníku Základnej školy.

Ťažisko vyučovania je v zapojení procesu porovnávania proporčných vzťahov v zmysle
racionálnom, videnej skutočnosti, s posunom do vzťahu s tvorením na základe vlastnej skúsenosti.
Rôznorodosti záujmov žiakov musí zodpovedať interdisciplinárnym presahom predmetu.
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 samostatne tvorí v okruhu zvoleného média
 výtvarne vyjadrí vizuálnu realitu a svoje
myšlienkové koncepcie
 verejne prezentuje výstupy svojej tvorby
 verbálne zdôvodní koncepciu i realizáciu
svojho diela
 dokáže získať informácie o možnosti
technologických riešení v okruhu zvoleného
média,
 je schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti,
 má aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj
k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej
kultúre,
 dokáže zdôvodniť svoje estetické názory,

Pozn.: Vyučovanie poskytuje možnosť
špecializácie – výberu média a techniky podľa
zamerania (záujmu) žiaka.
 sumarizujúce cvičenia zamerané na
vyjadrovacie prostriedky a kompozičné
princípy,
 kreslenie, maľovanie a modelovanie podľa
videnej skutočnosti,
 posuny a transformácie zobrazenia
skutočnosti,
 štylizačné variácie,
 kombinácie techník,
 operácie s motívom (námetom),
 vyjadrovanie vlastných konceptov v rôznych
médiách,

 dokáže diskutovať o súčasnom umení.
 Obsah realizujeme v tematických okruhoch:
v plošnom vytváraní-75%obsahu v kreslení,
maľovaní a v grafickej tvorbe v priestorovom
vytváraní, približne 25% obsahu vyučovaniamodelovanie, sochárstvo, z mäkkých i tvrdých
materiálov, tradičných a nových materiálov.
Možnosti vizuálnej skutočnosti realizujeme
prostredníctvom výtvarných činností, spoznávaním vyjadrovacích prostriedkov vizuálneho
umenia. Tvorba žiakov zahŕňa nápad myšlienku až po celkovú realizáciu
prostredníctvom výtvarných techník.

 konfrontácia artefaktu vytvoreného v rôznych
médiách,
 individuálne tvorivé úlohy,
 štúdium literatúry z oblasti chronológie dejín
umenia (referát),
 diskusie o umení.
 Napriek skupinovému vyučovaniu sa
predpokladá vyhranená individuálna práca
učiteľa s jednotlivými žiakmi v skupine.
Vyučovanie hromadným zadaním úlohy,
ďalej už ponechávame väčší priestor na jej
realizáciu s možnosťou voľby výtvarných
alebo výrazových prostriedkov, taktiež
pri prepracovaní väčšieho počtu variantov
riešenia úloh alebo pri dôslednom dokončení
jednej kvalitatívnej špičkovej práce.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.

 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
chválitebný

dobrý

dostatočný

 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




zobrazenie videnej skutočnosti
zobrazenie vlastnej témy
práca so zvolenou výtvarnou technikou

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK
DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA ZUŠ
Študijné zameranie:

Výtvarný odbor ZUŠ,
výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu
Časový rozsah vyučovania:
3 x 45 minút (1x týždenne)
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Zriaďovateľ školy:
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Názov odboru:
Výtvarný odbor
Ročník:
Tretí ročník druhého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Druhý stupeň
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovali:
Mgr. Jana Frolová
Schválené pedagogickou radou dňa: 30. 08. 2019
Platnosť od:
03. 09. 2019
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie

56
II. stupeň základného štúdia
Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova
zameraná na samostatnú tvorbu
Vek
žiaci 1. až 4. ročníka stredných škôl
Dĺžka štúdia
najviac 4 roky
Počet žiakov v skupine 4 – 6
Ročník:
1.
2.
3.
4.
Počet hodín týždenne
3 x 45 minút
(1x týždenne)
Spolu vyučovacích
3
3
3
3
hodín týždenne
Spolu vyučovacích
99
99
99
99
hodín ročne
Charakteristika
vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka;
vyučovania
štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť
vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu;
dôraz je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu;
súbežne žiaci spoznávajú aktuálne tendencie umenia a jeho teoretickú
a kritickú reflexiu.
Absolvovanie
Druhý stupeň základného štúdia je ukončený absolventskou prácou
štúdia
a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu
s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave.
Štúdium sa špecializuje sa na médiá alebo disciplíny podľa zamerania žiaka.
Možnosť výberu z oblasti vizuálneho umenia, média alebo disciplín:
Kresba (K), Maľba (M), Modelovanie (MD) Dizajn (D), Priestorové a akčné vytváranie (PAV)
Grafika (G), Fotografia (F), Video a animácia (VA)
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU

Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený
na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia
a na kritickú sebareflexiu žiaka.
Vyučovanie prostredníctvom výtvarných činností žiaka. Štúdium je ďalej zamerané
na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu. Dôraz
je kladený na tvorbu vlastných konceptov a ich realizáciu. Súbežne žiaci spoznávajú aktuálne
tendencie umenia a jeho teoretickú a kritickú reflexiu prostredníctvom štúdia literatúry, časopisov,
elektronických zdrojov, diskusií a (podľa možností školy) návštev galérií.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné:
 poskytnúť žiakom rozvinuté výtvarné vzdelanie primerané stredoškolskému veku,
 umožniť im profiláciu k zvolenému médiu a zároveň kultivovať ich vzťah k výtvarnému
umeniu a vizuálnej kultúre
 pripravovať na talentové skúšky na vysokoškolské študijné programy výtvarného,
dizajnérskeho a architektonického zamerania.
 otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
 viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov,
slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),
 viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania
prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho
na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby,
v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),
 rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu
 Esteticko-výchovná orientácia predmetu je realizovaná špecifickým obsahom, ktorý chápeme
z jeho formatívneho hľadiska v úzkom vzťahu s kompetenciou predmetu-s estetickou
funkciou predmetu. Žiaka kultivuje rôzny výber výtvarných činností, poznávanie
a osvojovanie si výtvarného umenia.
Špecifické:
Kognitívna oblasť:
 Vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách estetickej výchovy, vedieť ich využiť vo vlastných
výtvarných projektoch
 Naďalej prehlbovať spoznávanie najdôležitejších vlastností vyjadrovacích prostriedkov
rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá;
 Využívať schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
 Analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie,
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
 Uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých
diel,
 Ďalej spoznávať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych
umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia,
ako aj diela charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
Psychomotorická oblasť:

 Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje výtvarné,
pohybové predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;
 Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať
jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie
naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka
v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií,
nástrojov a techník.
 Využívať nadobudnuté technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie,
montáž, strih, úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom
softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.
Afektívna oblasť:
 Naďalej formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie
a aktívne používanie zručností;
 Uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia
a pri vnímaní umeleckých diel;
 V tíme dokázať organizovať a prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu
i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
 Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
 Podporovať intermediálne a interdisciplinárne vzťahy súčasnej kultúry.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE

1.








Žiak má osvojené:
Sociálno-komunikačné spôsobilosti:
Vedieť sa spontánne výtvarne vyjadriť
Vedieť prijať spätnú väzbu na svoju tvorbu
Vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí;
Chápať niektoré spôsoby notácie ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti;
Vnímať a analyticky porovnávať charakter svojej tvorby
Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 Uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie, geometrie,
matematiky;
 Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi [krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.], spájanie materiálov v koláži [vkladanie, lepenie];
 Zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru;
3.




Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
zvládnuť vybrané grafické operácie na počítači;
získavať informácie v priebehu výtvarného vzdelávania využívaním internetu;
osvojovať si nové poznatky v súvislosti s informačnými prostriedkami.

4. Spôsobilosť učiť sa:






osvojovať si rôzne výtvarné postupy, techniky
Tvorivo využívať schopnosť narábania s rôznymi nástrojmi
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania;
zvládnuť modelovanie predmetných tvarov, odlievanie reliéfu do sadry;

Spôsobilosť riešiť problémy:
náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení;
spontánne výtvarné riešenia;
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou;
 otvorenosť voči hľadaniu analógií [tvarových, materiálových, výrazových];
5.




6. Osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti:
 hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a štýlu;
 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie;
 spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov
 vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje [považuje za svoj vzor] a porovnať ich
so svojím štýlom;
 Obsah tvorí otvorený systém v ktorom si žiaci prostredníctvom rôznych námetov a motívov
činností, výtvarných techník, postupov a individuálnych výtvarných riešení osvojujú
konkrétne úlohy v jednotlivých výtvarných disciplínach. Obsah možno charakterizovať
aspektami- poznávanie výtvarného jazyka, prvky vo vzájomných vzťahoch, výtvarné operácie,
zobrazovanie vizuálnej skutočnosti. Tieto aspekty sa vo vyučovacom procese môžu vzájomne
prelínať, kombinovať, zlučovať.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych tendencií
umenia;
 vo svojom vyjadrovacom procese [výtvarnom, hudobnom] spracovávať podnety z iných
predmetov.
 Rozvíjať osvojené technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu [napr.,
roztieranie, zapúšťanie] v súvislosti s rôznymi výtvarnými smermi;
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Názov tematického celku

Metódy

 motivačné
rozprávanie
 vysvetľovanie
 praktická
ukážka
 individuálny
prístup
1.2. kreslenie, maľovanie
 problémová
a modelovanie podľa videnej
metóda
skutočnosti (portrét, busta, ľudské  zážitková
telo...)
metóda
2. Transformácia 2.1. posuny a transformácie zobrazenia  pozorovanie
1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností

1.1. Sumarizujúce cvičenia zamerané na
vyjadrovacie prostriedky a
kompozičné princípy (využitie
doterajších výtvarných schopností a
zručností pri objavovaní nových
podnetov v tvorbe)

Formy práce
 práca na
vyučovacej
hodine
 návšteva výstav,
múzeí a galérii
 verejné
prezentácia prác
na školských aj
mimoškolských
výstavách
 účasť na
školských,

skutočnosti - štylizačné variácie,
 opakovanie
(dizajn a grafický dizajn,
fotografia, maľba)
2.2. kombinácie rôznych techník a ich
transformácia
3. Konfrontácia 3.1. operácie s motívom (námetom) vyjadrovanie vlastných konceptov
v umení
v rôznych médiách,
3.2. konfrontácia artefaktov
vytvorených v rôznych médiách,
3.3. individuálne tvorivé úlohy (vlastný
výtvarný projekt s využitím iných
druhov umenia: hudba,
architektúra, dramatické umenie,
literatúra)
4.1. štúdium literatúry z oblasti
4. Podnety
chronológie dejín umenia (referát),
z dejín umenia
4.2. diskusie o umení.
v umení

regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
súťažiach
 tvorba samostatne
zvolených
projektov

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
Materiálne výučbové prostriedky Didaktická
celku
technika, ďalšie
zdroje
Parramón J.M.:
Anatomie člověka.
Svojtka a Vašut. Praha
1995
2. Transformácia Pijoan J. : Dejiny
umenia 1.-10. Tatran.
v umení
Bratislava
3. Konfrontácia Graves D.R.: Kreslíme
portréty. Svojtka &
v umení
Company, s.r.o,
4. Podnety z dejín Bratisalva 2005;
Cumming, r.: Umenie
umenia
(veľký ilustrovaný
poradca). Slovart,
Bratislava, 2007.
Kurz kreslenia pre
každého. Svojtka &
Co., s.r.o. Bratisalva
2005
Roeslová V.: Námět ve
výtvarné výchově.
Sarah. Praha 2000;
Bartko O. a kol.:
Výtvarná príprava.
SPN. Bratislava 1986
1. Sumarizácia
výtvarných
skúseností




















maliarske stojany/ kozy /
učiteľský stôl a stolička
školské stoličky
dosky / podložky na kreslenie
/ maľovanie
grafický lis
regál
kôš na odpad
vodovod, drez
denné svetlo / stropné
svietidlá so svietivosťou
denného svetla
pracovné stoly
skriňa na materiál
zásuvky na archív prác pre
žiakov
pc zostava + internet +
grafický softvér
stôl pod PC zostavu, stolička
farebná tlačiareň
kompaktný fotoaparát, statív
skener
nádoba na modelovaciu
hmotu






PC
internet
knižný archív
odborné
knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 návšteva
galérie
a umeleckých
inštalácií

Biedermann G.:
Lexikón symbolov .
Obzor, Bratislava 1992;

 keramická pec
 odborné knihy: monografie,
katalógy, dejiny umenia,
teória umenia

Výchovno-vzdelávací proces je možné doplniť aj inou vhodnou literatúrou alebo materiálom
v súlade s platnými učebnými osnovami. Záleží len na pedagógovi, aké zdroje použije a ako s nimi
bude pracovať.
OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok

Kompetencie

1. Sumarizácia výtvarných skúseností

- dokázať výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu
a svoje myšlienkové koncepty,
- verejne prezentovať výstupy svojej tvorby,
- verbálne zdôvodniť koncepciu i realizáciu
svojho diela,
- získavať informácie o možnosti
technologických riešení v okruhu zvoleného
média,
- byť schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti
a zručnosti
- mať aktívny divácky vzťah a uvedomelý
postoj k dielam výtvarného umenia
a k vizuálnej kultúre,
- dokázať zdôvodniť svoje estetické názory,
- dokázať diskutovať o súčasnom umení.
- podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka
v myslení i vynachádzaní formy, jeho
samostatné a prínosné riešenia,
- - uvádzať žiaka do intermediálnych a
interdisciplinárnych vzťahov súčasnej
kultúry.

2. Transformácia v umení
3. Konfrontácia v umení
4. Podnety z dejín umenia

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Žiak:
 samostatne tvorí v okruhu zvoleného média
 výtvarne vyjadrí vizuálnu realitu a svoje
myšlienkové koncepcie
 verejne prezentuje výstupy svojej tvorby
 verbálne zdôvodní koncepciu i realizáciu
svojho diela
 dokáže získať informácie o možnosti
technologických riešení v okruhu zvoleného
média,
 je schopný ďalej rozvíjať svoje schopnosti,
 má aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj
k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej
kultúre,

Pozn.: Vyučovanie poskytuje možnosť
špecializácie – výberu média a techniky podľa
zamerania (záujmu) žiaka.
 sumarizujúce cvičenia zamerané
na vyjadrovacie prostriedky a kompozičné
princípy,
 kreslenie, maľovanie a modelovanie podľa
videnej skutočnosti,
 posuny a transformácie zobrazenia
skutočnosti,
 štylizačné variácie,
 kombinácie techník,
 operácie s motívom (námetom),

 dokáže zdôvodniť svoje estetické názory,
 dokáže diskutovať o súčasnom umení.
 Obsah realizujeme v predmetoch: kresba,
maľba, priestorové vytváranie, grafické
postupy, fotografické postupy, film alebo
práca s PC, kombinácia postupov. Možnosť
využitia rozširujúcich disciplín ako keramika,
tvorba šperku, textilná tvorba, design,
inštalácia v priestore, telová tvorba (body art)
krajinná tvorba, tvorba prostredia, tvorba
objektu.

 vyjadrovanie vlastných konceptov v rôznych
médiách,
 konfrontácia artefaktu vytvoreného v rôznych
médiách,
 individuálne tvorivé úlohy,
 štúdium literatúry z oblasti chronológie dejín
umenia (referát),
 diskusie o umení.
 Ročník zodpovedá 7.ročníku Základnej školy.
Aspekty výtvarnej výchovy v tvorivom
procese sa môžu vzájomne prelínať,
kombinovať, zlučovať .Vždy však treba mať
na zreteli náročnosť a gradáciu úmernú veku
a vyspelosti žiaka. Vždy by malo ísť o to, aby
prežitie procesu a žiakova tvorba boli
v konečnom dôsledku slobodné.

HODNOTENIE
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi
poskytne citlivo, veku primerane, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu príležitostne kombinujeme aj so sebahodnotením žiaka.
Hodnotíme škálou od 1 do 4. Neznámkujeme každú prácu a každý výkon žiaka. Berieme
ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami žiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Pri hodnotení dbáme na primerané ohodnotenie detí zo sociálne
zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
STUPEŇ
OPIS KRITÉRIÍ
HODNOTENIA
výborný
 Žiak ovláda poznatky a zručnosti celistvo, presne a úplne.
 Je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady
 Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry.
 Ovláda technické a nástrojové, materiálové zručnosti dostatočne celistvo,
na vynikajúcej úrovni.
 Jeho výtvarný prejav je osobitý, presvedčivý, pôsobivý, precítený a má
estetickú hodnotu.
 Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania,
prežívania, fantázie, predstavivosti a vytvárania vlastných koncepcií.
 Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti
a ich výsledky.
 Má nekonvenčný prístup k riešeniu tém a zadaní, spôsobu výtvarného
myslenia, tvorivého uplatňovania svojej fantázie.
 Dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči prejavom,
názorom a vkusu iných.

chválitebný

dobrý

dostatočný

 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa na
verejných podujatiach školy a súťažiach. Má aktívny záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach menšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav prejavujúci sa v kresbe, v zmysle pre farbu,
v kompozičnom členení plochy, vo výtvarných zákonitostiach je menej
pôsobivý a presvedčivý s menšími chybami.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa prejavujú medzery pri realizácii
námetu.
 Menej využíva svoje schopnosti a zručnosti v individuálnom a skupinovom
prejave.
 Artefakt zrealizuje primerane svojmu veku a schopnostiam, prezentuje sa
na menej významných podujatiach školy a súťažiach. Má záujem o výtvarné
umenie.
 Žiak má v poznatkoch a zručnostiach požadovaných učebnými osnovami
väčšie nedostatky.
 Je menej aktívny, samostatný, pohotový, tvorivý.
 Jeho výtvarný prejav je menej pôsobivý a presvedčivý.
 Vo výtvarných zručnostiach a návykoch sa častejšie prejavujú medzery
pri realizácii námetu a v každej technike spracovania.
 Potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. Menej využíva svoje schopnosti
a zručnosti v individuálnom a skupinovom prejave. Má menší záujem
o výtvarné umenie.
 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.
 Artefakt nedokáže zrealizovať do finálnej podoby. Nemá záujem ani
dostatočné predpoklady pre vzdelávanie v ZUŠ.

Vypracované podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRE KONTRAHOVANIE




zobrazenie videnej skutočnosti
zobrazenie vlastnej témy
práca so zvolenou výtvarnou technikou

TANEČNÝ ODBOR
UČEBNÉ OSNOVY PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA PREDPRIMÁRNEHO UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE - ISCED 0
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Vek:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:

Hudobno-pohybová výchova
2 x 1 hodina/týždeň alebo 1 x 2 hodiny/týždeň
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Prvý ročník prípravného štúdia - variant 1
deti predškolského veku alebo 1. roč. ZŠ
Predprimárne umelecké vzdelávanie - ISCED 0
1 rok
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Vek:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovala:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Hudobno-pohybová výchova
2 x 1 hodina/týždeň alebo 1 x 2 hodiny/týždeň
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Prvý ročník prípravného štúdia - variant 2
deti predškolského veku alebo 1. roč. ZŠ
Predprimárne umelecké vzdelávanie - ISCED 0
1 rok
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová
31. 08. 2018
03. 09. 2018

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Počet hodín
Spolu

36
Prípravné štúdium - variant 1
Hudobno-pohybová výchova
deti predškolského veku alebo 1. ročníka ZŠ
1 rok
2
2

Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia

Prípravné štúdium – variant 2
Tanečná príprava
od 6 rokov
1. rok

Počet hodín
2
Spolu
2
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

HUDOBNO-POHYBOVÁ VÝCHOVA
Pomocou predmetu hudobno-pohybová výchova sa zameriavame výsostne hravým a presne
cieleným spôsobom motivácie na prípravu detí v predškolskom veku (od 4 rokov veku dieťaťa)
v oblasti rozvoja hudobno-pohybových činností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom ďalšieho
úspešného štúdia žiaka v tanečnom odbore na ZUŠ. Obsahom štúdia predmetu je možné pripraviť
i žiakov hudobného odboru prípravného štúdia spojeným vyučovaním žiakov týchto dvoch
študijných odboroch na ďalšie štúdium v hudobnom odbore.
Predmet obsahuje základné okruhy a to:
1. Pohybová príprava - v základných polohách na mieste vedieme žiakov k uvedomovaniu si
a upevňovaniu svalstva, ako aj k získavaniu pružnosti a pevnosti celého tela formou
elementárnych cvičení na zemi.
2. Pohyb v priestore - prácu zameriavame na rozvoj cítenia a orientáciu dieťaťa v priestore, ako
aj vzájomnú harmóniu pohybu v dvojiciach, trojiciach, v skupine využitím elementárnych
druhov chôdze, behu, poskočného kroku, preskočného kroku, výskokov a pod. v prirodzenej
realizácii.
3. Pohybové hry so spevom - tanečné motívy a jednoduché rytmické cvičenia - tieto časti
predmetu prelíname navzájom a tým dosiahneme elementárne cítenie hudby ako celku.
Využívame v tejto časti hodiny prostriedky ako sú ľudové piesne, riekanky, vyčítanky a pod.
s využívaním pohybovo-zvukových elementov (podupy, potlesky, hra na tele a pod.).
Všetky časti predmetu vo vyučovacom procese musia byť úzko prepojené s adekvátnym
klavírnym sprievodom (alebo akordeónom), pretože len takáto úzka spolupráca vedie žiakov
k vnímaniu hudby a schopnosti vyjadrovať jej obsah adekvátnym pohybom.
TANEČNÁ PRÍPRAVA
Tanečná príprava v základnej umeleckej škole je jediným povinným predmetom
orientovaným na prípravu žiaka elementárnymi prípravnými cvičeniami na nasledovné štúdium
v ďalších tanečných technikách povinných predmetov štúdia ako sú klasický tanec, ľudový tanec,
kreatívny tanec a džezový tanec. Predmet obsahuje rovnaké tematické okruhy ako predmet hudobnopohybová príprava, len s tým rozdielom, že na žiakov sú kladené postupne vyššie nároky v čistote
prevedenia a uvedomovania si jednotlivých technických a tanečných prvkov, čo je nesmierne dôležité
pri vypracovávaní istých pohybových stereotypov, potrebných pre ďalší rozvoj v ostatných tanečných
technikách. Nesmierne dôležitým rozdielom je ďalej i fakt v prístupe pedagogického zamestnanca
k žiakovi, hravú formu motivácie žiaka pedagogickým zamestnancom na konci štúdia tohto premetu
využíva v minimálnej miere a tým dosiahne u žiaka počiatok tanečnej disciplíny, vytrvalosti
a precíznosti.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 formovať prvé návyky správneho držania tela - osvojiť si základy rytmiky, intonácia,
dynamiky
 rozvíjať orientáciu v priestore - získať schopnosť reagovať pohybom na zmeny tempa
 overiť predpoklady žiaka na ďalšie štúdium v tanečnom alebo hudobnom odbore ZUŠ
 rozlíšiť spôsob zlých návikov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien,...)
 schopnosť samostatne nastúpiť do hudobného podkladu, bez pomoci pedagóga
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať správne držanie tela
 schopnosť reagovať na jednotlivé tempa
 čítať základné notové hodnoty
 určiť základné tempá v hudbe
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad
 rozlišovať základné priestorové kresby
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť pohybom náladu danú v hudobnom podklade
 rozvíjať sluchovú vnímavosť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka v prvom ročníku rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tančnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:





rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoé vedú k
systematizácii poznatkov,
v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a
priestorového myslenia a prezentácie (interné a verejné žiacke predstavenia),
rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.

