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I. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Ciele a poslanie vzdelávania vychádzajú zo školského zákona a štátneho vzdelávacieho
programu základnej umeleckej školy v SR podľa označenia ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie
a ISCED 2B – Nižšie umelecké vzdelanie. Štátny vzdelávací program ZUŠ je podľa školského zákona
hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelania, od ktorého sa odvíjajú školské
vzdelávacie programy hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru,
zriadeného v našej škole. Od školského roka 2017/2018 aj multimediálneho odboru. Predstavuje 1.
rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia školy.
Systém starostlivosti o talenty v našom meste a v okolitých obciach je poslaním našej školy,
s cieľom venovať osobitnú starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym
schopnostiam. Vzdelávací proces v našej škole je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej
starostlivosti a rešpektovaním reálnych potrieb jednotlivých žiakov aj v odboroch a predmetoch
organizovaných ako skupinové vyučovanie. Umožňujú to najmä variabilné študijné programy
a alternatívne metódy práce. Tento výchovný princíp sa uplatňuje na všetkých stupňoch školy, kde
najvýznamnejším spoločným cieľom je vzdelávanie žiaka ako samostatnej osobnosti. Škola poskytuje
mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín. Umožňuje žiakom
pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny
výkon niektorého umeleckého povolania. Hlavným cieľom ZUŠ je vzdelávanie a výchovné pôsobenie
umením, rozvoj tvorivých schopností a príprava najtalentovanejších žiakov, ktorí prejavili záujem
o ďalšie štúdium na profesionálnu umeleckú činnosť.
Ďalšie hlavné ciele:
Podpora medziodborových a medzipredmetových vzťahov, aktivizácia učenia, účasť na odborných
školeniach, podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov s dôrazom na také formy vzdelávania žiakov aj
pedagógov, ktoré umocňujú individuálne zručnosti a tvorivé myslenie prostredníctvom kolektívnych
činností a súborovej práce.
Strategické ciele:
Motivácia učiteľov, starostlivosť o ich profesijný a odborný rast, podpora talentov, osobnostného
rozvoja a záujmov každého žiaka, skvalitnenie a zintenzívnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou
a inými školami (aj v zahraničí), sústavné skvalitňovanie prostredia školy a jej areálu. Hľadanie,
nachádzanie a zavádzanie nových foriem pedagogickej a umeleckej práce; postupné zavádzanie IKT
do vyučovacieho procesu do všetkých odborov.
Škola ako jeden z hlavných činiteľov na poli živej kultúry v meste zabezpečí hudobné koncerty,
divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia, výstavy výtvarných prác, multimediálne prezentácie a
tematické programy, výchovné koncerty, medzipredmetové aktivity a projekty, napríklad festivaly
a tvorivé dielne.
Ciele primárneho umeleckého vzdelávania:
Naša ZUŠ svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno – výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou
vzdelávania spĺňa požadované atribúty školy s významným kultúrno – výchovným poslaním. Vytvára
podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov ZŠ a SŠ v čase mimo vyučovania v popoludňajších
hodinách, ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy
a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti
a kriminalite. V ontogenetickom vývoji jedinca exitujú obdobia, v ktorých sú vytvorené
najvhodnejšie podmienky na formovanie určitých vlastností osobnosti. Potreba koordinovať
formovanie určitých vlastností a postojov osobnosti počas psychického a somatického vývoja
jedinca je vedecky podložená. Jej uplatňovanie je obzvlášť dôležité pri rozvíjaní schopností a najmä

zručností a návykov, ktoré sú predmetom umeleckého vzdelávania. Práve tieto procesy vyžadujúce
si rovnomerný rozvoj a koordináciu viacerých zložiek osobnosti a zosúladenie činnosti viacerých
systémov, možno úspešne rozvíjať spravidla v období mladšieho a staršieho školského veku.
V postpubertálnom období a v období adolescencie ich už spravidla nie je možné efektívne rozvíjať.
Vyššie uvedené je potrebné chápať v súvislosti so špecifikami výchovy a vzdelávania v jednotlivých
umeleckých odboroch. Odporúčaný vek na prijatie žiaka do ZUŠ DK je 5 rokov (do prípravného
štúdia) a je to zároveň aj preferencia, ku ktorej sa v školskej praxi v našej škole prikláňame – jednak
z hľadiska vývinovej psychológie a jednak z reálnych možností školy. Ďalším kritériom pre
uplatňovanie tejto zásady je kontext povinnej školskej dochádzky.
Ciele nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania:
ZUŠ DK patrí k ucelenej sústave škôl a poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoj talent
a nadanie v niektorej z tvorivých umeleckých disciplín. Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy
sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni
(konzervatórium, stredné umelecké odborné školy, pedagogické školy a pod.) ako aj na vysokých
školách a umožňuje postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého
povolania alebo sa stať umeleckým amatérom s hlbokým estetickým a emocionálnym cítením.
Z vyššie uvedeného vyplývajú nasledovné ciele:
a) rozvíjať a upevňovať kreatívne myslenie,
b) rozvíjať emočnú inteligenciu,
c) pestovať zmysel pre dobro a krásu,
d) budovať v žiakovi hodnotový systém postavený na princípoch humanizmu a plurality,
e) usmerňovať žiaka k rozvoju emočnej a mentálnej kompetentnosti,
f) prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení,
g) modelovať vkus a hodnotové estetické cítenie žiakov,
h) úzko spolupracovať s materskými, základnými a strednými školami v mieste pôsobenia,
s obcami, MsKS, BTV, či umeleckými súbormi v mieste školy, ale aj s partnerskými
umeleckými školami v SR i v zahraničí,
i) sústavne rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i v oblasti
komunikačno – ľudskej,
j) využívať systém projektového vyučovania formou vytvárania integratívnych výtvarno –
hudobno – tanečno – dramatických a multimediálnych projektov rôznych typov, čo si
vyžaduje medziodborovú a medzipredmetovú spoluprácu v rámci našej školy alebo aj s inými
školami, prípadne je možné zaangažovať profesionálnych umelcov,
k) primerane veku žiaka rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti
a vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie,
l) naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, precizovať
záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
II. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP alebo jeho ucelenej časti
Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZUŠ.
Základné umelecké vzdelanie sa člení na:
a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ;
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ.

III. Vlastné zameranie školy
ZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania prevažne pre žiakov ZŠ, organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej
školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Poskytuje základné umelecké vzdelanie
podľa § 17 školského zákona.
Pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách,
v konzervatóriách, ale aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým
zameraním.
Zriadený je hudobný, výtvarný, tanečný, literárno‐dramatický a multimediálny odbor, Vedúci
odborov sú zároveň aj členmi umeleckej rady.
Umeleckú radu školy menuje riaditeľ školy a okrem vedenia školy (riaditeľ a zástupca/zástupcovia)
sú jej členmi vedúci jednotlivých vzdelávacích odborov. V prípade potreby rada na svoje rokovanie
prizýva špecialistov, či vedúcich predmetových komisií. Umelecká rada sa vyjadruje k závažným
otázkam vzdelávacieho obsahu, určujúcim aktivitám a ku kalendáru podujatí školy. Jej uznesenia
majú odporúčací charakter a slúži ako platforma na permanentnú diskusiu o smerovaní školy. URŠ
zasadá dvakrát ročne, v prípade potreby aj viackrát, zvoláva ju riaditeľ školy, alebo aspoň traja jej
členovia.
ZUŠ DK je vo svojom školskom vzdelávacom programe zameraná na rozvoj všetkých múzických
kompetencií žiakov ako aj zručností napomáhajúcich ich realizácii.
Hudobný odbor sa ďalej ešte člení na oddelenia, ktoré patria k príslušným predmetovým komisiám:
- PK klavír
- PK akordeón a keyboard
- PK strunové nástroje
- PK dychové, bicie nástroje
- PK spev hlasová výchova
- PK hudobná náuka
V hudobnom odbore škola poskytuje výučbu v predmetoch: klavír, akordeón, keyboard, bicie,
husle, violončelo, spev a hlasová výchova, gitara, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet,
trúbka, trombón, tuba a hudobná náuka. Ďalej sa vyučujú korepetície, obligátny nástroj, komorná
hra, zborový spev, a súborová práca. Pre všetkých žiakov školy, prednostne však pre žiakov
hudobného odboru je odporúčaným doplnkom štúdia zborový spev.