3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 schopnosť používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosť učiť sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 „Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

1. Pohybová príprava





názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda



v rámci možností
individuálny prístup
na vyučovacej hodine

2. Pohyb v priestore





názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda



v rámci možností
individuálny prístup
na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Pohybová príprava

Literatúra hudobno – pohybovej
prípravy pre deti
predškolského veku, podľa výberu
a uváženia pedagóga

2. Pohyb v priestore

Literatúra hudobno – pohybovej
prípravy pre deti
predškolského veku, podľa výberu
a uváženia pedagóga

Materiálne
výučbové
prostriedky
Názorné
ukážky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
Názorné ukážky časopisy
a vysvetlenie  iný obrazový
materiál
pedagóga
 hudobné ukážky

OBSAH VZDELÁVANIA
Prípravné štúdium 1








Výkonový štandard
formujú prvé náznaky návykov správneho
držania tela,
ovládajú základy rytmiky, intonácie,
reagujú pohybom na zmeny hudobného
tempa,
ovládajú elementárnu orientáciu v priestore
tanečnej sály,
zatancujú jednoduché hudobno-pohybové
kombinácie,
poznajú ľudové aj neľudové piesne.






Obsahový štandard
Pohybová príprava - elementárne cvičenia
v základných polohách na mieste.
Pohyb v priestore - elementárne tanečné
kroky.
Pohybové hry so spevom - poznanie
ľudových aj neľudových detských piesní.
Rytmické cvičenia - precvičovanie
v riekankách, vyčítankách.

Prípravné štúdium 2
Výkonový štandard
 získajú prvé náznaky návykov správneho
držania tela,
 ovládajú základy rytmiky, intonácie,
dynamiky,
 predvedú jednoduché cviky obratnosti,
 reagujú pohybom na zmeny taktu,
 ovládajú elementárnu orientáciu v priestore
tanečnej sály,
 zatancujú jednoduché hudobno-pohybové
kombinácie,
 poznajú ľudové aj neľudové piesne.

Obsahový štandard
 Pohybová príprava - elementárne cvičenia
v základných polohách na mieste a cviky
obratnosti.
 Pohyb v priestore- elementárne tanečné
kroky v rozmanitých priestorových
formáciách.
 Pohybové hry so spevom - poznanie
ľudových aj neľudových detských piesní.
 Rytmické cvičenia - precvičovanie
v riekankách, vyčítankách, podupoch,
potleskoch.

Metódy a formy práce : Motivačné metódy – názorná ukážka
Expozičné metódy – vysvetľovanie
Fixačné metódy - opakovanie
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného
štúdia
Žiaci dokážu:
- podľa pokynov pedagogického zamestnanca vedome rozlišovať napätie a uvoľnenie
jednotlivých svalových skupín tela v elementárnych cvičeniach na podlahe,
- spamäti interpretovať ľudové a neľudové piesne,

-

demonštrovať chôdzu, beh (prirodzený, rozmanite štylizovaný a motivovaný), cval bočný,
poskok, preskok (v prirodzenej realizácii),
ovládať jednoduché cviky obratnosti („kolíska“, „sviečka“, „fúrik“ a pod.),
rytmizovať mená ( 4 doby, 3 doby, 2 doby),
rozlíšiť tempo, hudobný zvuk,(tón: vysoký, stredný, nízky), cítiť frázu a akcent na 1. dobu.

HODNOTENIE:
Žiaci prípravného štúdia vo všetkých umeleckých odboroch sa neklasifikujú, ich štúdium je
prípravou na prijatie do základného štúdia. Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na tlačive
schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Tanec
3 – 5 hodín týždenne
Tanečná prípra (2), Tanečná prax (1),
Voliteľné predmety (2)– nácvik choreografií
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Názov odboru:
Tanečný odbor
Ročník:
1. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovala:
Eva Tóthová
Schválené pedagogickou radou dňa: 31. 08. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.Tanečná príprava
2. Klasický tanec
3.Ľudový tanec
4. Kreatívny tanec
5. Tanečná prax
/* 6.Voliteľné vyuč.
predmety
Spolu:

37
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
od 7 rokov
4 roky
primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3-5

2
3-5

2
4-6

4.
1
1
1
1,5
2
4,5- 6,5

/* voliteľné vyučovacie predmety môže učiteľ využiť na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

TANEČNÁ PRÍPRAVA
Tanečná príprava v základnej umeleckej škole je jediným povinným predmetom
orientovaným na prípravu žiaka elementárnymi prípravnými cvičeniami na nasledovné štúdium
v ďalších tanečných technikách povinných predmetov štúdia ako sú klasický tanec, ľudový tanec,
kreatívny tanec a džezový tanec. Predmet obsahuje rovnaké tematické okruhy ako predmet hudobnopohybová príprava, len s tým rozdielom, že na žiakov sú kladené postupne vyššie nároky v čistote
prevedenia a uvedomovania si jednotlivých technických a tanečných prvkov, čo je nesmierne dôležité
pri vypracovávaní istých pohybových stereotypov, potrebných pre ďalší rozvoj v ostatných tanečných
technikách. Nesmierne dôležitým rozdielom je ďalej i fakt v prístupe pedagogického zamestnanca
k žiakovi, hravú formu motivácie žiaka pedagogickým zamestnancom na konci štúdia tohto premetu
využíva v minimálnej miere a tým dosiahne u žiaka počiatok tanečnej disciplíny, vytrvalosti
a precíznosti.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele
 získať 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,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien,...),
 samostatne nastúpili do hudobného podkladu, bez pomoci pedagóga.
Špecifické ciele
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať správne držanie tela
 schopnosť reagovať na jednotlivé tempa
 čítať základné notové hodnoty
 určiť základné tempá v hudbe
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad
 rozlišovať základné priestorové kresby
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:





stvárniť pohybom náladu danú v hudobnom podklade,
rozvíjať sluchovú vnímavosť,
preukázať schopnosť použitia sluchovej vnímavosti.

TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku spravidla priradená
k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku prevažuje tanečná
prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet tanečná prax
vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované na základe
tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,
moderný tanec a historický tanec. Je nutné, aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal
tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých ročníkoch. Zároveň aj úlohou pedagóga, v tomto
prípade v úlohe pedagóga - choreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment
tejto práce v súčinnosti s vekom a schopnosťami žiakov. Predmet vychováva žiakov schopnosť
vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej
zdatnosti žiaka v základných akademických tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako
dôležitý. V neposlednom rade ma pedagóg v tomto predmete možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach
zodpovednosti, prístupu, sociálneho správania sa a seba hodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré
sú nesmierne dôležité pri vývoji osobnosti. Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej
osobe choreografom, návrhárom kostýmov ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou vyhľadávať
vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 získať scénické skúsenosti z tanečného umenia
 nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná
 vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie
 formovať tanečný a hudobný vkus
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien,...)
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový a priestorový slovník daných choreografií
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych súboroch
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom

Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy a rozvíjať tanečnú
pamäť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka v prvom ročníku rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú
terminológiu primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú
k systematizácii poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického
a priestorového myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si
na ne a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 „Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

1. Pohybová príprava

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

2. Pohyb v priestore

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

1. Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE:
postupovať podľa metodiky prirodzeným spôsobom a primerane veku dieťaťa, učebné osnovy
a plány sú variabilné a každý pedagóg musí prispôsobiť prácu mentálnej úrovni dieťaťa.

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Pohybová príprava

Literatúra hudobno –
pohybovej prípravy pre deti
predškolského veku, podľa
výberu a uváženia
pedagóga

2. Pohyb v priestore

3. Tanečná prax

Materiálne výučbové
prostriedky
Názorné ukážky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
Literatúra hudobno –
Názorné ukážky
pohybovej prípravy pre deti a vysvetlenie pedagóga  hudobné ukážky
predškolského veku, podľa
výberu a uváženia
pedagóga
Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

OBSAH VZDEAVANIA
POHYBOVÁ PRÍPRAVA
Výkonový štandard
 získajú prvé návyky správneho držania
tela,
 zapájajú jednotlivé svalové skupiny
v polohách na mieste k fixovaniu tohto
návyku,
 poznajú jednoduché cvičenia na rozvoj
svojich fyzických dispozícií,
 realizujú niektoré cvičenia na podlahe
s DK vytočene,
 vedome prenášajú váhu tela
v jednoduchých cvičeniach v stoji
na mieste z jednej DK na druhú DK.

Obsahový štandard
 Ľah vzad: priehlavky, sedacie svaly, panva,
bedrové kĺby, brušné svaly,„sviečka“.
 ľah vpred: sedacie svaly a DK, bedrové kĺby,
chrbtové svaly,
 sed znožný: dolné končatiny, chrbtica a DK,
 sed roznožný:dolné končatiny a chrbtica,
sedacie svaly, panva – podsadenie,
 sed roznožný skrčmo: bedrové kĺby, sedacie
svaly, panva- podsadenie, chrbtica,
 sed na pätách: sedacie svaly, panva, chrbtica,
hlava, ramená,
 sed skrížmo (turecký sed):hlava, ramená, trup,

 kľak spojný: stehenné svaly, chrbtica,
 Podpor kľačmo: chrbtica, panva,
 stoj v I. poz. paralelne aj prirodzene vytočene:
dolné končatiny paralelne aj vytočene
(prednoženie, unoženie, zanoženie, podrepy,
drepy, výpony, perovanie kolien
a priehlavkov),trup, hlava, ramená (rovný
predklon, okrúhly záklon, rotácia ramien,
otáčanie a úklony hlavy), horné končatiny
(predpaženie, upaženie, vzpaženie, krúženie
časťami HK, aj celými HK).
 Akrobatické cvičenia:
 kotrmelec vpred do sedu znožného alebo
roznoženého,
 kotrmelec vzad do drepu,
 kotrmelec vpred zo stoja do stoja,
 kotrmelec vzad do sedu roznožného,
 Premet stranou (prípravná fáza).
POHYB V PRIESTORE
Výkonový štandard
 zvládnu orientáciu v priestore
v elementárnych priestorových
formáciách,
 v priestore zvládnu elementárny estetický
pohyb bez súčasnej kombinácie práce
horných končatín,
 realizujú jednotlivé druhy cvičení v úzkej
spolupráci s hudobno-pohybovým
cítením,
 zvládnu elementárne skoky a kroky
realizovať v jednoduchých kombináciách
bez súčasného kombinovania práce
s hornými končatinami,
 zvládnu princíp odrazu a dopadu
jednotlivých skupín skokov,
 poznajú základný princíp práce hlavy
pri pomalých otáčaniach o 360°,
 predvedú jednoduché pohybovo tanečné kombinácie podľa zadania
pedagóga,

Obsahový štandard
 Priestorové formácie: kruh, osmička, rad,
zástup, diagonála, dvojice, trojice, voľné
skupiny.
 Chôdza:
 s postupom vpred a vzad vytočene,
 s postupom vpred vo výpone – vytočene,
 (Počas chôdze používame základné možnosti
držania HK: v zníženom upažení, vbok,
na pleciach, v záhlaví, v opozícii s DK (chôdza
prirodzená).
 Beh:
 s postupom vpred a vzad prirodzený,
 s prednožovaním aj zanožovaním skrčmo
paralelne s postupom vpred - „koníčkový
cval“,
 kombinovanie chôdze a behu v rozmanitých
priestorových formáciách.
 Poskočný krok:
 s postupom vpred, vzad a bočne s nízkym
prednožovaním skrčmo v 2/4 takte - pravidelný
rytmus,

 poznajú názvoslovie jednoduchých
tanečných krokov a skokov,
 realizujú jednoduché tanečné kroky
a skoky v rôznych priestorových
formáciách bez vzájomného
kombinovania,
 poznajú pojem diagonála a v rámci
elementárnych tanečných krokov
a skokov tento priestor využívajú.

 kombinovanie poskočného kroku s
„koníčkovým cvalom“,
 s postupom vpred s vysokým prednožovaním
skrčmo v2/4 takte - bodkovaný rytmus.
 Polkový krok:
 s postupom vpred, vzad a bočne v rozmanitých
formáciách najčastejšie v kruhu,
 v kombináciách s podupmi, potleskami,
poskokmi, cvalom bočným.
 Valčíkový krok:
 s postupom vpred a bočne.
 Otáčanie:
 90°, 180°, 360° stupňov v pomalom tempe,
vpravo aj vľavo, orientácia priestoru podľa
klasického tanca - body 1až 8
 elementárne skoky v piatich základných
skupinách skokov:
 1.z dvoch DK na dve DK (v I. a II. poz.
paralelnej a prirodzene vytočenej),
 2.z jednej DK na dve DK,
 3.z jednej DK na druhú DK,
 4.z dvoch DK na jednu DK,
 5.z jednej DK na tú istú DK.

TANEČNÉ MOTÍVY
Výkonový štandard
 zatancujú základné tanečné motívy
z techniky ľudového tanca,
 poznajú názvoslovie základných
tanečných motívov z techniky ľudového
tanca,
 realizujú jednoduché tanečné motívy
v rôznych priestorových formáciách,
 poznajú rozdiel prevedenia medzi
perovaním váhou a perovaním ťahom
v chôdzi, jednokročke, dvojkročke.

Obsahový štandard
 Perovanie váhou:
 v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke
(bočne).
 Dvojité perovanie váhou:
 v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke
(bočne),
 Premenný krok:
 dvojdobý (vpred, vzad a bočne), trojdobý
(vpred, vzad a bočne).
 Perovanie ťahom:
 v stoji, v chôdzi, v jednokročke, v dvojkročke
(bočne).
 Drobné premenné krôčiky:
 na mieste, z miesta.

ROZVOJ HUDOBNÉHO CÍTENIA
Výkonový štandard
 poznajú 2 ľudové piesne,
 poznajú základy hudobnej náuky,
 rozlišujú párne a nepárne takty,
 rozlišujú pohyb na ľudovú hudbu a hudbu
umelú.

Obsahový štandard
 Tempo: rovnomerné, zrýchľované,
spomaľované (najviac používané talianske
názvy),
 tón - nota: celá, polová, štvrťová, osminová,
 pomlčky: celé, polové, štvrťové, osminové,
 takt- 2/4, 3/4, 4/4: zápis na tabuľu,
improvizácia na zadanú hudobnú skladbu,
 Rytmické cvičenia: v 2/4, 3/4, 4/4 takte
s možnosťou využitia rytmických nástrojov.
 Dynamické cvičenia: forte a piano v hudbe
aj v pohybe.
 Výrazové cvičenia: legato a staccato v hudbe
aj v pohybe.

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 rozlišujú pohyb na ľudovú hudbu a hudbu
umelú

Obsahový štandard
 Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu tanečná príprava.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl.
 práca na vyučovacej hodine
 pochvala, povzbudenie, kritika
 motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
 kultúrne vystúpenie, verejný koncert

KRITÉRIA






HODNOTENIA
správne návyky držania tela
základy rytmiky
zmena tempa
základnú orientáciu v priestore
zatancuje jednoduché hudobno-pohybové kombinácie

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Tanec
3–5
Tanečná príprava (2), Tanečná prax (1),
Voliteľné predmety (2)– nácvik choreografií
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Názov odboru:
Tanečný odbor
Ročník:
2. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovala:
Eva Tóthová
Schválené pedagogickou radou dňa: 31. 08. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.Tanečná príprava
2. Klasický tanec
3.Ľudový tanec
4. Kreatívny tanec
5. Tanečná prax
/* 6.Voliteľné vyuč.
predmety
Spolu:

37
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
od 7 rokov
4 roky
primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3-5

2
3-5

2
4-6

4.
1
1
1
1,5
2
4,5- 6,5

/* voliteľné vyučovacie predmety môže učiteľ využiť na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
TANEČNÁ PRÍPRAVA

Tanečná príprava v základnej umeleckej škole je jediným povinným predmetom
orientovaným na prípravu žiaka elementárnymi prípravnými cvičeniami na nasledovné štúdium
v ďalších tanečných technikách povinných predmetov štúdia ako sú klasický tanec, ľudový tanec,
kreatívny tanec a džezový tanec. Predmet obsahuje rovnaké tematické okruhy ako predmet hudobnopohybová príprava, len s tým rozdielom, že na žiakov sú kladené postupne vyššie nároky v čistote
prevedenia a uvedomovania si jednotlivých technických a tanečných prvkov, čo je nesmierne dôležité
pri vypracovávaní istých pohybových stereotypov, potrebných pre ďalší rozvoj v ostatných tanečných
technikách. Nesmierne dôležitým rozdielom je ďalej i fakt v prístupe pedagogického zamestnanca
k žiakovi, hravú formu motivácie žiaka pedagogickým zamestnancom na konci štúdia tohto premetu
využíva v minimálnej miere a tým dosiahne u žiaka počiatok tanečnej disciplíny, vytrvalosti
a precíznosti.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele
 získať 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,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien,...)
 samostatne nastúpili do hudobného podkladu, bez pomoci pedagóga
Špecifické ciele






Kognitívna oblasť:
samostatne ovládať správne držanie tela
schopnosť reagovať na jednotlivé tempa
čítať základné notové hodnoty
určiť základné tempá v hudbe

Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad
 rozlišovať základné priestorové kresby
Psychomotorická oblasť:
 stvárniť pohybom náladu danú v hudobnom podklade,
 rozvíjať sluchovú vnímavosť,



vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom preukázať
schopnosť použitia sluchovej vnímavosti.

TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku spravidla priradená
k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku prevažuje tanečná
prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet tanečná prax
vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované na základe
tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,
moderný tanec a historický tanec. Je nutné, aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal
tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých ročníkoch. Zároveň aj úlohou pedagóga, v tomto
prípade v úlohe pedagóga - choreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment
tejto práce v súčinnosti s vekom a schopnosťami žiakov. Predmet vychováva žiakov schopnosť
vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej
zdatnosti žiaka v základných akademických tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako
dôležitý. V neposlednom rade ma pedagóg v tomto predmete možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach
zodpovednosti, prístupu, sociálneho správania sa a seba hodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré
sú nesmierne dôležité pri vývoji osobnosti. Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej
osobe choreografom, návrhárom kostýmov ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou vyhľadávať
vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele
 získať scénické skúsenosti z tanečného umenia
 nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná
 vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie
 formovať tanečný a hudobný vkus
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...)
Špecifické ciele
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový a priestorový slovník daných choreografií
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych súboroch
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
Psychomotorická oblasť:




rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy a rozvíjať tanečnú pamäť

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka v prvom ročníku rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 „Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových
problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:







vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus ,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

1. Pohybová príprava

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

2. Pohyb v priestore

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

3. Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE
Učebná látka druhého ročníka je pokračovaním prebratej učebnej látky prvého ročníka.
Ďalšími náročnejšími cvičeniami sa získava u žiakov lepšia fyzická kondícia, sila, elastickosť
a rozsah pohybu jednotlivých častí i celého tela. Zdokonaľuje sa realizácia pohybu v priestore,
zväčšuje sa pohybový register, tanečnosť ako aj zmysel pre dôslednejšie vnímanie hudby.

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Pohybová príprava

Literatúra hudobno –
Názorné ukážky
pohybovej prípravy pre deti
predškolského veku, podľa
výberu a uváženia
pedagóga

2. Pohyb v priestore

3. Tanečná prax

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Literatúra hudobno –
Názorné ukážky
materiál
pohybovej prípravy pre deti a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky
predškolského veku, podľa
výberu a uváženia
pedagóga
Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

OBSAH VZDELÁVANIA
POHYBOVÁ PRÍPRAVA
Výkonový štandard
 predvedú pozície horných končatín,
 vedome udržia správne držanie tela,
 v práci dolných končatín realizujú pohyb
vytočene ako prípravu na predmet
klasický tanec,
 poznajú náročnejšie cvičenia na rozvoj
svojich fyzických dispozícií,
 poznajú základné pozície HK z techniky
klasického tanca.

Obsahový štandard
Ľah vzad:
priehlavky (vytočene so zdvihom jednej DK
na 45º), sedacie svaly, panva, bedrové kĺby,
svaly a väzivá DK (zdvih jednej DK aj švihom
vytočene s prepnutým priehlavkom), brušné
svaly zdvih trupu do polosedu), „Sviečka“
s roznožením.
Ľah vpred:
sedacie svaly (vytočene s prepnutými DK),
bedrové kĺby (passé, žaba), chrbtové svaly
(HK v upažení, na ramenách,v zapažení).

Ľah na boku:
svaly a väzivá DK (príprava battement
développé bočne, švihy DK).
Sed znožný:
dolné končatiny, chrbtica, sedacie svaly
(prechod z ľahu vpred do prekážkového sedu,
vytlačenie panvy a návrat do VP).
Sed roznožný:
dolné končatiny, chrbtica.
Sed roznožný skrčmo:
bedrové kĺby, chrbtica, panva (vysúvanie
hrudníka, krúženie).
Sed na pätách:
sedacie svaly, stehenné svaly
(podsadzovanie panvy až do kľaku spojného,
rovný záklon), horné končatiny
(rovné aj zaokrúhlené línie).
Sed skrížmo (turecký sed):
hlava, ramená, trup (horné končatiny- príprava
na pozície z klasického tanca).
Kľak spojný:
stehenné svaly, chrbtica ,sedacie svaly.
Podpor kľačmo:
chrbtové svaly (švihy do zanoženia).
Stoj v I. a II. pozícii prirodzene vytočene aj
paralelne:
dolné končatiny, trup, hlava, ramená (rovný
predklon do 90°, vysúvanie hrudníka),horné
končatiny (pozície HK z klasického tanca).
Akrobatické cvičenia:
príprava na stoj na rukách, premet stranou.