V tanečnom odbore škola poskytuje výučbu v predmetoch: tanečná príprava, klasický tanec,
džezový tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec
V literárno‐dramatickom škola poskytuje výučbu v predmetoch: dramatická príprava, dramatika
a slovesnosť, pohyb, práca v súbore, základy dramatickej tvorivosti, hlasová príprava, prednes,
dejiny dramatickej tvorby, tvorba projektov, tvorba inscenácie
Vo výtvarnom odbore škola poskytuje výučbu v predmetoch: maľba, kresba, dekoratívne činnosti,
modelovanie, grafika
V multimediálnom odbore škola poskytuje výučbu v predmetoch: práca s témou a tvorba scenára,
práca s kamerou, zvukom a strihom, interpretácia a moderovanie

Prípravné štúdium (kolotoč)

Prípravné štúdium, pri rešpektovaní špecifík jednotlivých odborov a s dôrazom na zážitkové učenie,
ktoré je v tomto veku pre žiaka osobitne dôležité pre vytváranie živých emočných väzieb,
organizujeme v dvoch rovinách:
I. polrok: realizuje sa ako skupinové vyučovanie a žiaci sú zaradení do rotačného vzdelávacieho
mechanizmu, na základe ktorého je každému žiakovi prípravného štúdia umožnené
bezprostredne zakúsiť prvé kontakty so všetkými (s výnimkou MMO) vzdelávacími
odbormi, teda s hudobným, tanečným, výtvarným a literárno‐dramatickým, pričom
jednotlivé odbory/predmety vyučujú kvalifikovaní učitelia‐špecialisti; na konci tohto
vzdelávacieho cyklu triedny učiteľ alebo potvrdí preferenciu vyslovenú rodičmi pri
prijímacom pohovore, alebo spolu s vedením školy navrhne žiakovi najvhodnejšiu
alternatívu pre ďalšie pokračovanie štúdia
II. polrok: žiaci sú zaradení podľa odborov/predmetov a pokračujú v prípravnom štúdiu tak, ako
to predpisuje ŠVP pre príslušný predmet/odbor
Poznámky:
- k zmene predmetu/odboru dochádza približne u 10% žiakov
- na takýto model upresňovania preferencie/voľby predmetu/odboru sú predškoláci, resp.
žiaci I. stupňa ZŠ pripravovaní prostredníctvom DOD, ktorý sa v podobe, v akej ho
organizujeme, stal účinným nástrojom zvyšovania úrovne kompetentnosti rozhodovania
významnej časti rodičov pri prijímacích pohovoroch, resp. zápise žiakov
- časovú dotáciu aktualizuje pre príslušný školský rok URŠ
Kalendár podujatí školy
Strategickým nástrojom na zvyšovanie úrovne vzdelávania a prezentácie dosiahnutých výsledkov
vzdelávania je dôsledne hierarchizovaný a priebežne aktualizovaný systém súborovej práce
a medzipredmetovej, resp. medziodborovej spolupráce. Z hľadiska pedagogickej práce je takýto
systém aj výrazným motivačným nástrojom. V praktickej rovine na tento účel slúžia tri úrovne
kolektívnych a súťažných činností:
Úroveň I: triedna besiedka, interný koncert (predstavenie, výstava...), školský festival
Úroveň II: koncerty a vystúpenia nachádzajúce sa v kalendári podujatí školy pre daný školský rok,
účasť na súťažiach, tematické podujatia, medziodborové podujatia a vystúpenia
Úroveň III: koncerty a vystúpenia tvoriace pevnú a tradičnú súčasť kalendára podujatí školy a mesta,
účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach, príležitostné vystúpenia a festivaly presahujúce
rámec predmetu/odboru, resp. reprezentácia zriaďovateľa na takýchto podujatiach
Na zabezpečenie riadneho fungovania takéhoto systému kolektívnej práce a spolupráce je v rozvrhu
vytvorený blok venovaný súborovej/kolektívnej tvorbe v rozsahu 2 vyučovacie hodiny; osvedčila sa
streda popoludní.