POHYB V PRIESTORE
Výkonový štandard
 zvládnu orientáciu v priestore
v náročnejších priestorových formáciách,
 v pohybe ovládajú základné tanečné
kroky s natáčaním tela,

Obsahový štandard
Priestorové formácie:
kruh, vlásenka, vlnovka, osmička, rad, zástup,
diagonála, dvojice, trojice, voľné skupiny,
zmena smeru v kruhu, delenie kruhu.
Chôdza:
s postupom vpred a vzad vytočená,
kombinovaná s pohybom horných končatín,

 v pohybe v priestore dokážu žiaci
koordinovane spojiť prácu HK a DK,
 poznajú rozdiely princípov skokov
jednotlivých skupín skokov,
 v práci skokov jednotlivých skupín
zvládnu charakteristickú skokovú
kombináciu ( poskok - preskok - zoskok výskok).

výpadová chôdza vpred, kombinovanie horných
končatín s chôdzou buď súčasne alebo
samostatne v rytmickom slede pohybu.
Beh:
prirodzený s pocitom dostredivosti pohybu
v okrúhlych dráhach, vytočený s postupom
vpred a vzad po rovných a okrúhlych dráhach,
hladký, strihaný (vytočene v bodkovanom
rytme, kolená a priehlavky napnuté),plynulý beh
do diaľky v podrepe.
Poskočný krok:
nízky s prepínaním priehlavku s postupom
vpred, vzad aj bočne paralelne, vysoký
s prepínaním priehlavku s postupom vpred
v bodkovanom rytme, s prednožovaním
vytočene s napnutým kolenom a priehlavkom
s prednožovaním pokrčmo s napnutým
priehlavkom (attitude).
Polkový krok:
s postupom vpred, vzad aj bočne s natáčaním
a otáčaním s väčším odrazom, v kombinácii
s inými tanečnými krokmi,
„päta“ - špica krok sun krok“.
Valčíkový krok:
vytočene z VP III. poz. s postupom vpred, vzad
aj bočne.
Skoky:
skoky 1. skupiny na mieste (z dvoch DK na dve
DK) v I. a II. poz. vytočene – výskoky,
skoky 2. skupiny z miesta (z jednej DK na dve
DK) – zoskoky,
skoky 3. skupiny z miesta (z jednej DK na druhú
DK) - preskoky
skoky do diaľky s akcentovaným odrazom
z jednej DK - preskoky
kombinácia: poskok - preskok - zoskok –
výskok.

TANEČNÉ MOTÍVY
Výkonový štandard
 dokážu spájať základné tanečné motívy
z ľudového tanca do kombinácií,
 predvedú jednoduchú rotáciu o 180°,
 poznajú názvoslovie elementárnych
tanečných motívov.

Obsahový štandard
 Prenášanie váhy tela.
 Perovanie ťahom: v stoji, v chôdzi,
v jednokročke, v dvojkročke (bočne),
v karičke,
 perovanie ťahom a váhou striedavo: v stoji,
v chôdzi,
 jednokročka a dvojkročka v zadnom oblúku
(perovanie ťahom, perovanie váhou),
 cval bočný vo dvojici (párové držanie),
 chôdza striedavo cez pätu perovaná ťahom,
 polkový krok (ľudový),
 valčíkový krok (ľudový),
 valaský vo dvojku na pološpičku prinožovaný
(na mieste, bočne),
 valaský vo dvojku na pološpičku (vpred,
vzad).
 Rotácia na mieste: hladko, poskokmi o 180°.
 Nahadzovaný: na pološpičku, na pätu.

ROZVOJ HUDOBNÉHO CÍTENIA
Výkonový štandard
 poznajú základy hudobnej terminológie,
 aplikujú základy hudobnej terminológie
v pohybe na mieste,
 realizujú jednoduchý notový zápis.

Obsahový štandard
 rytmické cvičenia v 2/4 ,3/4, 4/4 takte
so zapojením osminových hodnôt a pomlčiek,
 predtaktie v rôznych pohybových
kombináciách,
 legato, staccato v rôznych pohybových
kombináciách (vedený pohyb, švihový
pohyb),
 triola - v notovom zápise aj pohybe
eventuálne so sprievodom rytmických
nástrojov,
 bodkovaný rytmus - v notovom zápise aj
v pohybe eventuálne so sprievodom
rytmických nástrojov,
 zmena taktu - improvizácia v priestore,
 dynamické cvičenia - chápanie pohybu nielen
odstupňovaním sily zvuku, ale aj sily emócií
a vnútorného svalového napätia.

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 rozlišujú pohyb na ľudovú hudbu a hudbu
umelú

Obsahový štandard
 Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu tanečná
príprava.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl:
 práca na vyučovacej hodine
 pochvala, povzbudenie, kritika
 motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
 kultúrne vystúpenie, verejný koncert

KRITÉRIA HODNOTENIA
 správne návyky držania tela
 základnú orientáciu v priestore
 zatancuje jednoduché hudobno-pohybové kombinácie

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Tanec
4 – 6 hodín týždenne
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Kreatívny tanec (1)
Tanečná prax (1), Voliteľné predmety (2)
nácvik choreografií
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Názov odboru:
Tanečný odbor
Ročník:
3. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovala:
Eva Tóthová
Schválené pedagogickou radou dňa: 31. 08. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania

37
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
od 7 rokov
4 roky
primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
Predmet:
1.
2.
3.
1.Tanečná príprava
2
2
2. Klasický tanec
1
3.Ľudový tanec
1
4. Kreatívny tanec
1
5. Tanečná prax
1
1
1
6.Voliteľné vyuč. predmety /*
2
2
2
Spolu:
3-5
3-5
4-6

4.
1
1
1
1,5
2
4,5- 6,5

/* voliteľné vyučovacie predmety môže učiteľ využiť na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.

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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:






dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,
dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),




viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).

Špecifické ciele :
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať správne držanie tela
 využiť techniku klasického tanca iných tanečných technikách a v tanečnej praxi
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky

ĽUDOVÝ TANEC
V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné
párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy
(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.
Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.
CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU

Všeobecné:
 priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie, zdroje
tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska , zoznámiť sa s citovo
bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený
zvyklosťami, náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
 viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii
(na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi
a charakteristickými krojmi,
 rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
 cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
 z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať
aj vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky
na konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania.
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu a pérovanie)
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy

KREATÍVNY TANEC
Kreatívny tanec je prechodným stupňom k modernému tancu. Obsahuje množstvo informácií
o priebehu pohybu v tele, geometrických a psychologických vlastnostiach priestoru, o nosnosti
rytmickej a melodickej stránky hudby, o význame ticha v tanci, o potrebe vhodného kostýmu
pre tanečníka. Sleduje a rozvíja vzťahy pohyb - priestor, pohyb - hudba. Rozsah tém si svojou
náročnosťou vyžaduje dôkladnú prípravu nielen pedagóga, ale aj korepetítora, ktorý musí vhodne
meniť sprievodné skladby. Je vhodné tiež striedať živú a reprodukovanú hudbu. Ideálny je korepetítor

- improvizátor, ktorý strieda klavír s jednoduchými bicími nástrojmi (bubienok, tamburína, triangel,
paličky ...).
Predmetom kreatívny tanec žiak získava nielen nový pohľad na seba v tanci, ale stáva sa
aj vzdelanejším divákom tanečných predstavení. Kreatívny tanec svojím pohybom, priestorovou
a hudobnou slobodou rozvíja tanečnosť aj tvorivosť dieťaťa. Kreatívny tanec oboznamuje žiakov
s vlastnosťami priestoru, rozvojom a kvalitou pohybu, učí počúvať, precítiť a vytancovať hudbu.
Všetky získané poznatky tohto predmetu sa dajú aplikovať aj v iných tanečných technikách.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 oboznámiť žiakov o priebehu pohybu v tele,
 rozvíjať prirodzený tanečný pohyb a tvorivosť žiakov,
 viesť žiakov k slobodnému, individuálnemu prejavu,
 osvojiť si geometrické a psychologické vlastnosti priestoru,
 oboznámiť žiakov o nosnosti rytmickej a melodickej stránky hudby a o význame ticha
v tanci,
 sledovať a rozvíjať vzťahy pohyb-priestor, pohyb-hudba,
 vychovať kvalitných uchádzačov pre štúdium na tanečných konzervatóriach,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 ovládať priestor a dynamiku pohybu
 využiť danú techniku v choreografiách
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín a izolácií tela
 preukázať schopnosť využívať správne naučené prvky

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka v prvom ročníku rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 „Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,

 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

1. Klasický tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

2. Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

3. Kreatívny tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

4. Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky klasického
Názorné ukážky
tanca pre žiakov daného ročníka
od autora podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Ľudový tanec

3. Kreatívny tanec

Tanečná prax

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika,
ďalšie zdroje

 PC
 internet
 knižný
archív
 odborné
Literatúra metodiky ľudového
Názorné ukážky
knihy,
tanca pre žiakov daného ročníka
a vysvetlenie pedagóga
časopisy
od autora podľa výberu a uváženia
 iný
pedagóga
obrazový
Literatúra metodiky kreatívneho
Názorné ukážky
materiál
tanca pre žiakov daného ročníka
a vysvetlenie pedagóga
 hudobné
od autora podľa výberu a uváženia
ukážky
pedagóga
Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa uváženia
pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

DIDAKTICKÉ POSTUPY A METÓDY PRÁCE
Učebná látka tretieho ročníka je pokračovaním prebratej učebnej látky druhého ročníka.
Ďalšími, náročnejšími cvičeniami sa získava u žiakov lepšia fyzická kondícia, sila, elastickosť
a rozsah pohybu jednotlivých častí i celého tela. Zdokonaľuje sa realizácia pohybu v priestore,
zväčšuje sa pohybový register, tanečnosť ako aj zmysel pre dôslednejšie vnímanie hudby.

OBSAH VZDELÁVANIA
KLASICKÝ TANEC
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 aplikujú základné držanie tela v technike
klasického tanca v postavení tvárou
a bokom k tyči,
 ovládajú postavenie DK en dehors v rámci
svojich anatomických dispozícií
v základných cvičeniach techniky
klasického tanca,
 realizujú základné cvičenia techniky
klasického tanca v cvičení à la barre a au
milieu,
 predvedú prípravné port de bras
s dodržaním správneho držania tela,
 poznajú základnú terminológiu techniky
klasického tanca slovom.

Exercices à la barre: postavenie čelom k tyči,
poloha HK na tyči, I., II., V. poz. DK
v postavení čelom k tyči, v postavení bokom
k tyči
Battement dégagé do II. poz.,
Demi-plié v I., II., V. poz. v postavení čelom
k tyči,
Battement tendu simple z I. a V. poz.
v postavení čelom k tyči, postavenie bokom
k tyči, poloha HK na tyči, prípravné port de
bras v postavení bokom k tyči – préparation,
Révérence - v priestore
Demi - plié v I., II., III., V. poz. v postavení
bokom k tyči,
Battement tendu simple z I. poz. v postavení
bokom k tyči,
Passé par terre - v postavení čelom, bokom
k tyči, prípravné cvičenie na rond de jambe par
terre v postavení čelom k tyči - en dehors, en
dedans,
Battement tendu demi-plié v postavení čelom
k tyči,
Rond de jambe par terre v postavení čelom
k tyči,
Battement tendu soutenu v postavení čelom
k tyči,
Battement tendu soutenu v postavení bokom
k tyči, prípravný cvik k battement tendu jeté
v postavení čelom k tyči z I. poz. - 30°,
prípravný cvik k battement tendu jeté
v postavení bokom k tyči z I. poz. 30°,
polohy sur le cou de pied v postavení čelom
k tyči- základná poloha,
Battement frappé v postavení čelom k tyči par
terre,
Relevé-abaissé v I. a II. poz. v postavení čelom
k tyči,
Battement relevé lent do všetkých smerov
na 45°, záklon a úklon tela v postavení čelom
k tyči, predklon tela bokom alebo chrbtom
k tyči,
Temps-levé sauté v I. a II. poz. v postavení
čelom k tyči.

Exercices au milieu:
Demi - plié v I., II. poz. en face,
Battement dégagé do II. poz.,
Battement tendu simple z I. poz. en face,
prípravné cvičenie na rond de jambe par terre,
Battement tendu demi-plié z I. a V. poz. en
face,
Battement tendu soutenu z I. a V. poz en face,
Relevé - abaissé v I. a II. poz.,
1.port de bras s DK v I. poz. en face,
prípravné port de bras en face,
Allegro:
Temps - levé sauté v I. a II. poz.,
Pas échappé z I. do II. poz. (prípravná fáza).

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 zatancujú základné tanečné motívy
a kroky z oblastí Slovenska,
 zatancujú ľudovú mazúrku, ľudovú
polku,
 poznajú terminológiu tanečných
motívov a tancov.

- Jednoduché motívy ľudového tanca z oblastí
Slovenska - Zemplín, Myjava, Liptov,
Horehronie, Záhorie:
- perovanie váhou - v stoji, chôdzi, jednokročke,
dvojkročke (bočne, v zadnom oblúku), jednotlivo
i vo dvojici, v kolese, v párovom krútení,
- perovanie ťahom - v stoji, chôdzi,
jednokročke, dvojkročke (bočne, v zadnom
oblúku), jednotlivo i vo dvojici, v karičke,
v párovom krútení,
- valaské- valaský jednoduchý, valaský vo dvojku
na pološpičku prinožovaný (na mieste, bočne),
valaský vo dvojku na pološpičku (vpred, vzad),
valaský vo dvojku na pätu (vpred),
- chôdza ťahom cez pätu (krok s ukľaknutím),
- premenný krok - dvojdobý (polkový), trojdobý
(valčíkový),
- nahadzovaný - na pološpičku (ťahom, váhou),
na pätu (ťahom, váhou),
- zrážaný súčasný,
- záver s prednožením - kľúč ( na pološpičku,
na pätu).

- Myjavský hravý vpredu (vytočene - vtočený,
vtočene - vytočený).
- Myjavské kyvadlo: vpredu, vzadu.
- Myjavský dvojkladený vpredu ( na pološpičku,
na pätu).
- Myjavské ukľakované,
- hustý dupák (na celé chodidlo, na pätu)
- trojdup striedavý (bočne, v zadnom oblúku)
- chôdza s potleskom (pre dievčatá)
- malé skoky v drepe (bez potlesku, s potleskom).
- Liptovský kladený (na pološpičku, na pätu)
- Liptovský dvojkladený vpredu
- karičkový krok (pre dievčatá) - hladký,
s perovaním ťahom „koníčkami“ (pod seba),
- karičkové podupy v rôznom rytme,
- jednoduché čapáše (pre chlapcov),
- podvrtka (dievčaťa pod rukou chlapca).
- Hajduch (pre chlapcov) - prednožný na pätu,
prednožný,
- rotácia - hladko z miesta, poskočnými krokmi
z miesta, s perovaním váhou z miesta,
- tanečné motívy - ľudovej mazúrky, ľudovej
polky.

KREATÍVNY TANEC
Výkonový štandard
 chápu pohyb prostredníctvom tela tanečníka
v rôznych rovinách poznania v spojitosti
s rozvíjaním pohybu, dýchania a srdcovej
činnosti a samotnou stavbou ľudského tela,
 ovládajú si telo tanečníka ako s uvoľnením
tak aj napätím svalového ústrojenstva,
 uplatňujú uvedomenie si tela tanečníka
formou improvizácie či už v prirodzenom
alebo akademickom tanečnom pohybe.

Obsahový štandard
 telo ako nástroj tanečníka:
 stavba ľudského tela
 dýchanie, srdcová činnosť
 chrbtica ( stavba, význam, oblé polohy)
 pohybové možnosti jednotlivých častí
ľudského tela a ich využitie v tanečnej
improvizácii
 napätie a uvoľnenie svalstva tela a ich
dôsledky na pohyb- tanec
 dynamika pohybu, väzba s hudbou
a výrazom
 telo tanečníka v práci základných pohybov:
rozvíjanie pohybu( v ľahu, v stoji, chôdzi),
civilný a umelecký pohyb, primárny
a sekundárny pohyb, rozvoj pohybu

v horizontálnom a vertikálnom smere,
impulzy, tvary pohybov( rovné, oblé),
ťažisko, chôdza, beh.
 hudba (v úzkej spojitosti s telom tanečníka):
 emocionálna väzba hudby a pohybu( dur,
mol)

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 zatancujú na verejnom vystúpení
choreografie v technike ľudového,
kreatívneho alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných
princípov techniky klasického tanca
v rozsahu 3 minút

Obsahový štandard
 Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu ľudový,
klasický alebo kreatívny tanec.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu
a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl:
 práca na vyučovacej hodine
 pochvala, povzbudenie, kritika
 motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
 kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK PRVEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
ISCED 1B

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Tanec
4,5 – 6,5 hodín týždenne
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Kreatívny tanec (1)
Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2)
nácvik choreografií
Názov školy:
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Názov odboru:
Tanečný odbor
Ročník:
4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia
Stupeň vzdelania:
Prvý stupeň – ISCED 1B - primárne umelecké vzdelávanie
Dĺžka štúdia:
najviac 4 roky
Forma štúdia:
Denná – skupinové vyučovanie
Vyučovací jazyk:
Slovenský
Vypracovali:
Eva Tóthová
Schválené pedagogickou radou dňa: 31. 08. 2018
Platnosť od:
03. 09. 2018

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania

37
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
od 7 rokov
4 roky
primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5

Predmet:
1.Tanečná príprava
2. Klasický tanec
3.Ľudový tanec
4. Kreatívny tanec
5. Tanečná prax
/*
6.Voliteľné
predmety
Spolu:

vyuč.
2
3-5

2
3-5

2
4-6

2
4,5- 6,5

/* voliteľné vyučovacie predmety môže učiteľ využiť na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri yučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,
 dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
 viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).
Špecifické ciele:

Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať správne držanie tela
 využiť techniku klasického tanca iných tanečných technikách a v tanečnej praxi
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky

ĽUDOVÝ TANEC
V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné
párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy
(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.
Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU

Všeobecné ciele:
 priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie,
zdroje tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska, zoznámiť sa
s citovo bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený
zvyklosťami, náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
 viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou
v choreografii (na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou,
zvykmi a charakteristickými krojmi,
 rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
 cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
 z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať
aj vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam
Slovenska,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky
na konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu a pérovanie).
Špecifické ciele
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy

KREATÍVNY TANEC
Kreatívny tanec je prechodným stupňom k modernému tancu. Obsahuje množstvo informácií
o priebehu pohybu v tele, geometrických a psychologických vlastnostiach priestoru, o nosnosti
rytmickej a melodickej stránky hudby, o význame ticha v tanci, o potrebe vhodného kostýmu
pre tanečníka. Sleduje a rozvíja vzťahy pohyb - priestor, pohyb - hudba. Rozsah tém si svojou
náročnosťou vyžaduje dôkladnú prípravu nielen pedagóga, ale aj korepetítora, ktorý musí vhodne
meniť sprievodné skladby. Je vhodné tiež striedať živú a reprodukovanú hudbu. Ideálny je korepetítor
- improvizátor, ktorý strieda klavír s jednoduchými bicími nástrojmi (bubienok, tamburína, triangel,
paličky ...).
Predmetom kreatívny tanec žiak získava nielen nový pohľad na seba v tanci, ale stáva sa
aj vzdelanejším divákom tanečných predstavení. Kreatívny tanec svojím pohybom, priestorovou
a hudobnou slobodou rozvíja tanečnosť aj tvorivosť dieťaťa. Kreatívny tanec oboznamuje žiakov
s vlastnosťami priestoru, rozvojom a kvalitou pohybu, učí počúvať, precítiť a vytancovať hudbu.
Všetky získané poznatky tohto predmetu sa dajú aplikovať aj v iných tanečných technikách.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 oboznámiť žiakov o priebehu pohybu v tele,
 rozvíjať prirodzený tanečný pohyb a tvorivosť žiakov,
 viesť žiakov k slobodnému, individuálnemu prejavu,
 osvojiť si geometrické a psychologické vlastnosti priestoru,
 oboznámiť žiakov o nosnosti rytmickej a melodickej stránky hudby a o význame ticha
v tanci,
 sledovať a rozvíjať vzťahy pohyb-priestor, pohyb-hudba,
 vychovať kvalitných uchádzačov pre štúdium na tanečných konzervatóriach,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).
Špecifické ciele :
Kognitívna oblasť:
 ovládať priestor a dynamiku pohybu
 využiť danú techniku v choreografiách
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín a izolácií tela
 preukázať schopnosť využívať správne naučené prvky

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka v prvom ročníku rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 „Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,

 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

1. Klasický tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

2. Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

2. Kreatívny tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

3. Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky klasického tanca
pre žiakov daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia pedagóga

Materiálne
výučbové
prostriedky
Názorné ukážky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje
• PC
• Internet
• Knižný archív

2. Ľudový tanec

3. Kreatívny tance

4. Tanečná prax

Literatúra metodiky ľudového tanca
pre žiakov daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia pedagóga
Literatúra metodiky kreatívneho
tanca pre žiakov daného ročníka
od autora podľa výberu a uváženia
pedagóga
Literatúra metodiky pre žiakov
daného ročníka od autora podľa
výberu a uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie
pedagóga
Názorné ukážky
a vysvetlenie
pedagóga

• Odborné
knihy,
časopisy
• Iný obrazový
materiál
• Hudobné
ukážky

Názorné ukážky
a vysvetlenie
pedagóga

KLASICKÝ TANEC
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 aplikujú elementárnu koordináciu pohybu
DK, HK a hlavy v základných cvičeniach
techniky klasického tanca ( préparation
k rond de jambe par terre),
 zvládnu princípy vytočenosti a princíp
realizácie pohybu v jednotlivých
základných cvičeniach techniky klasického
tanca s efektívnym použitím
prislúchajúcich svalov tela,
 použijú silu priehlavku k uspokojivému
zvládnutiu jednotlivých cvičení techniky
klasického tanca,
 poznajú základnú terminológiu techniky
klasického tanca slovom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercices à la barre:
Battement tendu double do II. poz.
Battement tendu simple z V. poz.
Battement tendu pour le pied
Battement tendu jeté z I. a V. poz.
v postavení čelom a bokom k tyči - 30°
Battement tendu jeté en cloche, v postavení
čelom a bokom k tyči - 30°
Battement tendu pour le pied do II. poz.
IV. poz. - battement dégagé do IV. poz.
Záklon a úklon tela bokom k tyči
Rélevé - abaissé v V. poz.
Demi - plié v IV. a V. poz.
Demi rond de jambe par terre
Scénická poloha cou-de-pied
Battement soutenu par terre cez cou-de-pied
Demi - plié a relevé v I., II., V. poz.
Préparation k rond de jambe par terre
(en dehors, en dedans)
Battement fondu par terre
Battement frappé en l’air- 30°
Prípravné cvičenie pre 3. port de bras
Port de bras
Battement relevé lent na 90°
Grand battement jeté z I. poz.
Battement fondu en l´ air - 45°
Battement rétiré (passé na 45° a 90°)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand plié v I., II., V. poz.
Prípravné cvičenie pre pas coupé
Exercices au milieu
Battement tendu simple z V. poz.
Battement tendu jeté z I. a V. poz. - 30°
Épaulement (croisé, éffacé)
Obraty par terre na dvoch DK
Battement frappé par terre
Rélevé - abaissé v I., II., V. poz.
Rond de jambe par terre
Demi - rond de jambe par terre
Battement soutenu par terre
Demi - plié V. poz.
Préparation k rond de jambe par terre
(en dehors, en dedans)
Battement fondu par terre
Battement relevé lent na 90° à la seconde
z I. a V. poz.
Port de bras v épaulement croisé
Allegro:
Temps - levé sauté v V. poz.
Prípravné cvičenie pre pas échappé sauté
do II. poz.

Záverečná skúška
- žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe
v choreografiách výrazového, scénického tanca s využitím základných princípov techniky
klasického tanca v rozsahu minimálne 3 min.,
- časový rozsah 60 min
- žiaci predvedú nasledovný tréning v rámci postupových skúšok spamäti:
1. Révérence
o 1. Port de bras en face v 1.poz.DK (4/4 T)
2. Exercices à la barre:
2.1.
Rozcvička: 16 4/4 T
o Préparation: 2 4/4 T
(vých. poz. I. poz. v postavení tvárou k tyči) HK z prípravnej poz. na tyč
1.- 3. T
battement tendu pour le pied PDK - vpred, stranou, vzad,
4. T
battement tendu dégagé cez II. poz. PDK,
5.- 8. T
celé z ĽDK,
9.- 12. T
úklony v I.poz. DK (HK na tyči),
12.-16. T
záklony v I.poz. DK (HK na tyči).

2.2.

Pliés (v postavení bokom k tyči)
o 32 4/4 T (vých. pozíciaI. poz. DK, HK v prípravnej pozícii)
o préparation: 2 4/4 T - prípravné port de bras
1.- 2. T
2 x demi - plié,
3.- 4. T
1 x grand - plié,
5.- 6. T
rovný predklon (príprava na 3. port de bras),
7. T
1x relevé - abaissé,
8. T
battement tendu dégagé do II.poz DK,
9.- 10. T
2x demi - plié v II. poz.,
11.- 12. T
1x grand - plié v II. poz.,
13.- 15. T
úklon k tyči - PHK do 3. poz.,
16. T
battement tendu dégagé do III. poz. DK (fakultatívne do V. poz. DK)
PHK súčasne prechádza z 3. poz. cez 1. poz.do 2. poz.,
17.-18. T
2x demi - plié,
19.-20. T
1x grand - plié,
21.-24. T
1. port de bras,
25.- 32.T
3.port de bras.

2.3.

Battement tendu simple z I. poz. (v postavení bokom k tyči)
o 32 2/4 T (PHK v prípravnej poz.), préparation: 2 2/4 T - prípravné port de bras.
1.- 2. T
PDK 1 x battement tendu simple en avant,
3.- 8. T
PDK 3 x battement tendu en cloche/ vpred, vzad, vpred/,
9.- 12. T
PDK 2 x battement tendu simple à la seconde,
13.- 16. T
PDK 1 x battement tendu double à la seconde,
17.- 32. T
celá kombinácia en dedans.

2.4.

Battement tendu simple z III. poz. (fakultatívne z V. poz.)(v postavení bokom k tyči)
o 32 2/4 T , préparation: 2 2/4 T - prípravné port de bras.
1.- 2. T
1x battement tendu simple en avant,
3.- 4. T
2x battement tendu simple en avant,
5.- 8. T
1.port de bras en dehors,
9.- 32. T
celú kombináciu cvičiť en croix.

2.5.

Battement tendu jetés z III. poz. (fakultatívne z V. poz.);
(v postavení bokom k tyči) 32 2/4 T.
o Rovnako ako kombinácia Battement tendu simple z I. poz. (kombinácia č.4.)
s rozdielom port de bras - 1. port de bras en dedans.

2.6.

Battement tendu jeté z I. poz. (v postavení tvárou k tyči)
o 16 2/4 T- tvárou k tyči ( kombinácia je fakultatívna),
o préparation: 2 2/4 T prípravné port de bras.
1.- 4. T
4x battement tendu jetés à la seconde PDK,
5.- 8. T
4x battement tendu jetés à la seconde ĽDK,
9.- 10. T
2x battement tendu jetés à la seconde PDK,

11.- 12. T
13. - 14. T
15.-16. T

2x battement tendu jetés à la seconde ĽDK,
2x battement tendu jetés à la seconde PDK,
2x battement tendu jetés à la seconde ĽDK.

2.7.

Rond de jambe par terre ( v postavení bokom k tyči)
o 64 3/4 T (I. poz., HK v prípravnej poz.), préparation: 4 3/4 T- temps relevé par terre
ako préparation pre rond de jambe par terre.
1.- 8. T
4x rond de jambe par terre en dehors,
9.-12. T
1x battement relevé lent 45° en avant,
13.-16. T
1. port de bras,
17.- 32. T
celá kombinácia en dedans, záver 1.port de bras en dedans,
33.- 48. T
3. port de bras,
49.- 64. T
relevé v I. poz., obe HK do 1. poz.- výdrž.

2.8.

Battement tendu soutenu a Battement soutenu (bez relevé)(v postavení bokom k tyči)
o 16 4/4 T, vých. poz. III. poz. (fakultatívne V. poz.), HK v prípravnej poz.,
o préparation: 1 4/4 T - prípravné port de bras.
1. T
battement tendu soutenu en avant,
2. T
battement soutenu par terre (bez relevé ) en avant,
3.- 4. T
PHK z 2. poz. do 3. poz. a späť,
5.- 8. T
kombinácia à la seconde,
9.- 12. T
kombinácia en arrière,
13.- 16. T
kombinácia à la seconde.

2.9. Battement fondu par terre (v postavení bokom k tyči)
o 8 4/4 T, vých. poz. III. poz. (fakultatívne V. poz.), PHK v prípravnej poz.,
o préparation: 1 4/4 T - prípravné port de bras so súčasným vysunutím PDK spôsobom
battement tendu simple à la seconde.
1.- 2. T
2x battement fondu par terre en avant,
3. T
1x battement fondu par terre à la seconde,
4. T
PHK z 2. poz. do 1. poz. a späť,
5.-8. T
kombinácia en dedans.
2.10.

Battement frappé (v postavení bokom k tyči)
o 32 2/4 T vých.poz. III. poz. (fakultatívne V. poz.), PHK v prípravnej poz.,
o préparation: 2 2/4 T - prípravné port de bras so súčasným vysunutím PDK spôsobom
battement tendu jeté à la seconde (v prípade potreby PHK vbok).
1.- 6. T
3x battement frappé 30°en avant,
7.- 8. T
PDK piqué a ostrý zdvih na 30°,
9.- 32. T
kombinácia 1. -8. Tà la seconde, en arrière, à la seconde.

2.11.

Battement relevé lent 60° (fakultatívne 90°) (v postavení bokom k tyči)
o 32 4/4 T vých. poz. III. poz. ( fakultatívne V. poz. ), PHK v prípravnej poz.,
o préparation: 1 4/4 T - prípravné port de bras.

1.- 4. T
5.- 8. T
9.- 32.T

battement relevé lent en avant,
battement retiré (PHK súčasne vbok naspäť cez 1. poz. do 2. poz.),
kombinácia 1.- 8. T à la seconde, en arrière, à la seconde.

2.12.

Grand battement jeté ( v postavení bokom k tyči)
o 16 2/4 T, vých. poz. I. poz. (fakultatívne V. poz. ),PHK v prípravnej poz.,
o préparation: 2 2/4 T - prípravné port de bras.
1.- 4. T
2x grand battement jeté en avant- rozložene,
5.- 8. T
2x grand battement jeté à la seconde - rozložene,
9.- 12. T
2x grand battement jeté en arrière - rozložene,
13.- 16. T
2x grand battement jeté à la seconde - rozložene.

2.13.

Relevé v I. poz. - v postavení tvárou k tyči
o 4/4 T vých. poz. I. poz., HK v prípravnej poz., préparation: 1 4/4 T - HK na tyč.
1.- 4. T
4x relevé v I. poz.,
5.- 8. T
úklon vpravo (bez HK),
9.- 12.T
4x relevé v I. poz.,
13.-16.T
úklon vľavo.

3. Exercices au milieu:
3.1.
Pliés
o 32 4/4 T, vých. poz. I. poz. en face, HK v prípravnej poz.,
o préparation: 2 4/4 T - prípravné port de bras.
1.- 2. T
2x demi - plié ,
3.- 6. T
rovný predklon (príprava na 3. port de bras),
7. T
relevé v I. poz.,
8 .T
battement tendu degagé do II.poz DK,
9.- 10. T
2x demi - plié v II. poz.,
11.- 12. T
2x demi- degagé cez II. poz. - (vpravo, vľavo),
13. T HK do 1.poz., DK do II. poz.,
14. T relevé v II. poz. en face,
15. T HK do 2. poz.,
16. T battement tendu dégagé do III. poz. DK (fakultatívne do V. poz. DK),
17.- 20. T
4x demi - plié v III. poz. (fakultatívne v V. poz.),
21.- 22. T
natočenie tela do épaulement croisé - bod 8 (DK v III. poz. ),
23. - 24. T
1x prípravné port de bras
25.- 28. T
1.port de bras v épaulement croisé en dehors,
29.- 32. T
1.port de bras v épaulement croisé en dedans.
3.2.

Battement tendu simple en face
o 32 2/4 T vých. poz. I. poz. en face, HK v prípravnej poz.,
o préparation: 2 2/4 T - prípravné port de bras.
1.- 2. T
1x battement tendu simple en avant,
3.- 4. T
1x battement tendu simple en avant,

5.- 6. T
7.- 8. T
9.- 12. T
13.-14. T
15.- 16. T
17.- 20. T
21.- 22. T
23.- 24. T
25.- 28. T
29. - 30. T
31. -32. T

relevé v I. poz.,
HK z 2.poz. cez prípravnú do 1. poz.HK,
opakovať kombináciu 1.-4. T ale à la seconde,
relevé v I. poz.,
HK z 1. poz. do 2. poz.,
opakovať 1.-4. T en arriére,
relevé v I. poz.,
HK z 2. poz. do 3. poz.,
opakovať 1.-4. T à la seconde,
stiahnuť III.poz.DK (fakultatívne V.oz.)
a natočenie do épaulement croisé do B8,
výdrž, HK z 3. poz. do prípravnej pozície.

3.3.

Battement tendu jeté 2/4 T
o Rovnako ako kombinácia pri tyči č. 6. en face.

3.4.

Rond de jambe par terre 3/4 T
o Rovnako ako kombinácia pri tyči bez prídavného port de bras v závere kombinácie,
préparation: vysunutie PDK spôsobom battement tendu simple en arrière.

3.5.

Battement fondu, Battement soutenu 4/4 T
o Rovnako ako pri tyči, celá kombinácia en face. Fakultatívne je možné urobiť
kombinácie z V. poz., v rámci postupových skúšok je možné vybrať si buď
kombináciu Battement soutenu, alebo Battement fondu.

3.6.

Battement frappé par terre 2/4 T
o Kombináciu cvičiť rovnako ako pri tyči, ale par terre s rozdielom posledného taktu
cvičiť v každom smere, namiesto piqué urobiť ostrý zdvih pracujúcej DK na 30°.

3.7.

Port de bras, Adagio. 32 3/4 T
o vých.poz. III. poz. épaulemet croisée do bodu 8 (fakultatívne V. poz.),
HK v prípravnej pozícii, préparation: 2 3/4 T príprava HK do pózy croisé
(PHK do 2. poz., ĽHK do 3. poz.).
1.- 8. T
2. port de bras,
9. T
natočenie tela en face,
10. T
ĽHK prechod do 2. poz.,
11.- 12. T
1x demi - plié v III. poz. (fakultatívne V. poz.) en face,
13.-14. T
1x battement relevé lent 45° à la seconde PDK,zatvoriť PDK vzad,
15.T
natočenie tela do bodu 2. III. poz. croisé (fakultatívneV. poz.),
16. T
PHK prechádza do 3. poz.,
17.- 32. T
celé z ĽDK.

4. Allegro:
4.1.
Temps levé sauté z I.poz. 16 2/4
o vých. poz. I.poz.en face, HK v prípravnej poz.,préparation: 2 2/4 T výdrž vo vých.
pozícii.
1.- 2. T
demi - plié v I. poz., a - temps levé sauté v I. poz.,
3. T
dopad, výdrž v demi - plié,
4.T
vystrieť DK,
5.- 8. T
opakovať 1. -4. T,
9. T
demi - plié v I. poz., a - temps levé sauté v I. poz.,
10. T
dopad, výdrž v demi - plié,
11.- 12. T
vystrieť DK,
13.T
demi - plié v I. poz., a - temps levé sauté v I. poz.,
14. T
dopad do demi - plié, zároveň odraz, a - temps levé sauté v I. poz.,
15. T
dopad do demi - plié v I.poz- výdrž,
16. T
vystrieť DK.
4.2.

Temps levé sauté v II. poz. 16 2/4 T
o rovnako ako kombinácia č.1.

4.3.

Temps levé sauté z III. poz. 16 2/4 T (fakultatívne V. poz.)
o rovnako ako kombinácia č.1.

4.4.

Prípravné cvičenie pre pas échappé do II. poz. (z V.poz. do II.poz.)16 2/4 T
o vých. poz. V. poz. en face PDK vpredu, préparation: 2 2/4 T
(HK do cvičenia nezapájať).
1.- 4. T
pas échappé rozložene, s vyperovaním v pozíciách (v 2. a 4.T)
do V. poz. zatvoriť ĽDK,
5.- 8. T
celé z ĽDK,
9.- 16. T
celú kombináciu zopakovať.

5. Diagonála:
o tanečné kroky pas polka, valčíkový krok, poskoky v attitude en avant 45°, chôdza
vytočene.

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 zatancujú tanečné motívy z tanečnej oblasti
Myjava a Liptov,
 poznajú rozdiely týchto tanečných oblastí
formou tanečných motívov, typických
tancov a piesní daného regiónu,
 poznajú základné informácie týkajúce sa
regiónov Myjava a Liptov,

 poznajú terminológiu tanečných motívov
a tancov.

Obsahový štandard
Myjavská tanečná oblasť:
Tance:
• Starobabská - párový tanec pomalého tempa
• Verbunk sólový - mužský tanec mierne
rýchleho tempa
• Verbunk párový - párový tanec mierne
rýchleho tempa
• Čardáš - hustý - párový tanec rýchleho
tempa
• Novodobé ľudové tance (strofické tance) „V širém poli...“, Šotyš, Hrozená, Židovka párové tance s ustálenými motivickými
väzbami.
Motívy:
 chôdza vyperovaná váhou s postupom
vpred a vzad, v otvorenom držaní bočne, vo
valčíkovom a čardášovom držaní
 podupy na záver hudobnej frázy
 poskok so sklzom a potleskami
 rotácia váhou na mieste a z miesta,
podvrtka
 Starobabská vyperovaná
 dvojkročka s prídupom v rôznych
postaveniach a držaniach partnerov
 dvojkročka so zanožením
 párové krútenie verbunkové v čardášovom
držaní
 zmena v párovom krútení
 Verbunkový motív základný - vykopávaný
a jeho obmeny
 Valaský jednoduchý preskakovaný
 Valaský vo dvojku vpred na polochodidlo
 záver na polochodidlo - kľúč
 zrazenie z II. do I. pozície
 nahadzovaný a jeho obmeny
 nahadzovaný so zrazením
 nahadzovaný so zrazením a úderom na DK

 nahadzovaný v rôznych postaveniach a
držaniach partnerov, prechody z
jednotlivých postavení a držaní partnerov
 nahadzovaný v podvrtke partnerky
 rotácia nahadzovaným o 180°
 rotácia nahadzovaným so zrazením o 360°
 ukľakované motívy
 výskoky v stoji spojnom s otočením o 180°
a 360°
 párové krútenie v čardáši
 párové krútenie polkovým premenným
krokom
 párové krútenie polkovým premenným
krokom po obvode kruhu.
Liptovská tanečná oblasť:
Tance:
• Horný Liptov - Čuchom - ženský tanec
• Cindruška
• Do krutu - pomalý tanec 1 muža a 2 žien
• Do skoku - rýchle pokračovanie tanca Do
krutu
• Dolný Liptov - Odzemok - mužský tanec
• Koleso - ženský tanec
• sebe, resp. Šikovná - párový tanec rýchleho
tempa.
Motívy:
 perovanie váhou a rovnomerne váhou
v stoji, chôdzi, jednokročke
 hladká chôdza po kruhu s potleskami
 poskoky, preskoky a zoskoky v pohybe po
priestore, viď tanec O sebe
 kladený na polochodidlo a na pätu
 dvojkladený a jeho obmeny
 hravý jednoduchý
 hravý s prekrížením
 hravý so zdvihom (Vojtova cifra)
 valaský jednoduchý sunutý
 valaský jednoduchý preskakovaný
 valaský vo dvojku na polochodidlo a na
pätu
















poskok s oblúkom
rotácia poskokom
rotácia valaským vo dvojku
odzemkové oddychové motívy hajduchový krok drobný, hajduchový krok
premenný
odzemkové drepové motívy - hajduch
predložný, hajduch jednoduchý prednožný,
hajduch prednožný dvojitý, hajduch široký
čelne,hajduch do zanoženia s úderom na
DK
valaský vo dvojku vzad s úderom na DK
Hajduch do výpadu bočne
kolesová chôdza vyperovaná váhou na
vnútornú DK
párové krútenie akcentovaným preskokom z
tanca O sebe
drepové motívy z tanca Cindruška
párové krútenie z tanca Do krutu
párové krútenie z tanca Do skok.

Záverečná skúška
- Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe
v choreografii ľudového tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu
minimálne 3 min.,
- časový rozsah 60 min
- žiaci predvedú nasledovný tréning v rámci postupových skúšok spamäti:
1. MYJAVA
1.1.

Perovanie váhou - pieseň „ Pred bučkom, za bučkom“ 8T
 2x chôdza váhou z PDK na 1/4 noty,
 4x chôdza váhou z PDKna 1/8 noty,
 dvojité perovanie na 1/8 noty na PDK, ĽDK, PDK, otočenie na ĽDK vľavo,
 2x perovanie ťahom na mieste na 1/4 noty,
 2x chôdza ťahom z PDK na 1/4 noty,
 2x chôdza cez pätu PDK, ĽDK,
 kľúč z PDK cez polchodidlo.
 Môže sa opakovať z PDK alebo celé z ĽDK.

1.2.

Verbunk - pieseň „ Z hory vietor veje“ 24T
 V páre proti sebe - dvojkročka rovnomerná váhou vpred a vzad









(CH od ĽDK, D od PDK),
V páre vedľa seba - vpred s polobratom k sebe,
V páre proti sebe - dvojkročka s vypérovaním ,
Spoločné točenie váhou 3 x a podtočka D,
Vykopávaný 4 x PDK,ĽDK,PDK,ĽDK,
Vykopávaný 2 x s poloblúkom a s postupom po kruhu po smeru HR,
Kľúč cez pätu od PDK.

1.3.

Ukľakovaný, Hustý - pieseň „Vysoko lieta slavíček“ 24T
 2x nahadzovaný PDK, ĽDK,
 2x nahadzovaný skrižmo PDK, ĽDK,
 Nahadzovaný so zrazením PDK,
 Nahadzovaný so zrazením s otočkou PDK,
 Úkľak vpred ĽDK, PDK,
 Kyvadlo od ĽDK vzad a vpred,
 Kyvadlo od PDK vzad a vpred,
 Nahadzovaný so zrazením PDK,
 Nahadzovaný so zrazením ĽDK,
 Nahadzovaný s polobratom PDK k B1, ĽDK k B5, PDK k B1,tlesk.

1.4.

Rotácia č. 1 po diagonále
 2x hladké točenie, 2 x točenie preskokom od PDK, ĽDK.

1.5.

Rotácia č.2 po diagonále
 1x točenie poskokom s prinožením od PDK, ĽDK.

2. LIPTOV
2. 1.

Cindruška - pieseň „Ej Cindruška, cindruška“ 12T
 I. sloha 1.-6. T chôdza po kruhu v proti smere HR,
 11. T skoky v drepe na mieste tvárou do kruhu, HK vbok,
 12. T zdvih do stoja.
 II. sloha 1.- 6. T chôdza po kruhu s potleskami pred telom v proti smere HR,
 11. T skoky v drepe s postupom vpred s potleskami 4x, 6x s náklonmi tela von
PB, dnu ĽB a HK držia sukňu,
 12. T zdvih do stoja.
 III. sloha 1.- 6. T chôdza po kruhu po smere HR,
 11. T 5x skoky v drepe dnu PB, stred, von ĽB, stred s 1 HK,
 12. T zdvih do stoja.
 IV. sloha 1.- 6. T chôdza po kruhu s potleskami pred telom v proti smere HR,
 11. T dvojice proti sebe skoky v drepe s potleskami proti sebe,
 12. T zdvih do stoja.

2.2.

Odzemok - pieseň „Po valasky od zeme“ 12 T
I. sloha
1.- 4. T chôdza váhou na 1/8 noty po kruhu v proti smere HR,
5.- 12. T jednoduchý hajdúch na ¼ noty na PDK, ĽDK odľahčená
vpred, stoj znožný.
II. sloha
1.- 4. T premenný krok od PDK,
5. - 12. T striedavý hajdúch na 1/8 noty na PDK, ĽDK, stoj roznožný.
III. sloha
1.- 4. T premenný krok od PDK,
5. - 12. T valaský krok vpred s postupom vpred.
IV. sloha
1.- 4. T valaský krok vzad s postupom vpred,
5. - 12. T hajdúch do výpadu.

2.3.

Do krutu - pieseň „Frajer môj lístoček“ 20 T
I. sloha
1.- 6. T jednokročka vpred ĽDK a vzad PDK na mieste,
7.- 13. T otáčanie trojice jednokročkou v smere HR,
14.-20. T krútenie v trojke na ĽDK v proti smere HR.
II. sloha
1.- 6. T jednokročka vpred ĽDK, vzad PDK,
7.- 11. T krútenie v trojke na ĽDK v proti smere HR,
12.-20. T nadnesenie so zmenou smeru a krútenie v trojke na PDK
po smere HR.

2.4.

Do skoku - pieseň „Nechtela kašu“ 18T
I. sloha
1.- 6. T jednokročka vpred ĽDK a vzad PDK,
7.- 12. T valaský vo dvojku od ĽDK,
13.-18. T kladený od ĽDK, 1 x poskok na ĽDK a dup PDK.
II. sloha
1.- 6. T dvojkladený od ĽDK, trojdup,
7.- 12. T krútenie v trojke poskokmi od ĽDK v proti smere HR,
13.-20. T krútenie v trojke zoskokmi od ĽDK v proti smere HR.

2.5.

O sebe - pieseň „Pije, pije na doline vtáča“ 16T
alebo „Išli dievky ľan trhať“ 16T alebo 24T,
I. sloha
1.- 4. T 2x hravý jednoduchý od PDK, ĽDK,
1x hravý prekrížený od PDK,
5.- 8. T 2x hravý jednoduchý od ĽDK, PDK, Vojtova cifra od ĽDK,
9.-12. T 4x kladený na polchodidlo od PDK, ĽDK, PDK, ĽDK,
13.-16. T výmena miest partnerov s poskokmi
od ĽDK, PDK, ĽDK, dup PDK.
II. sloha
1.- 4. T 4x dvojkladený od PDK, ĽDK, PDK, ĽDK
5.- 8. T 2x dvojkladený PDK, 2 x dvojkladený ĽDK,
9.-12. T 4x dvojkladený s postupom vzad PDK, ĽDK, PDK, ĽDK,
13.-16. T dvojkladený so zdvihom - odťahovaný PDK, ĽDK PDK, ĽDK,
III. sloha
1.- 4. T valaský od ĽDK, PDK, ĽDK, PDK,
5.- 8. T poskok ĽDK, poskok PDK, preskok od ĽDK, dup ĽDK.
9.- 16. T párové krútenie preskokmi po smeru HR od PDK.

KREATÍVNY TANEC
Výkonový štandard
 uvedomuje si potrebu priestoru a hudby
v tanci,
 využívajú prácu formou improvizácie
rovnako ako v treťom ročníku s pridaním
ďalších rozmerov tanečného umenia a to
s priestorom a hudbou (oproti 3.ročníku,
kedy pochopenie pohybu bolo smerované
k žiakovi, jeho vlastnému emocionálnemu
prežívaniu a tým aj poňatie samotnej
improvizácie, vo 4.ročníku žiaci
uvedomelou improvizáciou využívajú
priestor a hudbu ako neoddeliteľnú súčasť
tanečného umenia).

Obsahový štandard
 tanec - priestor - jeho technické aj
psychologické vlastnosti,
 pohyb: pohyb vedený priamo a nepriamo,
vlna (špecifický tok pohybu), smery
pohybov, pohyb vedený ťahom, švihom,
 fókus, periférne videnie,
 priestor: technické vlastnosti priestoru (šírka,
výška, hĺbka), diagonála smerová
(uhlopriečka), diagonály priestorové,
horizontálne delenie priestoru, vertikála,
symetria a asymetria,
 psychologické, respektíve výrazové,
vlastnosti priestoru: miesta v priestore,
na javisku, emočný význam bodov, cítenie
stredu- centra priestoru, tvorba vlastného,
fantazijného priestoru,
 hudba: rytmus, melódia- vyjadrenie
pohybom, metrická vnímavosť, pamäť, tanec
bez hudby.

Záverečná skúška
Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe
v choreografiách kreatívneho tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 3 min.,
žiaci demonštrujú nasledovný tréning v rámci postupových skúšok spamäti, časový
rozsah 30 minút:
1. Úloha: Prechod pohybu cez kĺby a chrbticu
 Cvičenie začína v ľahu na zemi a prechádza všetkými horizontálnymi rovinami
a končí vo vertikále v stoji a výskoku.
2. Úloha: Práca s ťažiskom
 Kombinácia obsahuje pohyb iniciovaný ťažiskom s dôrazom na čistý smer pohybu:
do stredu - od stredu sály, vpred - vzad, vpravo - vľavo
3. Úloha: Švihový pohyb, 3/4 takt
 Kombinácia obsahuje pohyb dolných končatín, horných končatín, hlavy, trupu.
4. Úloha: Fókus a periférne videnie
 Improvizácia žiakov - vodca a skupina, so zadaním striedania dynamickej škály pohybov
(pp – ff) a zmenou tvaru pohybov celého tela (oblý, hranatý).
Aplikujeme úlohy:
a.) rozdelenie triedy na skupinu „A“, ktorá tlieska 3/4 takt a „B“, ktorá tancuje,
b.) prerušíme hudobný sprievod a skupina musí udržať tempo cvičenia.
Poznámka: úlohy 1. – 3. sú vytvorené pedagógom, 4. úloha je improvizácia žiakov

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení
choreografie v technike ľudového,
kreatívneho alebo scénického, výrazového
tanca s využitím základných princípov
techniky klasického tanca v rozsahu 3 minút

Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu ľudový, klasický
alebo kreatívny tanec.

Záverečná skúška
- Žiaci zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v rozsahu výkonového štandardu
4.ročníka prvej časti I. stupňa štúdia v tanečnom odbore ZUŠ.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA:
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl.
 práca na vyučovacej hodine
 pochvala, povzbudenie, kritika
 motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
 kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.Klasický tanec
2. Ľudový tanec
3. Džezový tanec
/* 4. Historický tanec
5. Tanečná prax
/** 6. Voliteľné vyuč. predmety
Spolu:

Tanec
4,5 – 6,5 hodiny
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Džezový tanec (1)
Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2) - nácvik choreo.
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Prvý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
neurčuje sa
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ročník:
1.
2.
3.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
4,5-6,5

1,5
2
4,5-6,5

1,5
2
4,5-6,5

4.
1
1
1
1
1,5
2
5,5-7,5

/* v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento
predmet, časovú dotáciu je možné prideliť niektorému z ostatných vyučovacích predmetov.
/** - voliteľné vyučovacie predmety je možné zamerať na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

KLASICKÝ TANEC

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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení
(výška skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov
i v ďalších tanečných technikách,

 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,
 dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
 viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti.
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...)
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať tanečné prvky z predošlých ročníkov
 využiť techniku klasického tanca v iných tanečných technikách, tanečnej praxi
a nacvičených choreografiách
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
ĽUDOVÝ TANEC

V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné

párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy
(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.
Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:












priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie, zdroje
tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska , zoznámiť sa s citovo
bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený
zvyklosťami, náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii
(na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi
a charakteristickými krojmi,
rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať aj
vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska,
dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky na
konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu a pérovanie).

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom
Psychomotorická oblasť:

 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
DŽEZOVÝ TANEC

Džezová kultúra (hudba a tanec) pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života
kmeňov. Sprevádzala ho pri rôznych rituáloch, ceremóniách (svadby, iniciačné zvyky, pohreby,
zaklínanie počasia, liečenie chorých...). Tance boli sprevádzané bohatou kmeňovou výzdobou
(tetovanie, totemy, maľovanie) a ovládal ich celý kmeň. Základným hudobným nástrojom bol
samozrejme bubon, ktorý mal okrem hudobnej funkcie aj dorozumievaciu úlohu medzi osadami.
Bubeníci opakovaním vlastnej rytmickej štruktúry pri súčasnom hraní vytvárali svojráznu až magickú
atmosféru vedúcu tanečníkov k extáze.
Po objavení Ameriky roku 1492 a postupnej násilnej deportácii černochov na jej územie bol
tanec, spev a hudba jediným prejavom emócií otrokov. Tu nastalo postupné prelínanie nielen
afrického umenia rôznych kmeňov, ale aj splývanie s európskou kultúrou otrokárov. Španieli,
Francúzi a ďalší otrokári katolíckeho vierovyznania podporovali udržiavanie afrického dedičstva
čiernych, ktorí hľadali paralely medzi svätcami belochov a svojimi bohmi. Protestanti odmietali
akceptovať prejavy otrokov a zakazovali im hudbu a tanec v čase oddychu. Napriek prvotnému
odporu k čiernemu umeniu prenikli jeho charakteristické prvky aj do vážneho umenia a silného
ovplyvnili hlavne v 20. storočí. Jedným príkladom tejto konfúzie je muzikál -hudobný divadelný
žáner vychádzajúci z džezovej hudby a adekvátne používajúci džezový tanec.
Pohybové hudobné cítenie čiernej populácie so špecifickým temperamentom je
nevyčerpateľným prameňom rôznych tanečných noviniek. Napríklad: charleston, rock´n roll, twist,
brake dance, rap... Rovnako aj populárna hudba vyrástla z džezovej hudby a je mládeži veľmi blízka
svojou dynamikou, vitalitou a možnosťou individuálneho prejavu.
Potreba systému pre výchovu tanečníkov džezového tanca viedla k vypracovaniu
metodiky tohto žánru. Uplatňuje prirodzené dispozície žiakov, zlepšuje ich koordinačné
schopnosti, pohybový rozsah, rozvíja tanečnosť. Tento druh tanca je vhodné vyučovať v druhej
časti I. stupňa. Talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať vo svojom umeleckom raste v
amatérskych súboroch moderného a džezového tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:






osvojiť si pohybové pravidlá techniky, princípy a ich väzby,
rozvíjať koordinačné schopnosti žiaka,
rozvíjať tanečnosť a individuálny prejav žiaka v tanci,
zväčšovať pohybový rozsah,
dosiahnuť cítenie hudby,

 vychovať kvalitných tanečníkov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre
štúdium na hudobno-dramatické konzervatóriá so štúdiom zameraným na tanec.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
TANEČNÁ PRAX

Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla priradená
k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku prevažuje tanečná prax,
pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet tanečná prax vyžaduje
tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované na základe tanečných techník
z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné, aby
hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagóga - choreografa
je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti s vekom
a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických tanečných
technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom procese tohto
predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu, sociálneho
správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité pri vývoji
osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom kostýmov
(v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou vyhľadávať
vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:





získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
formovať tanečný a hudobný vkus žiaka.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k
systematizácii poznatkov
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 používať aj digitálne zdroje
4. Spôsobilosť učiť sa
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenť si na ne a
využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
 "Schopnosť tvorivo riešiť problémy" môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 tvoriť a prijímať umenie

 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

Klasický tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Džezový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
klasického tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Ľudový tanec

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Literatúra metodiky
Názorné ukážky
materiál
ľudového tanca pre žiakov a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

3. Džezový tanec

Literatúra metodiky
kreatívneho tanca
pre žiakov daného ročníka
od autora podľa výberu
a uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

Tanečná prax

Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

KLASICKÝ TANEC
Výkonový štandard
 predvedú presnosť jednotlivých cvičení
techniky
klasického
tancavrozsahu
svojich anatomických dispozícií,
 predvedú základné malé adagio v
priestore s využitím jednotlivých cvičení
techniky klasického tanca v épaulement s
dôrazom na tanečnosť a koordináciu
práce DK, HK a hlavy,
 predvedú presné a pohotové prenášanie
váhy tela na DK v jednotlivých cvičeniach
techniky v náročnejších technických
arytmických kombináciách,
 realizujú základné skoky 1. skupiny
skokov techniky klasického tanca s
dôrazom na výšku skoku,

Obsahový štandard
Exercices à la barre:
Grand battement jeté z V. poz.
Battement tendu pour le pied do IV. poz.
Battement relevé lent na 90° do všetkých
smerov z V. poz.
Relevé -abaissé v IV. poz.
Battement tendu jeté piqué zI. aV. poz.-30°
Battement soutenu par terre (s pridaním
relevé v V. poz.)
Grand plié v IV. poz.
Petit battement sur le cou de pied
Grand battement jeté piqué z I. a V. poz.
Battement développé do všetkých smerov
Pas coupé cez cou-de-pied (par terre)
Pas de bourréesimple en dehors
Úklon svysunutou DK na piqué bočne
Battement double frappé par terre
Pas balancé,

 ovládajú slovom základnú terminológiu Exercices au milieu:
techniky klasického tanca v rozsahu Grand plié v I., II. poz. en face
Battement tendu jeté en cloche z I.aV. poz.
obsahu predmetu.
do všetkých smerov
Battement fondu na 45° do všetkýchsmerov
Battement soutenu na 45°do všetkých
smerov
Battement rétiré
Grand battement jeté zI. poz.
Pas coupé en face

Demi - plié v IV. A V. poz. vépaulement
croisée aj éffacée
Battement dégagé do IV. poz.
pózy: croisées, éffacées, á la seconde - par
terre
Battement tendu jeté piqué z I. aj V. poz. en
face -30°
Grand plié v V. poz. vépaulement
Battement tendu simple do všetkých
smerov vépaulement croisé aéffacé
Battement relevé lent na 90° z I. poz. en
face
3. port de bras vépaulement croisée
Pasde bourée simple en dehors - en face
úklon svysunutou DK na piqué bočne
Pas balancé en face
1., 2., 3. arabesques par terre
Battement double frappé par terre
Temps lié par terre en dehors, en dedans.
Allegro:
trampolínové skoky v I., II. poz.aj na jednej
DK
Pas échappé sauté (petit) en face
Changement de pieds
Pas assemblé en face bočne.

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 zatancujú tanečné motívy z
Horehronskej a Podpolianskej tanečnej
oblasti,
 zatancujú typické tance z oblasti
Horehronia a Podpoľania,
 poznajú rozdiely týchto tanečných
oblastí formou tanečných motívov,
typických tancov a piesní daného
regiónu,
 poznajú názvoslovie tanečných motívov
z Horehronskej a Podpolianskej oblasti,

Obsahový štandard
Horehronská tanečná oblasť:
Tance:
Šorový - tanec mužov, alebo mužov a žien
Horehronský dupák (čardáš) - párový tanec
Koleso - ženský tanec
Vo trojo z Telgártu - ženský tanec.
Motívy:
perovanie oblasti v chôdzi a v jednokročke
potlesky
valaský jednoduchý preskakovaný
valaský jednoduchý sunutý

 poznajú základné informácie týkajúce
sa regiónov,
 poznajú terminológiu tanečných
motívov a tancov.

valaský vo dvojku na polochodidlo
dupák jednoduchý stáčaný
trojdup striedavý
trojdup bez striedania
poskočný dupák
poskočný dupák stáčaný
poskočný dupák a jednoduchý dupák
stáčane
hustý dupák
hustý dupák stáčaný
špecifický ženský motív z Telgártu a jeho
obmeny
zakladaný
hybký poskok
kolesový beh vyperovaný váhou až
akcentovaným preskokom
rotácia poskokom o180° a 360°
rotácia akcentovanými preskokmi
zmena smeru krútenia v kolese tromi
nízkymi poskokmi
zastavenie rotácie kolesa nízkym
poskokom na vnútornej DK a prídupom
vonkajšou DK
motív párového krútenia
zmena smeru párového krútenia.
Podpolianska tanečná oblasť:
Tance:
mužské a ženské cifrovanie
Koleso -ženský tanec
Do vysoka -párový tanec
Tanierový -párový tanec
Váľaný -párový tanec.
Motívy:
perovanie oblasti v chôdzi, jednokročke a
dvojkročke
sunutie súbežné
sunutie vtočene -vytočené
poskok s oblúkom dnu
poskok drgom (pumpovaný)
detviansky kladený vpred
valaský jednoduchý (šuchaný)

valaský preskakovaný, valaský vo dvojku
vpred na polochodidlo -detviansky
valaský vo dvojku snatočením
hravý na polochodidlo
hravý na pätu a polochodidlo a jeho
obmeny
hravý vo vzduchu
hravý bočný
motív ženského sólového cifrovania a jeho
obmeny
mäkký zraz
pätáč nízky
pätáč vysoký
valaské cifrovanie („štrikovaný“) a jeho
obmeny
zapojenie šatky do pohybu pri tanci dievčat
párové krútenie v tanci „Do vysoka“
(zoskokom)
zmena smeru párového krútenia v tanci
“Do vysoka”
párové krútenie „tanierové“ poskokom
a vyperované váhou
párové krútenie „váľaný“
rotácia poskokmi
kolesový beh vyperovaný váhou na vnútornú
DK.

DŽEZOVÝ TANEC
Výkonový štandard
- aplikujú špecifické držanie tela v
džezovom tanci,
- aplikujú posun prízvuku na2.dobu v
pohybe,
- majú osvojený izolovaný pohyb
jednotlivých centier a ich polyrytmický
model v základnej forme,
- poznajú špecifické pozície horných
a dolných končatín,
- poznajú
špecifické
podoby
technických cvičení,

Obsahový štandard
Zahrievacie cvičenia:
- Perovanie v kolenách v I. a II. par. poz.
s posunom prízvuku na 2. dobu, široká II.
prir. vyt. poz.
- Vyťahovanie HK kolmo k stropu a
uvoľnenie
- Prances (perovanie nad zem aodraz na
45°)
- Table top
Technické cvičenia:

-

-

využívajú koordináciu pohybov pri - Knee bend (v I. a II. prirodzene vytočenej
príprave na točenie a skoky v
pozícií, HK prechádzajú z neutrálnej
džezovom tanci,
pozície do long jazz arm, s pridaním
poznajú
odbornú
terminológiu
table top)
džezového tanca v rozsahu obsahu - Brush (pridávanie jednoduchých port de
predmetu.
bras a zachovávanie princípu opozície
HK, zaraďovanie do kombinácií aj
flexované chodidlo, knee bend, výpon)
- Extension (do výšky 45° vpred, bočne,
vzad, bočne)
- Torso twist
- Low kick (kombinovanie aj s rôznymi
pohybmi HK, krokmi cez v točené passé
a podobne)
- Izolácie (zvlášť len boky, hrudník, hlavu,
ramená, stavba kombinácií izolácii na 4, 2, 1
dobu, HK pevne opreté o boky, alebo
v pozícii long jazz arm)
- polyrytmické cvičenia (spájanie len dvoch
centier srozdielnym rytmom)
- chôdza - základná džezová chôdza
(obohatenie chôdze izoláciou ramien
alebo hlavy)
- chôdza cez passé
- chôdza bočne
- džezové chassé
- točenie -realizácia točenia zo IV. par.
poz.
- švihy do štvorca -realizácia švihov na
knee bend, HK long jazz arm švihy po
diagonále -švih zo IV. poz. prir. vyt., HK
long jazz arm.
Skoky:
- Passé jumps zo IV. par. poz. nakročením
na pravú DK.

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 zatancujú na verejnom vystúpení
choreografie v technike ľudového,
džezového alebo scénického,

Obsahový štandard
• prvkový materiál v rozsahu tanečných
prvkov obsahu vyučovania predmetu
ľudový, klasický alebo džezový tanec.

výrazového tanca s využitím
základných princípov techniky
klasického tanca v rozsahu 4 minút

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pikynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl:





práca na vyučovacej hodine
pochvala, povzbudenie, kritika
motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.Klasický tanec
2. Ľudový tanec
3. Džezový tanec
/* 4. Historický tanec
5. Tanečná prax
/** 6. Voliteľné vyuč. predmety

Spolu:

Tanec
4,5 – 6,5 hodiny
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Džezový tanec (1)
Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2) - nácvik chor.
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Druhý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová

38
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
neurčuje sa
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
4,5
6,5 4,5-6,5
4,5-6,5
5,5-7,5

/* v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento
predmet, časovú dotáciu je možné prideliť niektorému z ostatných vyučovacích predmetov.
/** - voliteľné vyučovacie predmety je možné zamerať na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

KLASICKÝ TANEC
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,

 dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
 viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dorbrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).
Špecifické ciele:

•
•

Kognitívna oblasť:
samostatne ovládať správne držanie tela
využiť techniku klasického tanca v iných tanečných technikách, tanečnej praxi a
nacvičených choreografiách

•
•

Afektívna oblasť:
emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie
vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom

•
•

Psychomotorická oblasť:
rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky

ĽUDOVÝ TANEC
V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné
párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy
(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.

Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie, zdroje
tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska , zoznámiť sa s citovo
bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený zvyklosťami,
náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
 viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii
(na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi
a charakteristickými krojmi,
 rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
 cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
 z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať
aj vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky
na konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu a pérovanie).
Špecifické ciele:

•
•

Kognitívna oblasť:
samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov
využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch

•
•

Afektívna oblasť:
emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad
vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom

•
•

Psychomotorická oblasť:
rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín
preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy

DŽEZOVÝ TANEC
Džezová kultúra (hudba a tanec) pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života
kmeňov. Sprevádzala ho pri rôznych rituáloch, ceremóniách (svadby, iniciačné zvyky, pohreby,
zaklínanie počasia, liečenie chorých...). Tance boli sprevádzané bohatou kmeňovou výzdobou
(tetovanie, totemy, maľovanie) a ovládal ich celý kmeň. Základným hudobným nástrojom bol
samozrejme bubon, ktorý mal okrem hudobnej funkcie aj dorozumievaciu úlohu medzi osadami.
Bubeníci opakovaním vlastnej rytmickej štruktúry pri súčasnom hraní vytvárali svojráznu až magickú
atmosféru vedúcu tanečníkov k extáze.
Po objavení Ameriky roku 1492 a postupnej násilnej deportácii černochov na jej územie bol
tanec, spev a hudba jediným prejavom emócií otrokov. Tu nastalo postupné prelínanie nielen
afrického umenia rôznych kmeňov, ale aj splývanie s európskou kultúrou otrokárov. Španieli,
Francúzi a ďalší otrokári katolíckeho vierovyznania podporovali udržiavanie afrického dedičstva
čiernych, ktorí hľadali paralely medzi svätcami belochov a svojimi bohmi. Protestanti odmietali
akceptovať prejavy otrokov a zakazovali im hudbu a tanec v čase oddychu. Napriek prvotnému
odporu k čiernemu umeniu prenikli jeho charakteristické prvky aj do vážneho umenia a silného
ovplyvnili hlavne v20. storočí. Jedným príkladom tejto konfúzie je muzikál -hudobný divadelný žáner
vychádzajúci z džezovej hudby a adekvátne používajúci džezový tanec.
Pohybové hudobné cítenie čiernej populácie so špecifickým temperamentom je
nevyčerpateľným prameňom rôznych tanečných noviniek. Napríklad: charleston, rock´n roll, twist,
brake dance, rap... Rovnako aj populárna hudba vyrástla z džezovej hudby a je mládeži veľmi blízka
svojou dynamikou, vitalitou a možnosťou individuálneho prejavu.
Potreba systému pre výchovu tanečníkov džezového tanca viedla k vypracovaniu
metodiky tohto žánru. Uplatňuje prirodzené dispozície žiakov, zlepšuje ich koordinačné
schopnosti, pohybový rozsah, rozvíja tanečnosť. Tento druh tanca je vhodné vyučovať v
druhej časti I. stupňa. Talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať vo svojom umeleckom
raste v amatérskych súboroch moderného a džezového tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:







osvojiť si pohybové pravidlá techniky, princípy a ich väzby,
rozvíjať koordinačné schopnosti žiaka,
rozvíjať tanečnosť a individuálny prejav žiaka v tanci,
zväčšovať pohybový rozsah,
dosiahnuť cítenie hudby,
vychovať kvalitných tanečníkov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre štúdium
na hudobno-dramatické konzervatóriá so štúdiom zameraným na tanec.

TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla
priradená k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku
prevažuje tanečná prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet
tanečná prax vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované
na základe tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový
tanec, moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné,
aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagógachoreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti
s vekom a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických
tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom
procese tohto predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu,
sociálneho správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité
pri vývoji osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom kostýmov
(v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou vyhľadávať
vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU





získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
formovať tanečný a hudobný vkus žiaka.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
• kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
• aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,

• uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
• rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
• v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia,
• rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
• výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
• spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
• vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
• hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
„Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým, že
vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky na riešenie
praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
• hľadať a využívať rôzne informácie,
• skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
• overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
• vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
• uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
• uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
• kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
• mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
• tvoriť a prijímať umenie,
• pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Formy práce
 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Metódy
 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

Klasický tanec

Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Džezový tanec








 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra
celku

Materiálne výučbové Didaktická technika,
prostriedky
ďalšie zdroje

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky klasického Názorné ukážky
tanca pre žiakov daného
ročníka od autora podľa
výberu a uváženia pedagóga

2. Ľudový tanec

Literatúra metodiky ľudového Názorné ukážky
tanca pre žiakov daného
a vysvetlenie
ročníka od autora podľa
pedagóga
výberu a uváženia pedagóga

3. Džezový tanec

Literatúra metodiky
kreatívneho tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie
pedagóga






PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
materiál
 hudobné ukážky

Tanečná prax

Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie
pedagóga

KLASICKÝ TANEC
Výkonový štandard
 interpretujú základné tanečné pózy en
l´air, spojovacie kroky a port de bras v
kombinácii malého adagia s dôrazom na
tanečnosť a cítenie hudby,
 realizujú uspokojivo niektoré cvičenia
na relevé,
využívajú silu DK pri odraze skokov,
 pri skokoch si uvedomujú začiatky
princípu „ballon“,
 poznajú správne princípy realizácie
jednotlivých základných cvičení v rámci
obsahu,
 ovládajú slovom základnú terminológiu
techniky klasického tanca v rozsahu
obsahu predmetu.

Obsahový štandard
Exercices à la barre:
- Rond de jambe par terre vdemi-plié en
dehors, en dedans,
- Battement soutenu na 45° (s pridaním
relevé v V. poz.),
- Plié arelevé sDK na 45°,
- Polobraty v V. poz. na pološpičkách
smerom k tyči a od tyče,
- Battement double frappé en l´ air -30°,
- Rond de jambe en l´air na 45°, prípravná
fáza,
- Demi-rond de jambe na 45° en dehors,
en dedans (porté o1/4 kruhu),
- Temps-relevé (préparation krond de jambe
en l’air),
- Battement développé passé,
- Attitudes,
- Predklon azáklon sDK vysunutou na piqué,
s prepnutou stojnou DK aj v demi-plié,
- Pas de bourrée bez výmeny DK čelom ktyči
- Pas de bourrée simple en dedans,
- Pózy croisées, éffacées par terre
zaraďovať na záver kombinácií, so stojnou
DK vystretou v kolene aj v demi - plié,
- Battement fondu na relevé.
Exercices au milieu:
- Grand plié v IV. poz. vépaulement croisée
aj éffacée,
- Port de bras,
- Pas balancé zépaulement croisée do
épaulement croisée,
- Rond de jambe par terre vplié en dehors,
en dedans en face,

- Póza écartée par terre,
- Battement tendu jeté -30° vépaulement
croisée aj éffacée,
- Polobraty v V. poz. na pološpičkách z
croisée do croisée,
- Grand battement jeté z V. poz. en face,
- Battement frappé en l’air -30° vépaulement
croisé aj éffacée,
- Tempslié par terre snáklonmi tela en
dehors, en dedans,
- Battement tendu double do IV. poz. en
face,
- Relevé-abaissé v IV. poz. en face,
- Plié arelevé s DK na 45° en face,
- Battement soutenu par terre (s pridaním relevé
v V. poz.) en face,
- Petit battement sur le cou de pied en face,
- Pas de bourrée bez výmeny DK en face,
- Battement double frappé en l´air na 30° en
face,
- Battement développé en face,
- 1., 2., 3. arabesques s DK en l’air na 45°,
- Pózy: croisées, éffacées sDK na l’air na
45°.
Allegro:
- Changement de pieds vépaulement
croisée,
- Sissonne simple en face, počiatočná fáza,
- Pas échappé zépaulement croisée
do épaulement croisée,
- Pas assemblé vpred, vzad,
- Pas jeté bočne en face,
- Pas glissade en face, svýmenou aj bez
výmeny DK.

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 zatancujú tanečné motívy zo
Zemplínskej a Goralskej tanečnej
oblasti,

Obsahový štandard
Zemplínska tanečná oblasť:
Tance:

 poznajú rozdiely týchto tanečných
oblastí formou tanečných motívov,
typických tancov a piesní daného
regiónu,
 poznajú názvoslovie tanečných motívov
zo Zemplínskej a Goralskej oblasti,
 poznajú základné informácie týkajúce
sa regiónov,
 poznajú terminológiu tanečných
motívov a tancov.

-

jarné chorovody - ženské tance
Karička z Parchovian - ženský tanec
„Sarku raz!“ - mužský tanec
Čardáš z Parchovian - párový tanec

Motívy:
- perovanie ťahom v stoji
- perovanie ťahom v stoji s natáčaním piet,
- perovanie ťahom v jednokročke,
dvojkročke a chôdzi
- chôdza vyperovaná ťahom v karičke
- podvrtka partnerky počas dvojkročky
- krok s prídupom na pätu až celým
chodidlom ana polochodidlo
- poskok vyperovaný ťahom do zanoženia
- trojdup vyperovaný ťahom
- poskok s podupmi (karičkový záver
s podupmi)
- záver na polochodidlo (kľúč) vyperovaný
ťahom
- poskok zakladaný vyperovaný ťahom
- zrážaný základný
- zrážaný základný s čapášom
- zrážaný s prídupom vyperovaný ťahom
- zrážaný s prídupom vyperovaný ťahom
a s čapášom
- čapáš v prednožení a zanožení
- hladká chôdza v karičke
- karičkový beh vyperovaný ťahom v
držaní s krížmo vzad ob jednu
- preborenie karičky smerom do stredu
kruhu
- otvorenie karičky a jej vodenie po priestore
- „plochá“ karička
- pretáčania dievčat v karičke
- motív párového krútenia z čardáša
- zmena smeru párového krútenia
- podvrtka partnerky v čardáši
- základný motív z tanca Sarku raz
- povely a príslušné motívy z tanca Sarku
raz.
Goralská tanečná oblasť, resp. tance z

oblastí severného Slovenska:
Tance:
- Goralský „skríža“ - párový tanec
- Košiček z Hladovky - párový tanec
- Polka zo Zuberca - párový tanec
- Prostá zo Zuberca - párový tanec
- Zajačí zo Zuberca - tanec 1 muža a
2 žien
Motívy:
- jednokročka v prednom oblúku pri
predspeve
- valaský vo dvojku v pohybe po priestore
- valaský vo dvojku prinožovaný
v predozadnej línii
- podupy
- poskok so zanožením
- poskok skresnutím päty do prednoženia
- párové krútenie vpolke zo Zuberca
- párové krútenie v tanci Prostá
- zmena párového krútenia v tanci Prostá
- drobný valaský vo dvojku prinožovaný
- rotácia drobným valaským vo dvojku
prinožovaným
- rotácia zoskokom
- zakladaný dvojitý (ozvodný vzad dvojitý)
a jeho obmeny
- podupy a ich rytmické obmeny
- párové krútenie (zvíjaný a zielona)
- ozvodnýa jeho obmeny
- ozvodný vpred (s dupom)
- zakladaný jednoduchý (ozvodný vzad
jednoduchý)
- ovíjaný
- vyrážaný
- kresané motívy
- zrážané goralské v rôznych obmenách
- povely a príslušné motívy z tanca Košiček.

DŽEZOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 ovládajú typické držanie tela v krátkych
tanečných kombináciách,
 využívajú získané pohybové informácie
zvyšovaním náročnosti na fyzický výkon,
 spájajú dve centrá v tom istom pohybe
 realizujú jeden obrat točenia v džezovom
tanci na jednej dolnej končatine,
 realizujú v kombináciách vo väčšej miere
priestorové arytmické zmeny
 poznajú odbornú terminológiu

Obsahový štandard
Zahrievacie cvičenia:
- vyťahovanie trupu s pridaním deep knee
bend v prvej fáze cvičenia, realizácia
cvičeniana 8, 4, 2 doby, vyťahovanie HK
k stropu, ripple, table top, bouncé anávrat
vo VP
- Prances (kombinované s krokmi cez
paralelné passé vpred, vzad).
Technické cvičenia:
- Deep knee bend (prechod do TT,
podtiahnutie panvy, prehnutie, hinge)
- Brush (na45° par. aj vyt. so zapojením
HK a ďalších vhodných cvikov (ripple, 1
obrat, záves, výpon))
- jednoduchý džezový flick ( krížom cez
stojnú, vpred, bočne, precvičovanie aj s
HK
- Low kick (DK sa postupne zvyšuje 45°,
90°, nad 90°, spájanie stočením, chassé,
švihmi)
- Extension (na 90°)
- Body roll ( plynulá vlna telom)
- kombinácie izolácií (spájanie dvoch
centier v tom istom tempe, v stoji na
mieste, v chôdzi)
- pád sklzom
- džezové chassé s výskokom (
kombinovanie stočením, chôdzami,
izoláciami)
- džezové chôdze (použitie v chôdzi izolácie
panvy, ramien, hlavy)točenie - príprava
krokom do IV. par. poz. ajeden obrat
en dehors
- poskoky (k poskoku pridanie torso twist,
striedavo, kontra DK v polohe passé)
- obmena priameho poskoku (odtiahnutie
odrazovej DK pätou pod sedacie svaly)
- polyrytmické cvičenia (spájanie dvoch
pohybových centier v jednoduchej
kombinácii s rôznym rytmom).

Kombinácie:
- kombinácie na 16 až 32 taktov na obidve
strany (spájanie troch -štyroch zvládnutých
cvičení a snaha uplatňovania v nich určitý
stupeň kontrastov v pohybe, smeroch, rytme,
nálade).

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
- zatancujú na verejnom vystúpení
choreografie v technike ľudového,
džezového alebo scénického,
výrazového tanca s využitím
základných princípov techniky
klasického tanca v rozsahu 4:00
minút

Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu ľudový,
klasický alebo džezový tanec.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a
hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl.
 práca na vyučovacej hodine
 pochvala, povzbudenie, kritika
 motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
 kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 3. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ
Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:
Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania
Predmet:
1.Klasický tanec
2. Ľudový tanec
3. Džezový tanec
/* 4. Historický tanec
5. Tanečná prax
/** 6. Voliteľné vyuč.
predmety
Spolu:

Tanec
4,5 – 6,5 hodiny
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Džezový tanec (1)
Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2) - nácvik choreo.
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Tretí ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
neurčuje sa
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ročník:
1.
2.
3.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5

1,5

1,5

4.
1
1
1
1
1,5

2
4,5-6,5

2
4,5-6,5

2
4,5-6,5

2
5,5-7,5

/* v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento
predmet, časovú dotáciu je možné prideliť niektorému z ostatných vyučovacích predmetov.
/** - voliteľné vyučovacie predmety je možné zamerať na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

KLASICKÝ TANEC
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,





dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať správne držanie tela
 využiť techniku klasického tanca v iných tanečných technikách, tanečnej praxi a
nacvičených choreografiách.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
ĽUDOVÝ TANEC
V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné
párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy

(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.
Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie, zdroje
tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska , zoznámiť sa s citovo
bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený
zvyklosťami, náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
 viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii
(na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi
a charakteristickými krojmi,
 rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
 cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
 z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať
aj vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky
na konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu a pérovanie).
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov,
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schgopnos využívať správne naučené tanečné motívy.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

DŽEZOVÝ TANEC
Džezová kultúra (hudba a tanec) pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života
kmeňov. Sprevádzala ho pri rôznych rituáloch, ceremóniách (svadby, iniciačné zvyky, pohreby,
zaklínanie počasia, liečenie chorých...). Tance boli sprevádzané bohatou kmeňovou výzdobou
(tetovanie, totemy, maľovanie) a ovládal ich celý kmeň. Základným hudobným nástrojom bol
samozrejme bubon, ktorý mal okrem hudobnej funkcie aj dorozumievaciu úlohu medzi osadami.
Bubeníci opakovaním vlastnej rytmickej štruktúry pri súčasnom hraní vytvárali svojráznu až magickú
atmosféru vedúcu tanečníkov k extáze.
Po objavení Ameriky roku 1492 a postupnej násilnej deportácii černochov na jej územie bol
tanec, spev a hudba jediným prejavom emócií otrokov. Tu nastalo postupné prelínanie nielen
afrického umenia rôznych kmeňov, ale aj splývanie s európskou kultúrou otrokárov. Španieli,
Francúzi a ďalší otrokári katolíckeho vierovyznania podporovali udržiavanie afrického dedičstva
čiernych, ktorí hľadali paralely medzi svätcami belochov a svojimi bohmi. Protestanti odmietali
akceptovať prejavy otrokov a zakazovali im hudbu a tanec v čase oddychu. Napriek prvotnému
odporu k čiernemu umeniu prenikli jeho charakteristické prvky aj do vážneho umenia a silného
ovplyvnili hlavne v20. storočí. Jedným príkladom tejto konfúzie je muzikál -hudobný divadelný žáner
vychádzajúci z džezovej hudby a adekvátne používajúci džezový tanec.
Pohybové hudobné cítenie čiernej populácie so špecifickým temperamentom je
nevyčerpateľným prameňom rôznych tanečných noviniek. Napríklad: charleston, rock´n roll, twist,
brake dance, rap... Rovnako aj populárna hudba vyrástla z džezovej hudby a je mládeži veľmi blízka
svojou dynamikou, vitalitou a možnosťou individuálneho prejavu.
Potreba systému pre výchovu tanečníkov džezového tanca viedla k vypracovaniu
metodiky tohto žánru. Uplatňuje prirodzené dispozície žiakov, zlepšuje ich koordinačné
schopnosti, pohybový rozsah, rozvíja tanečnosť. Tento druh tanca je vhodné vyučovať v
druhej časti I. stupňa. Talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať vo svojom umeleckom
raste v amatérskych súboroch moderného a džezového tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:







osvojiť si pohybové pravidlá techniky, princípy a ich väzby,
rozvíjať koordinačné schopnosti žiaka,
rozvíjať tanečnosť a individuálny prejav žiaka v tanci,
zväčšovať pohybový rozsah,
dosiahnuť cítenie hudby,
vychovať kvalitných tanečníkov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre štúdium
na hudobno-dramatické konzervatóriá so štúdiom zameraným na tanec.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla
priradená k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku
prevažuje tanečná prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet
tanečná prax vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované na
základe tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,
moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné,
aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagógachoreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti
s vekom a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických
tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom
procese tohto predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu,
sociálneho správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité pri
vývoji osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom
kostýmov (v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou
vyhľadávať vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:





získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
formovať tanečný a hudobný vkus žiaka.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: - interné a verejné žiacke predstavenia ,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosť učiť sa
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
„Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií."
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo
nových problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.

7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 vyjadriť svoj názor i vkus
 tvoriť a prijímať umenie
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Formy práce
 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Metódy
 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

Klasický tanec

Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Džezový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
klasického tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Ľudový tanec

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Literatúra metodiky
Názorné ukážky
materiál
ľudového tanca pre žiakov a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky
daného ročníka od autora

podľa výberu a uváženia
pedagóga
3. Džezový tanec

Literatúra metodiky
kreatívneho tanca pre
žiakov daného ročníka od
autora podľa výberu
a uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

4. Tanečná prax

Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

KLASICKÝ TANEC















Výkonový štandard
ovládajú prácu DK vo výške 90° v
rozsahu svojich anatomických dispozícii
(vytočenie en dehors),
realizujú kombinácie z PDK aj z ĽDK à la
barre v jednom celku s využitím
spojovacích krokov spojených s
obratom,
realizujú niektoré cvičenia klasického
tanca na relevé,
poznajú všetky pózy klasického tanca,
používajú všetky pózy v kombináciách
v priestore,
aplikujú spojovacie kroky v kombináciách
v priestore za účelom rozvoja tanečnosti,
skoky 1. a 2. skupiny realizujú v
épaulement,
realizujú niektoré cvičenia au milieu
v épaulement,
poznajú správne princípy realizácie
jednotlivých základných cvičení v rámci
obsahu,
ovládajú slovom základnú terminológiu
techniky klasického tanca v rozsahu
obsahu predmetu.

Obsahový štandard
Exercices à la barre:
- Battement double fondu bez relevé, s
relevé (fakultatívne)
- Battement soutenu na 90°
- Pas coupé s relevé
- Detourné o 360° en dehors, en dedans na
relevé
- Battement développé passé na 90° do
všetkých smerov
- polobrat en dehors, en dedans s výmenou
DK na pološpičke (otvorenie cez cou de
pied)
- Tombé s polobratom sur le cou de pied
en dehors, en dedans na pološpičke
- port de bras so sklzom DK vpred i vzad
- Attitude bokom k tyči ako súčasť adagia
- Rond de jambe sDK na 45° en dehors, en
dedans
- Temps relevé na 45°
- Battement frappé na relevé
- Battementdouble frappé na relevé
- Rond de jambe na 45° en dehors, en
dedans (1/2 kruhu)
- Petit battement sur le cou de pied na relevé
- Grand battement jeté piqué v épaulement croisé
aépaulement effacé.

Exercices au milieu:
- Port de bras
- Battement tendu jeté piqué -30° v
épaulement croisé,éffacée
- Battement fondu en l'air -45° v épaulement
croisée, éffacée na celom chodidle
- Póza écarté na 45°
- Arabesque na 45°
- Grand battement jeté piqué I. avV. poz.
- Battement soutenu na 45° en face (s
pridaním relevé vvV. poz.)
- Battement relevé lent na 90° v épaulement
croisée, éffacée
- Rond de jambe en l'airen face
- Pas de bourrée bez výmeny DK v éffacée
- Battement développé v épaulement
croisée, éffacée
- Grand battement jeté v épaulement
croisée, éffacée
- Demi-rond de jambe na 45° en dehors,
en dedans (porté o¼ kruhu)
- 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 V. poz. s postupom
do priestoru
- Pas échappé sdopadom na jednu DK en
face
- Pas échappé do IV. poz. vépaulement
croisé, effacé
- Pas jeté zépaulement croisée do
épaulement croisée

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 žiaci zatancujú tanečné motívy zo Šarišskej
tanečnej oblasti a tanečnej oblasti, v ktorej

Obsahový štandard
Šarišská tanečná oblasť:

sídli ZUŠ, blízka tanečná oblasť, resp.
oblasti, o ktorej má pedagóg dostatočné
poznatky,
 poznajú základné informácie týkajúce sa
regiónov,
 poznajú terminológiu tanečných motívov
a tancov.

Tance:
- Krucená zRaslavíc - párový tanec
- Raslavickápolka - párový tanec
- Bašistovská - mužský tanec
- Koľesko z Fintíc - ženský tanec
- Mojše, Kurikrik s vaľcerom, Čerjaná
-párové tance s pevnou hudobnotanečnou formou.
Motívy:
- jednokročka rovnomerne vyperovaná
váhou
- dvojkročka rovnomerne vyperovaná
váhou
- hladká chôdza
- chôdza hladká v čardášovom držaní
(vodenie v tanci Krucena)
- prenášanie váhy
- pomalé krútenie páru v čardášovom
držaní chôdzou vyperovanou ťahom
rovnomerne
- podvrtka chôdzou
- párové krútenie váhou na vnútornú DK
(motív párového krútenia z tanca Krucena)
- zmena smeru krútenia páru
- podvrtka motívom párového krútenia z
tanca Krucena
- prísunný krok vpred na polochodidlo
vyperovaný váhou rovnomerne
- kolesový beh váhou na vnútornú DK
- kolesový beh váhou a s prídupom na
vnútornú DK
- párové krútenie preskokom na vnútornú
DK (motív párového krútenia z tanca
Raslavicka polka)
- poskoky
- poskoky s čapášom a jeho obmeny
- nahadzované váhou a jeho obmeny
- čapáš vo výraznom prešľapovaní do
unoženia a zanoženia dnu
- výrazné prešľapovanie
- podupy ukončovacie a ich obmeny
- podvrtka poskokom

- podvrtka motívom párového krútenia z
tanca Raslavicka polka
- zrážaný jednoduchý váhou
- zrážaný dvojitý vyperovaný váhou
- zrážaný dvojitý vyperovaný váhou
so stáčaním
- behy bočne so zrazom
- “Kľúč” nahadzovaný
- premenný krok dvojdobý (základný
oddychovací motív) v postupe po kruhu
- valaský vzad vo dvojku
- základný čapáš Bašistovskej spojený
s potleskami
- základný čapáš Bašistovskej spojený
s potleskami obohatený o otáčanie na
mieste
- základný čapáš Bašistovskej spojený
s potleskami obohatený o zrážanie
pätami (ostrohami)
- zrážanie pätami v rôznych rytmoch
- krútenie párov po kruhu hladkým
valčíkovým krokom
- krútenie párov po kruhu hladkým
polkovým krokom
- jednokročky bočne s úklonom tela od
smeru postupu
- jednokročky bočne s prídupom a s
úklonom tela od smeru postupu
- valaský vo dvojku prinožovaný
- rotácia valaským vo dvojku
prinožovaným
- drobný preskok bočne s prídupom
a súčasným úklonom tela a jeho obmeny
(Mojše).
Región, kde ZUŠ sídli:
- výučba tanečných motívov z detailnejšieho
štúdia regiónu, v ktorej má ZUŠ sídlo.

DŽEZOVÝ TANEC
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 používajú získané pohybové informácie
zvyšovaním náročnosti na fyzický výkon
s dôrazom na tanečnosť a výraz,
 aplikujú priestorové arytmické zmeny
v tanečných kombináciách,
 poznajú odbornú terminológiu džezového
tanca v rozsahu obsahu predmetu,
 poznajú odbornú terminológiu džezového
tanca v rozsahu obsahu predmetu

Zahrievacie cvičenia:
- cvičenie v stoji na mieste alebo v chôdzi
- rolovanie trupu, aj s knee bend, úklony,
predklony, záklony, ripple, vyťahovanie
HK, table top, podťahovanie panvy,
prehnutie
- prances (na zemi, nad zemou, 90°
paralelne, vytočene spojené s krokmi,
švihmi, točením)
Technické cvičenia:
- Deep knee bend (grand plié) I., II., IV., V.
poz.
- Brush (paralelne, vytočene, na zemi, na
45°, 90°, priamo alebo cez passé,
sprepnutím
alebo
flexovaným
priehlavkom (v priebehu kombinácie
zapájanie knee bend, relevé, točenie,
závesy, torso twist, hinge ...)
- Extension (malá tanečná etuda s určitým
záberom do priestoru),pózy aj z techniky
klasického tanca attitudes, arabesques,
z džezového tanca hip lift, body roll,
úklony trupu, kontrakciu ...
- džezový flick (dvojitý (double)s izoláciami
hlavy, točeniami)
- Low kick (spájanie s izoláciami, rôznymi
točeniami, preskokmi, pádmi, závesmi)
- polyrytmické cvičenia (na mieste a v
chôdzi, viac centier v rôznych rytmických
rovinách)
- izolácie (zvládnutie pohybov dvoch
centier vtom istom rytme, ale aj v
rozdielnych rytmoch)
- Body roll (cvičenie má adagiový
charakter, zapájanie pózy attitude,
zbalenie na podlahu, zmeny tempo...)
- točenie -na mieste -zo IV. poz. prir. vyt.
En dehors
- -v pohybe z miesta -zo IV. poz. par.
na napnutej SK
- švihy (na mieste, s postupom)

- skoky a poskoky (čerpanie inšpirácia zo
športu, klasického tanca, z pozorovania
zvierat).
Kombinácie:
Dĺžka kombinácií 32 až 64 taktov, výber
vhodnej hudby. Kombinácie majú vyšší stupeň
náročnosti vo vertikálnom i horizontálnom
členení.

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 zatancujú na verejnom vystúpení
choreografie v technike ľudového,
džezového alebo scénického,
výrazového tanca s využitím
základných princípov techniky
klasického tanca v rozsahu 4 minút

Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu ľudový,
klasický alebo džezový tanec.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov
základných umeleckých škôl.






práca na vyučovacej hodine
pochvala, povzbudenie, kritika
motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 4. ROČNÍK DRUHEJ ČASTI PRVÉHO STUPŇA
ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:
Učebný plán číslo
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Stupeň vzdelávania

Tanec
5,5 – 7,5 hodiny týždenne
Klasický tanec (1), Ľudový tanec (1), Džezový tanec (1),
Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2) - nácvik choreog.
Historický tanec (1) -časová dotácia pridelená džezovému
tancu
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Štvrtý ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia
Prvý stupeň – primárne umelecké vzdelávanie
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová
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Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Tanec
neurčuje sa
4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ročník:
Predmet:
1.
2.
3.
4.
1.Klasický tanec
1
1
1
1
2. Ľudový tanec
1
1
1
1
3. Džezový tanec
1
1
1
1
/* 4. Historický tanec
1
5. Tanečná prax
1,5
1,5
1,5
1,5
/** 6. Voliteľné vyuč. predmety
2
2
2
2
4,5
Spolu:
6,5 4,5-6,5
4,5-6,5
5,5-7,5
/* v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento
predmet, časovú dotáciu je možné prideliť niektorému z ostatných vyučovacích predmetov.
/** - voliteľné vyučovacie predmety je možné zamerať na zdokonaľovanie základných techník,
rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

KLASICKÝ TANEC
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,





dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať tanečné prvky z predošlých ročníkov,
 využiť techniku klasického tanca v iných tanečných technikách, tanečnej praxi a
nacvičených choreografiách.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
ĽUDOVÝ TANEC
V predmete ľudový tanec počas štúdia na ZUŠ by mali žiaci spoznať a naučiť sa rozpoznávať
základné tanečné oblasti Slovenska, ich tanečné charaktery, základné tanečné motívy a tanečný
repertoár. Ďalej by mali získať základné informácie o hudobnom prejave, ľudovom odeve, tanečných
príležitostiach a zvykosloví. Ich vedomosti by mali byť trvalé a nemali by poznať len samostatné
motívy, prípadne presne dané choreografie, ale aj pôvodné formy tancov a vedieť ich interpretovať
podľa svojich schopností na základe daných zákonitostí.
V každej tanečnej oblasti sa vyskytujú menej náročné tance, napríklad chorovody
a chorovodné hry alebo novodobé ľudové tance, ale nie sú tancami, ktoré nesú charakteristické znaky
tanečnej oblasti. Tieto tance majú podobné znaky na celom území Slovenska.
Tanec nikdy nebol samostatnou oblasťou v živote ľudí. Ľudový tanec, hudba, pieseň a ostatné
ľudové prejavy tvorili syntetický celok, ktorý nám dáva obraz o vtedajšom spôsobe života
a spoločenských vzťahoch. K rovnakému vnímaniu ľudového tanca by sme mali viesť aj žiakov.
Okrem toho rozvíjame u žiaka aj jeho technické schopnosti v oblasti rotačnej, skokovej a odzemkovej
technike, vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na techniku dvíhačiek či tanečný výraz. V prípade,
že sa v ročníku nenachádza žiadny chlapec, čo je v poslednej dobe častým javom na ZUŠ, nie je nutné
párové tance, resp. motívy mužských tancov, absolútne vynechať. V párových tancoch môže vedúcu
úlohu v páre prebrať dievča. V pôvodnom prostredí často tancovali niektoré párové tance dve ženy

(cestovanie za prácou, vojny a pod.). Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy
u dievčat, a naopak.
Nemenej významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom
a kultúrou, resp. tancom a kultúrou národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného
dedičstva a tak pozitívne vplývať na ich vzťah k národu.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 priblížením tanečného, spevného a hudobného ľudového prejavu spoznať prostredie, zdroje
tvorivosti a mentalitu ľudu v jednotlivých oblastiach Slovenska , zoznámiť sa s citovo
bohatým, výrazovo silným prejavom vidieckeho človeka, ktorý tvoril obklopený
zvyklosťami, náboženskými sviatkami, prírodou, rodinou, obcou a prácou,
 viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých oblastí, zoznámiť ich so základnými tanečnými
motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii
(na hodinách tanečnej praxe), s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi
a charakteristickými krojmi,
 rozširovať a zdokonaľovať technickú vyspelosť žiakov, formovať a rozvíjať tanečnosť
a tanečný charakter podľa jednotlivých oblastí, prehlbovať výrazový register, podchytiť
talenty,
 cibrením tanečného a hudobného vkusu formovať tiež estetické cítenie žiaka,
 z výchovnej stránky s poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať
aj vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň, zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov ľudového scénického tanca a pripraviť žiaka na talentové skúšky
na konzervatóriá so študijným zameraním - Tanec a vysoké školy umeleckého zamerania,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (charakter daného regiónu, pérovanie).
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový slovník daných regiónov,
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych folklórnych súboroch.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technicky zdatne prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

DŽEZOVÝ TANEC
Džezová kultúra (hudba a tanec) pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života
kmeňov. Sprevádzala ho pri rôznych rituáloch, ceremóniách (svadby, iniciačné zvyky, pohreby,
zaklínanie počasia, liečenie chorých...). Tance boli sprevádzané bohatou kmeňovou výzdobou
(tetovanie, totemy, maľovanie) a ovládal ich celý kmeň. Základným hudobným nástrojom bol
samozrejme bubon, ktorý mal okrem hudobnej funkcie aj dorozumievaciu úlohu medzi osadami.
Bubeníci opakovaním vlastnej rytmickej štruktúry pri súčasnom hraní vytvárali svojráznu až magickú
atmosféru vedúcu tanečníkov k extáze.
Po objavení Ameriky roku 1492 a postupnej násilnej deportácii černochov na jej územie bol
tanec, spev a hudba jediným prejavom emócií otrokov. Tu nastalo postupné prelínanie nielen
afrického umenia rôznych kmeňov, ale aj splývanie s európskou kultúrou otrokárov. Španieli,
Francúzi a ďalší otrokári katolíckeho vierovyznania podporovali udržiavanie afrického dedičstva
čiernych, ktorí hľadali paralely medzi svätcami belochov a svojimi bohmi. Protestanti odmietali
akceptovať prejavy otrokov a zakazovali im hudbu a tanec v čase oddychu. Napriek prvotnému
odporu k čiernemu umeniu prenikli jeho charakteristické prvky aj do vážneho umenia a silného
ovplyvnili hlavne v20. storočí. Jedným príkladom tejto konfúzie je muzikál -hudobný divadelný žáner
vychádzajúci z džezovej hudby a adekvátne používajúci džezový tanec.
Pohybové hudobné cítenie čiernej populácie so špecifickým temperamentom je
nevyčerpateľným prameňom rôznych tanečných noviniek. Napríklad: charleston, rock´n roll, twist,
brake dance, rap... Rovnako aj populárna hudba vyrástla z džezovej hudby a je mládeži veľmi blízka
svojou dynamikou, vitalitou a možnosťou individuálneho prejavu.
Potreba systému pre výchovu tanečníkov džezového tanca viedla k vypracovaniu metodiky
tohto žánru. Uplatňuje prirodzené dispozície žiakov, zlepšuje ich koordinačné schopnosti,
pohybový rozsah, rozvíja tanečnosť. Tento druh tanca je vhodné vyučovať v druhej časti I.
stupňa. Talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať vo svojom umeleckom raste v
amatérskych súboroch moderného a džezového tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všobecné ciele:







osvojiť si pohybové pravidlá techniky, princípy a ich väzby,
rozvíjať koordinačné schopnosti žiaka,
rozvíjať tanečnosť a individuálny prejav žiaka v tanci,
zväčšovať pohybový rozsah,
dosiahnuť cítenie hudby,
vychovať kvalitných tanečníkov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre štúdium
na hudobno-dramatické konzervatóriá so štúdiom zameraným na tanec.
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla
priradená k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku
prevažuje tanečná prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet
tanečná prax vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované na
základe tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,
moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné,
aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagógachoreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti
s vekom a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických
tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom
procese tohto predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu,
sociálneho správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité
pri vývoji osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom
kostýmov (v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou
vyhľadávať vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:





získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
formovať tanečný a hudobný vkus žiaka.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti





kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležte reagovať,
uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosti učiť sa
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne
a využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzipredmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
"Schopnosti tvorivo riešiť problémy" môžeme využiť vo viacrých predmetoch tým,
že vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky na riešenie
praktických a teoretických problémových úloh a situácií.
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových
problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosťi,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 tvoriť a prijímať umenie,
 vyjadriť svoj názor i vkus
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky.
STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

Klasický tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Ľudový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Džezový tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
klasického tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Ľudový tanec

3. Džezový tanec

Materiálne výučbové
prostriedky

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Literatúra metodiky
Názorné ukážky
materiál
ľudového tanca pre žiakov a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga
Literatúra metodiky
kreatívneho tanca pre
žiakov daného ročníka
od autora podľa výberu
a uváženia pedagóga

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

Tanečná
prax

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
pre žiakov daného ročníka a vysvetlenie pedagóga
od autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

KLASICKÝ TANEC
Výkonový štandard
 realizujú jednotlivé cvičenia klasického
tanca s maximálnym ovládaním
prislúchajúcich svalových skupín v
rámci svojich anatomických možností,
 poznajú jednotlivé cvičenia na rozvoj
svojich anatomických dispozícií,
 realizujú jednotlivé cvičenia techniky
klasického tanca s dôrazom na
tanečnosť a cítenie hudby v spojitosti,
 poznajú správne princípy realizácie
jednotlivých základných cvičení v rámci
obsahu,
 ovládajú slovom a písmom základnú
terminológiu techniky klasického tanca
v rozsahu obsahu predmetu.

Obsahový štandard
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 spréparation
temps-relevé
- Battement développé passé en face
- Attitude - croisée, éffacée
o arabesque na 90°
- póza écartée na 90°
- Battement fondu na relevé en face
- Battement soutenu na 45° (s pridaním
relevé v V. poz.) vépaulement croisée aj
éffacée
- Battement développé passé vo veľkých
pózach, bez zmeny polohy chodidla SK
- Demi rond de jambe na 90° en dehors,
en dedans zveľkej pózy do veľkej pózy
bez pohybu chodidla SK
- Port de bras
- Grand battement jeté piqué vo veľkých
pózach
- Battement frappé vmalých pózach bez
relevé
- Préparation pre pirrouettes z V. poz. en
face.
Allegro:
- Sissonne fermée vpred a vzad v malých
pózach
- Double assemblé en face

- Double assemblé (z épaulement croisée
cez en face do épaulement croisée)
- Pas assemblé bočne z épaulement
croisée do épaulement croisée
- Pas assemblé vpred a vzad v pózach
croissées aéffacées
- Pas jeté vpred a vzad en face
- scénický sissonne v 1. Arabesque
- Pas de basque - scénická forma
- Petit pas de chat (ruský) so švihom
dolných končatín vzad a vpred
- Sissonne ouverte stranou s otváraním
DK na 45° en face
- Sissonne fermé stranou s (z épaulement
croisée do épaulement croisée aj éffacée
- Pas échappé do IV. poz. croisée aj
éffacée
- Temps -levé sauté na jednu DK.

Záverečná skúška
Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky vrámci 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.

ĽUDOVÝ TANEC
Výkonový štandard

Obsahový štandard
 zatancujú náročnejšie motívy a motivické Opakovanie motívov a tancov už z
prebratých tanečných regiónov.
väzby, prípadne tance,
 poznajú základné informácie všetkých V prípade, že škola disponuje pedagógom
regiónov prebratých na I. stupni so zameraním na ľudový tanec, odporúča sa
doplnenie
obsahu
tanečných
motívov
vzdelávania v predmete ľudový tanec.
z regiónov, ktoré nie sú obsahom na prvom
stupni vzdelávania v ZUŠ.

Záverečná skúška

Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe v choreografii
ľudového tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu minimálne 4 minúty. Žiaci
predvedú tréning ľudového tanca spamäti.

DŽEZOVÝ TANEC
Výkonový štandard
 využívajú svoj individuálny tanečný
prejav v tanečných kombináciách podľa
požiadaviek pedagóga s dodržiavaním
technických
princípov
realizácie
pohybov,
 a plikujú priestorové a polyrytmické
nároky v tanečných kombináciách s
dôrazom na vnímanie náročnejších
hudobných podkladov,
 poznajú
odbornú
terminológiu
džezového tanca v rozsahu obsahu
predmetu

Obsahový štandard
Zahrievacie cvičenia:
Výučba kombinácií v ucelených tanečných
kombináciách, v dĺžke do 64 T -etudách,
kde je možné využitie jednotlivých
technických cvičení v rôznych obmenách so
zachovaním postupnosti potrebnej pre
rozohriatie tela žiaka, zároveň dôraz na
technický rast využívaním maximálnych
dispozícií žiaka so zameraním na
tanečnosť, výraz a čistotu prevedenia.
Postupnosť
jednotlivých
technických
cvičení sa nemení, je dôležité dôrazné
zachovanie charakteru techniky džezového
tanca s výrazným znakom polyrytmického
a olycentrického cítenia hudby a pohybu.
Kombinácie:
- dĺžka kombinácií je minimálne 64 taktov,
- Improvizácia
ako
jedna
z
charakteristických čŕt džezového tanca.,
- dôraz na individualitu žiaka v interpretácii.

Záverečná skúška
Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky v rámci interpretačnej praxe
v choreografiách džezového tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 4 minúty. Žiaci
demonštrujú tréning techniky džezového tanca spamäti.

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 zatancujú na verejnom vystúpení
skupinové alebo malé (sólo)
choreografie v technike ľudového,
džezového
a
scénického,
výrazového tanca s využitím
základných princípov techniky
klasického
tanca v rozsahu
minimálne 4 min.
Záverečná skúška

Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania predmetu ľudový,
klasický alebo džezový tanec.

Žiaci zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v rozsahu výkonového štandardu
4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia v tanečnom odbore ZUŠ.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov
základných umeleckých škôl.






práca na vyučovacej hodine
pochvala, povzbudenie, kritika
motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 1. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo: 39
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
1.Klasický tanec
2. Ľudový, moderný, klasický,
historický tanec, tance iných národov,
kreatívny, džezový tanec (podľa
zamerania)
3.Tanečná prax
4. /* Voliteľné vyučovacie predmety
Spolu:

Tanec
5 – 7 hodín týždenne
(1) Klasický tanec , (2,5) Ľudový, moderný, klasický,
kreatívny, džezový, historický, tance iných národov – podľa
zamerania, Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2) nácvik choreografií
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Prvý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých –
variant A
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová

variant A
II. stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých absolventi I. stupňa
Tanec
od 15 rokov a pre dospelých
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1
1
1
1

2,5
1,5
2
5-7

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

2,5
1,5
2

2,5
1,5
2

5-7

5-7

2,5
1,5
2
5-7

KLASICKÝ TANEC
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,





dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať tanečné prvky z predošlých ročníkov,
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
MODERNÝ TANEC
Techniky moderného tanca poskytujú široké možnosti istej umeleckej výpovede, respektíve
komunikácie sprostredkovanej pohybom tanečníka. Techniky umožňujú vo veľkej miere spoznať
a rozšíriť pohybové možnosti tela v rámci rešpektovania jeho anatomickej štruktúry a v súlade
s fyzickými dispozíciami. Techniky M. Grahamovej a J. Limóna patria medzi tie, ktoré majú
spomedzi moderných tanečných techník najprepracovanejšiu metodiku. Každá poskytuje tanečníkovi
špecifickú kvalitu pohybu a výrazové možnosti. Sú veľmi dobrým materiálom pre rozšírenie si
pohybovej a výrazovej zdatnosti žiakov II. stupňa tanečného odboru ZUŠ. Technika J. Limóna je
zameraná na využitie energie pochádzajúcej z voľného pádu jednotlivých častí tela, resp. celého tela.
Tanečník si uvedomuje pohyb ako neustálu premenu energie z hodnoty potenciálnej (v momentoch,
keď gravitácii vzdoruje) na kinetickú (keď sa jej poddáva), a to v rôznych častiach tela izolovane.
Dodržať harmonickú jednotu celého tela tak ako orchester, ktorý súzvučí napriek tomu, že každá
skupina nástrojov má svoju zvláštnu partitúru. Pohyb, ktorý neustále prebieha medzi najhlbším
bodom pádu a suspention, čiže najvyšším bodom odľahčenia, poskytuje tancu vzrušujúcu dynamiku.
Pocit opozície zasa napomáha zabezpečiť telu rovnováhu bez svalových kontrakcií a jasné
definovanie pohybu v priestore. Využíva gravitáciu ako hybnú silu, pád, uvoľnenie váhy, dych ako
dôležitú súčasť pohybu, potenciálnu energiu a energiu uvoľnenú pri pohybe, ktorá ho formuje, a ktorú
následne tanečník presmerováva. Je založená na princípoch postupnosti, opozície, potenciálnej
a kinetickej energie, pádu, zhupu, odrazu, zavesenia, váhy, izolácie a dychu. Vyžaduje cítenie tiaže
a schopnosť izolovať jednotlivé váhové celky tela. Technika M. Grahamovej je vystavaná na princípe

dýchania ako prirodzeného zdroja energie, pričom výdych v kontrakcii sústreďuje energiu do centra
a release ju zasa usmerňuje von. Kontrakcia a release ako protipóly aktu dýchania sa stávajú hnacou
silou pre pohyb v priestore, pád, skok, rotáciu. Technika M. Grahamovej je jedinečná svojím
rozvinutým systémom cvičení na podlahe, ktoré detailným spôsobom prepracúvajú chrbtové svalstvo
a ovládanie celého trupu. Špecifickými cvičeniami sa rozvíja flexibilita, fyzická kondícia
a koordinácia celého tela. Technika M. Grahamovej patrí k najcharakteristickejším a najobtiažnejším
technikám moderného tanca. Je založená na princípe contraction (kontrakcie) a release (povolenie
kontrakcie) a spiral (princíp špirály). Rozvíja spojenie centra s perifériami tela, tanečné dýchanie,
elasticitu, pružnosť a muzikálnosť žiakov. Cvičenia sa rozvíjajú zo zeme cez stoj až po pohyb
po priestore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 poznať základné princípy techník moderného tanca a ich rozdiely,
 dokázať využiť princípy techniky na rozvoj tanečnosti žiaka,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov moderného scénického tanca,
 vychovať kvalitných uchádzačov pre štúdium na vysokej škole umeleckého zamerania,
 využiť znalosti daných techník k zdokonaleniu tanečného pohybu.
Zameranie predmetu
Nakoľko vzdelávacie standardy pre 1. ročník II. st. TO neuvádzajú v predmete Džezový
a Kreatívny tanec žiadne výkonové a obsahové štandardy vyučovanie v týchto predmetoch bude
zamerané na zdokonaľovanie prebraného učiva v prvom cykle a teóriu R. Labana a využívanie
princípov v praxi.
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 ovládať dynamiku pohybu,
 využíť danú techniku v tanečnej praxi a nacvičených choreografiách.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín v technicky
dokonalejšom prevedení,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla
priradená k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku
prevažuje tanečná prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet
tanečná prax vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované
na základe tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový
tanec, moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné,
aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagógachoreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti
s vekom a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických
tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom
procese tohto predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu,
sociálneho správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité
pri vývoji osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom
kostýmov (v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou
vyhľadávať vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
 nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
 vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
 formovať tanečný a hudobný vkus žiaka,
 rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých.
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový a priestorový slovník daných choreografií,
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych súboroch.

Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technický zdatne prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečné motívy a rozvíjať tanečnú.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náležite reaovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácií
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: interné a verejné žiacke predstavenia,
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosť učiť sa
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne a
využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete,
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzi predmetových vzťahoch.
5. Spôsobilosť riešiť problémy
"Schopnosti tvorivo riešiť problémy" môžeme využíť vo viacerých predmtoch tým, že vytvoríme
pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky na riešenie praktických
a teoretických problémových úloh a situácií.
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,



overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových
problémoch.

6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 tvoriť a prijímať umenie
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Metódy

Stratégia vyučovania
Formy práce

Klasický tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Moderný tanec








 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda
názorná metóda
praktická metóda
reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
klasického tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Moderný tanec

Literatúra metodiky
moderného tanca pre
žiakov daného ročníka od
autora podľa výberu
a uváženia pedagóga

3.Tanečná prax

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
pre žiakov daného ročníka a vysvetlenie pedagóga
od autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Názorné ukážky
materiál
a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
MODERNÝ TANEC
Žiaci po ukončení 1. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 ovládajú základný princíp techniky J.
 stručná informácia o osobnosti a diele J.
Limóna (fall - recovery) v základných
Limóna
cvičeniach,
 prípravné cvičenia na podlahe:
- spinal succession (cvičenie na postupnosť
 uvedomujú si postupný pohyb chrbtice,
v odvíjaní chrbtice)
 uplatňujú základný princíp techniky
- bounces-hmity
v jednoduchých kombináciách v priestore,
- bounces with twist (hmity s natočením tela
 poznajú odbornú terminológiu moderného
v horizontálnej torzii).
tanca v rozsahu obsahu predmetu
 cvičenia v stoji a priestore:
- standing bounces (hmity v stoji)
- tendu series (zahriatie chodidla)
- plié series(zahriatie bedrových, kolenných
a členkových kĺbov)
- swings in second (izolácia hlavy, ramien

hrudníka a pásu v zhupoch v dráhe poloblúka
a celého kruhu)
- rebound in threes (odraz s návratom po dráhe
pádu v ¾ takte)
- slow twos, fast threes (zosúladenie pádu
a podchytenia DK,HK a trupu) foot isolationizolácia chodidla, príprava na eleváciu)
- passé series
- développé series
- lunge series (prenášanie ťažiska)
- spiral turns (špirálové točenia)
- 12-count phrase (väzba na 12 dôb)
- drops in threes (príprava na eleváciu)
- body as an orchestra (izolácia a vzájomná
súhra práce DK, HK a trupu s postupom v
priestore
- hop series (skoky)
- piqué series.
KLASICKÝ TANEC
Žiaci po ukončení 1. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonový štandard
Obsahový štandard
 ovládajú a vyžívajú silu DK počas realizácie
cvičení na 90°,
 realizujú jednotlivé cvičenia klasického tanca
v správnom prevedení, s prihliadnutím
na anatomické dispozície,
 využívajú pri realizácii kombinácií
v priestore výrazne tanečnosť a výraz
(koordinácia hlavy, HK a DK),
 realizujú v čistej forme prevedenie
jednotlivých spojovacích krokov a póz
(orientácia v priestore, épaulement),
 poznajú terminológiu techniky klasického
tanca slovom a písmom v rozsahu prebratého
obsahu techniky klasického tanca,
 interpretujú danú kombináciu v tréningu
podľa pokynov pedagóga v rozsahu
terminológie klasického tanca.

Exercices à la barre:
- Battement fondu na 90°
- Grand rond de jambe en dehors na 90°
- Grand rond de jambe en dedans na 90°
- Prípravné cvičenie k pirouettes z V. poz.
En dehors, en dedans.
Exercices au milieu:
- Battement développé passé en face
- Battement fondu na relevé en face
- Battement développé passé vo veľkých
pózach, so zmenou polohy chodidla SK
- Demi rond de jambe na 90° en dehors,
en dedans z veľkej pózy do veľkej pózy s par
- terrným posunom chodidla
- Battement soutenu na 90° en face
- Prípravné cvičenie k pirouettes en dehors
aj en dedans z II. poz. - bez rotácie
- Prípravné cvičenia k pirouettes en dehors
aj en dedans zo IV. poz. - bez rotácie
- Battement fondu na relevé v malých pózach.

Allegro:
- Sissonne ouverte vpred a vzad v malých
pózach
- Pas de basque vpred a vzad
TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 zatancujú na verejnom vystúpení
 skupinové alebo malé (sólo) choreografie
v technike moderného, džezového
a scénického, výrazového tanca s využitím
základných princípov techniky klasického
tanca v rozsahu minimálne 4 minúty.

Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu vyučovania klasický alebo moderného
tanca.

METODICKÉ A DIDAKTICKÉ POKYNY
Učebnú látku prispôsobujeme fyzickým dispozíciam a mentálnej úrovni žiaka. Naďalej je
dôležité utvrdzovať základné návyky techník tak, aby prejav a charakter čo najviac zodpovedal
danému štýlu.
Cieľom vyučovacieho procesu musí byť aj naďalej motivácia s použitím kreatívnych foriem
a upevňovať vzájomný vzťah žiak – učiteľ, ktorý je mimoriadne dôležitý pre ďalší rozvoj.
Zaraďovanie primeraných foriem v rámci motivácie. Spoluúčasť žiaka pri tvorbe jednotlivých
cvikov, kombinácií atď.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov
základných umeleckých škôl.






práca na vyučovacej hodine
pochvala, povzbudenie, kritika
motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
kultúrne vystúpenie, verejný koncert

UČEBNÉ OSNOVY PRE 2. ROČNÍK DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELÁVANIA ZUŠ

Študijné zameranie:
Časový rozsah vyučovania:
Vyučovacie predmety:

Názov školy:
Názov odboru:
Ročník:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Vypracovali:
Schválené pedagogickou radou dňa:
Platnosť od:

Učebný plán číslo: 39
Stupeň štúdia
Študijné zameranie
Vek
Dĺžka štúdia
Predmet:
1.Klasický tanec
2. Ľudový, moderný, klasický,
historický tanec, tance iných národov,
kreatívny, džezový tanec (podľa
zamerania)
3.Tanečná prax
4. /* Voliteľné vyučovacie predmety
Spolu:

Tanec
5 – 7 hodín týždenne
(1) Klasický tanec, (2,5) Ľudový, moderný, klasický,
kreatívny, džezový, historický, tance iných národov - podľa
zamerania, Tanečná prax (1,5), Voliteľné predmety (2), nácvik choreografií
ZUŠ Ilava, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (štátna škola)
Tanečný odbor
Druhý ročník druhého stupňa základného štúdia
Druhý stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých –
variant A
najviac 4 roky
Denná – skupinové vyučovanie
Slovenský
Eva Tóthová

Variant A
II. stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých absolventi I. stupňa
Tanec
od 15 rokov a pre dospelých
4 roky
Ročník:
1.
2.
3.
4.
1
1
1
1

2,5
1,5
2
5-7

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

2,5
1,5
2

2,5
1,5
2

5-7

5-7

2,5
1,5
2
5-7

KLASICKÝ TANEC
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: fyzické dispozície (vytočenosť DK, elastické
svaly a väzivá, proporčne správne stavané telo, fyzické zdravie), psychické dispozície (pevná vôľa,
vytrvalosť, sebadisciplína, psychické zdravie) a talent na tanec(koordinácia pohybov, estetický
prejav, muzikálnosť, cítenie rytmu a výrazu hudby).Všetky tieto kritériá sú nevyhnutné pre prijatie
detí na tanečné konzervatóriá a hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním tanec.
Pre žiakov tanečných odborov ZUŠ sú tieto požiadavky trochu miernejšie, nakoľko ZUŠ
nevychovávajú profesionálnych tanečných interpretov. Napriek tomu má klasický tréning pre žiakov
ZUŠ veľký význam. Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie
na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja
tanečnú techniku. Technika klasického tanca má najprepracovanejšiu metodiku výučby a je zároveň
základným pilierom rozvoja v ostatných tanečných technikách. Presne vypracovaný systém
a metodiku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov
zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Vytvárajú sa z nich jednoduché väzby, ich neustálym
precvičovaním sa zvyšuje svalová sila, stabilita, koordinovanosť. Žiaci si vypracovávajú isté
pohybové stereotypy. Zároveň nadobúdajú zmysel pre systematickú prácu, trpezlivosť a vôľu
prekonávať ťažkosti. Správne volená metóda vyučovania a dodržiavanie metodického postupu
pri vyučovaní klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní I. a II. stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný
tanečník pre amatérske súbory alebo úspešný uchádzač o ďalšie štúdium na tanečných a hudobnodramatických konzervatóriách so študijným zameraním tanec.
Pri porovnaní učebnej látky v predmete klasický tanec v ZUŠ a v osemročnom tanečnom
konzervatóriu je možné konštatovať nasledovný fakt: učebná látka prvých troch ročníkov tanečného
konzervatória zodpovedá svojím rozsahom učebnej látke od 3. ročníka prvej časti I. stupňa
základného štúdia po 2. ročník II. stupňa základného štúdia v ZUŠ, okrem cvičenia na špičkách. Žiak
po absolvovaní II. stupňa základného štúdia nadobúda základný stupeň vyspelosti v technike
klasického tanca.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom
uvedomelého využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení (výška
skoku, zvyšovanie počtu obratov pri rotácii a pod.),
 aplikovať vedomú koordináciu tela s efektívnym využitím prislúchajúcich svalov i v ďalších
tanečných technikách,
 poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu
predmetu,





dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca (3. ročník tanečného
konzervatória),
viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých (držanie tela, prepnutie kolien, ...).

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať tanečné prvky z predošlých ročníkov,
 využiť techniku klasického tanca v iných tanečných technikách, tanečnej praxi
a nacvičených choreografiách.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad so zreteľom na technické prevedenie,
 vystihnúť charakter pohybu v hudonom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
MODERNÝ TANEC
Techniky moderného tanca poskytujú široké možnosti istej umeleckej výpovede, respektíve
komunikácie sprostredkovanej pohybom tanečníka. Techniky umožňujú vo veľkej miere spoznať
a rozšíriť pohybové možnosti tela v rámci rešpektovania jeho anatomickej štruktúry a v súlade
s fyzickými dispozíciami. Techniky M. Grahamovej a J. Limóna patria medzi tie, ktoré majú
spomedzi moderných tanečných techník najprepracovanejšiu metodiku. Každá poskytuje tanečníkovi
špecifickú kvalitu pohybu a výrazové možnosti. Sú veľmi dobrým materiálom pre rozšírenie si
pohybovej a výrazovej zdatnosti žiakov II. stupňa tanečného odboru ZUŠ. Technika J. Limóna je
zameraná na využitie energie pochádzajúcej z voľného pádu jednotlivých častí tela, resp. celého tela.
Tanečník si uvedomuje pohyb ako neustálu premenu energie z hodnoty potenciálnej (v momentoch,
keď gravitácii vzdoruje) na kinetickú (keď sa jej poddáva), a to v rôznych častiach tela izolovane.
Dodržať harmonickú jednotu celého tela tak ako orchester, ktorý súzvučí napriek tomu, že každá
skupina nástrojov má svoju zvláštnu partitúru. Pohyb, ktorý neustále prebieha medzi najhlbším
bodom pádu a suspention, čiže najvyšším bodom odľahčenia, poskytuje tancu vzrušujúcu dynamiku.
Pocit opozície zasa napomáha zabezpečiť telu rovnováhu bez svalových kontrakcií a jasné
definovanie pohybu v priestore. Využíva gravitáciu ako hybnú silu, pád, uvoľnenie váhy, dych ako
dôležitú súčasť pohybu, potenciálnu energiu a energiu uvoľnenú pri pohybe, ktorá ho formuje, a ktorú
následne tanečník presmerováva. Je založená na princípoch postupnosti, opozície, potenciálnej
a kinetickej energie, pádu, zhupu, odrazu, zavesenia, váhy, izolácie a dychu. Vyžaduje cítenie tiaže

a schopnosť izolovať jednotlivé váhové celky tela. Technika M. Grahamovej je vystavaná na princípe
dýchania ako prirodzeného zdroja energie, pričom výdych v kontrakcii sústreďuje energiu do centra
a release ju zasa usmerňuje von. Kontrakcia a release ako protipóly aktu dýchania sa stávajú hnacou
silou pre pohyb v priestore, pád, skok, rotáciu. Technika M. Grahamovej je jedinečná svojím
rozvinutým systémom cvičení na podlahe, ktoré detailným spôsobom prepracúvajú chrbtové svalstvo
a ovládanie celého trupu. Špecifickými cvičeniami sa rozvíja flexibilita, fyzická kondícia
a koordinácia celého tela. Technika M. Grahamovej patrí k najcharakteristickejším a najobtiažnejším
technikám moderného tanca. Je založená na princípe contraction (kontrakcie) a release (povolenie
kontrakcie) a spiral (princíp špirály). Rozvíja spojenie centra s perifériami tela, tanečné dýchanie,
elasticitu, pružnosť a muzikálnosť žiakov. Cvičenia sa rozvíjajú zo zeme cez stoj až po pohyb
po priestore.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU
Všeobecné ciele:
 poznať základné princípy techník moderného tanca a ich rozdiely,
 dokázať využiť princípy techniky na rozvoj tanečnosti žiaka,
 dosiahnuť technický a výrazový stupeň zodpovedajúci požiadavkám špičkových
amatérskych súborov moderného scénického tanca,
 vychovať kvalitných uchádzačov pre štúdium na vysokej škole umeleckého zamerania,
 využiť znalosti daných techník k zdokonaleniu tanečného pohybu.
Zameranie
Nakoľko vzdelávacie standardy pre 1. ročník II. st. TO neuvádzajú v predmete Džezový
a Kreatívny tanec žiadne výkonové a obsahové štandardy vyučovanie v týchto predmetoch bude
zamerané na zdokonaľovanie prebraného učiva v prvom cykle a teóriu R. Labana a využívanie
princípov v praxi.
Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 ovládať dynamiku pohybu,
 využiť danú techniku v tanečnej praxi a nacvičených choreografiách.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín v technicky
dokonalejšom prevedení,



preukázať schopnosť využívať správne naučené návyky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
TANEČNÁ PRAX
Tanečná prax pre všetky učebné predmety je v prvom polroku školského roku spravidla
priradená k jednotlivým predmetom (viac prevažuje technická príprava). V druhom polroku
prevažuje tanečná prax, pod čím rozumieme prácu na choreografiách na verejné vystúpenie. Predmet
tanečná prax vyžaduje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií, ktoré sú komponované
na základe tanečných techník z predmetov klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový
tanec, moderný tanec.
Dôležitú úlohu hrá aj samotný výber hudobného podkladu pri tvorbe choreografií. Je nutné,
aby hudobný podklad bol adekvátny veku a zodpovedal tanečným zručnostiam žiakov v jednotlivých
ročníkoch. Voľbou vhodného hudobného materiálu má pedagogický zamestnanec možnosti priameho
kreovania hudobného vkusu žiaka, čím umožňuje žiakovi spoznávať rôzne aj žánre hudby, s ktorými
sa žiak bežne nestretáva.
Zároveň aj úlohou pedagogického zamestnanca, v tomto prípade v úlohe pedagógachoreografa je myslieť pri tvorbe choreografií aj na výchovný moment tejto práce v súčinnosti
s vekom a schopnosťami žiakov.
Predmet vychováva u žiakov schopnosť vystúpiť pred obecenstvom a dáva žiakom základy
umeleckého prejavu, ktorý je okrem technickej zdatnosti žiaka v základných akademických
tanečných technikách na verejnom vystúpení rovnako dôležitý. V neposlednom rade vo vyučovacom
procese tohto predmetu má pedagóg možnosť žiaka ovplyvňovať v otázkach zodpovednosti, prístupu,
sociálneho správania sa a sebahodnotenia žiaka, čo sú všetko atribúty, ktoré sú nesmierne dôležité
pri vývoji osobnosti.
Tento predmet je náročný pre učiteľa, ktorý je v jednej osobe choreografom, návrhárom
kostýmov (v mnohých prípadoch aj ich realizátorom) ako aj hudobne vzdelanou osobou, schopnou
vyhľadávať vhodné hudobné skladby na choreografické spracovanie.

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU






získať scénické skúsenosti z tanečného umenia,
nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná,
vychovávať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie,
formovať tanečný a hudobný vkus žiaka,
rozlíšiť spôsob zlých návykov od dobrých

Špecifické ciele:
Kognitívna oblasť:
 samostatne ovládať pohybový a priestorový slovník daných choreografií,
 využiť danú techniku v tanečnej praxi aj v amatérskych súboroch.
Afektívna oblasť:
 emocionálne pohybom a technický zdatne prežiť hudobný podklad,
 vystihnúť charakter pohybu v hudobnom podklade v spolupráci s pedagógom.
Psychomotorická oblasť:
 rozvíjať sluchovú vnímavosť so zapájaním horných a dolných končatín,
 preukázať schopnosť využívať správne naučené tanečené motívy a rozvíjať tanečnú.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Základné kľúčové kompetencie a spôsobilosti žiaka rozvíjame nasledovne:
1. Sociálno-komunikačné spôsobilosti
 kultúrne a súvisle sa vyjadrovať, používať základnú tanečnú a pohybovú terminológiu
primeranú veku a schopnostiam žiaka,
 aktívne počúvať, sústredene pracovať a náletite reagovať,
 uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
2. Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
 v každodenných situáciách mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie: interné a verejné žiacke predstavenia
 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k tvorivosti.
3. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 používať aj digitálne zdroje.
4. Spôsobilosť učiť sa
 spoľahlivo a úspešne zaznamenávať a zapamätávať si informácie, spomenúť si na ne a
využívať ich pri praktickej zručnosti v danom predmete
 vytrvalo, iniciatívne a samostatne sa učiť a získavať informácie,
 hodnotiť informácie a využívať ich aj v medzipredmetových vzťahoch.

5. Spôsobilosť riešiť problémy
„Schopnosti tvorivo riešiť problémy“ môžeme využiť vo viacerých predmetoch tým, že
vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky na riešenie
praktických a teoretických problémových úloh a situácií,
 hľadať a využívať rôzne informácie,
 skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových
problémoch.
6. Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
 vytvárať si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje sebadôveru a seba rozvoj,
 uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje tvorivé a rozvojové možnosti,
 uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,
 kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 mať zodpovednosť a schopnosť dodržiavať dohody.
7. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovť sa nástrojmi kultúry
 tvoriť a prijímať umenie,
 pomenovať druhy umenia, ich špecifické zákonitosti a vyjadrovacie prostriedky,
 vyjadriť svoj názor i vkus,
 ovládať základné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Názov tematického celku
Klasický tanec

Stratégia vyučovania
Formy práce
 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Metódy
 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

Moderný tanec

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

Tanečná prax

 názorná metóda
 praktická metóda
 reproduktívna metóda

 v rámci možností individuálny
prístup na vyučovacej hodine

UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Materiálne výučbové
prostriedky

1. Klasický tanec

Literatúra metodiky
Názorné ukážky
klasického tanca pre žiakov
daného ročníka od autora
podľa výberu a uváženia
pedagóga

2. Moderný tanec

Literatúra metodiky
moderného tanca pre
žiakov daného ročníka
od autora podľa výberu
a uváženia pedagóga

3. Tanečná prax

Literatúra metodiky pre
žiakov daného ročníka od
autora vybraného podľa
uváženia pedagóga

Didaktická
technika, ďalšie
zdroje





PC
internet
knižný archív
odborné knihy,
časopisy
 iný obrazový
Názorné ukážky
materiál
a vysvetlenie pedagóga
 hudobné ukážky

Názorné ukážky
a vysvetlenie pedagóga

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
MODERNÝ TANEC
Žiaci po ukončení 2. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonový štandard

Obsahový štandard

 ovládajú základné princípy techniky
 Náročnejšia podoba a väzby všetkých
J. Limóna vo všetkých typoch cvičení,
skupín cvičení s dôrazom na technickú
zručnosť, rozvíjanie tanečnosti, plynulosti a
 aplikujú základný princíp techniky
dynamiky pohybu.
v náročnejších rozvinutých cvičeniach,
 Intenzívna podpora rozvoja expanzie
 vedome používajú princíp techniky
pohybu do priestoru.
v tanečných kombináciách,
 Individualita prejavu v tanečných variáciách.
 poznajú odbornú terminológiu
moderného tanca v rozsahu obsahu
predmetu

KLASICKÝ TANEC
Žiaci po ukončení 2. ročníka II. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonový štandard
Obsahový štandard
 využívajú obraty (dve DK) aj polobraty
pri spájaní jednotlivých kombinácií v
postavení pri tyči (à la barre -pravá a
ľavá strana),
 zapíšu jednoduchú kombináciu cvičení
pri tyči (à la barre),
 využívajú orientáciu v priestore (body 18, épaulement) v kombináciách Allegra,
 poznajú terminológiu techniky klasického
tanca v rozsahu prebratého obsahu
slovom a písmom.

Exercices à la barre:
- polobraty en dehors aj en dedans sKK na
45° vpredu alebo vzadu
- Battement développé ballotté
(fakultatívne)
- Grand battement jeté s rýchlym
développé.
Exercices au milieu:
- Battement tendu simple en tournant o1/8,
1/4 obratu
- Battement tendu jeté en tournant o1/8, ¼
obratu
- Batt. fondu na 90° en face ( fakultatívne)
- Pirouettes zII., IV. aV. poz. en dehors
(fakultatívne)
- Pas de bourée dessus - dessous
Allegro:
- Pas assemblé spostupom do priestoru
- Pas jeté spostupom do priestoru
- Sissonne tombé en face
- Pas ballonné en face na mieste všetkými
smermi (fakultatívne)
- Pas coupé (skokom)
- Sissonne tombé v malých pózach
(fakultatívne)

TANEČNÁ PRAX
Výkonový štandard
 zatancujú na verejnom vystúpení
skupinové alebo malé (sólo)
choreografie v technike
moderného, džezového a
scénického, výrazového tanca s
využitím základných princípov

Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov
obsahu
vyučovania
klasický
alebo
moderného tanca.

techniky klasického tanca v
rozsahu minimálne 4:30 minút.

METODICKÉ A DIDAKTICKÉ POKYNY
Učebnú látku prispôsobujeme fyzickým dispozíciam a mentálnej úrovni žiaka. Naďalej je
dôležité utvrdzovať základné návyky techník tak, aby prejav a charakter čo najviac zodpovedal
danému štýlu.
Cieľom vyučovacieho procesu musí byť aj naďalej motivácia s použitím kreatívnych foriem
a upevňovať vzájomný vzťah žiak – učiteľ, ktorý je mimoriadne dôležitý pre ďalší rozvoj.
Zaraďovanie primeraných foriem v rámci motivácie. Spoluúčasť žiaka pri tvorbe jednotlivých
cvikov, kombinácií atď.

METÓDY A PROSTRIEDKY HODNOTENIA
Riadime sa podľa Metodického pokynu č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov
základných umeleckých škôl.






práca na vyučovacej hodine
pochvala, povzbudenie, kritika
motivácia prostredníctvom úspešných žiackych vzorov
kultúrne vystúpenie, verejný koncert