Významným motivačným nástrojom je zriaďovanie stálych telies/súborov. Popri nich, z podnetu URŠ
školy vznikajú aj príležitostné zoskupenia, ktorých zloženie je diktované kalendárom podujatí školy.
Spoločné účinkovanie žiakov a pedagógov je ďalším významným nástrojom na zvyšovanie
interpretačného sebavedomia žiakov.
Záväzný kalendár podujatí školy tvorí základnú orientáciu časovo‐tematického plánovania práce
pedagóga. Je tvorený v období jún – september (spravidla do 20. septembra) pre nasledujúci školský

rok systémom zdola nahor a po svojom odsúhlasení pedagogickou radou sa stáva záväzným
dokumentom a súčasťou ŠkVP ZUŠ DK.
Praktickým nástrojom riadenia vzdelávacieho procesu sú:
- pedagogické rady (spravidla raz mesačne, vždy v prvý utorok v kalendárnom mesiaci)
- klasifikačné porady (2x za školský rok)
- predmetové komisie (minimálne 2x za školský rok)
- zasadnutia umeleckej rady školy (najmenej 2x ročne)
- tematické a príležitostné porady
Vnútorná komunikácia školy prebieha formou mailovej komunikácie. Zápisnice zo zasadnutia
pedagogickej rady sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy.
Agenda triedneho učiteľa a dokumentácia o žiakovi je vedená elektronicky, v tlačenej podobe
archivujeme výstupy z nej v rozsahu, ktorý určuje platná legislatíva.
Vlastné zameranie školy vychádza z Koncepčného zámeru rozvoja školy na obdobie 2014 – 2019.
Aktualizovaný je v dvojročnej periodicite, naposledy v septembri 2018. Jeho plné znenie je
zverejnené na webovom sídle školy.
Škola sa aj naďalej bude zameriavať na:
- vyhľadávanie talentov v meste a okolí,
- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov,
- poskytovanie verejných programov,
- podporu medzipredmetových a medziodborových vzťahov,
- podporu komorných a súborových telies na škole,
- spoluprácu s inými umeleckými školami, profesionálnymi osobnosťami a so zahraničím,
- prípravu koncertov, predstavení a výchovných programov pre školy,
- účasť na celoslovenských súťažiach,
- spoluprácu s MŠ formou dohodnutých aktivít,
- zapojenie sa do europrojektov s cieľom získať finančné prostriedky na zveľadenie práce
zamestnancov, zvýšiť kvalitu štúdia žiakom a zveľadiť kultúru v meste pre verejnosť.
IV. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka a forma vzdelávania vyplývajú zo ŠkVP ZUŠ DK. Na jeho základe škola organizuje prípravné
štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých a štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích
hodín (podmienené podaním žiadosti, odporúčaním umeleckej rady a úspešným vykonaním
komisionálnej skúšky).
Formy výchovy a vzdelávania sa členia na individuálnu – kde učiteľ pracuje samostatne s jedným
žiakom, a skupinovú – kde sa pracuje v skupine najmenej dvoch žiakov. Najnižší počet žiakov určujú
učebné plány podľa odborov a zamerania. Prípravné štúdium (PŠ) má najviac 2 ročníky, I. časť má
najviac 4 ročníky, II. časť má najviac 5 ročníkov, II. stupeň má najviac 4 ročníky a štúdium pre
dospelých (ŠPD) má najviac 4 ročníky.
Hudobný odbor:
PŠ 1 ‐ 2 ročné,
1. – 8. ročník I. stupňa (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie),
1.– 4. ročník II. stupňa,
1. – 4 ročník ŠPD
Výtvarný odbor:

PŠ 1 ‐ 2 ročné,
1. – 9. ročník I. stupňa (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie).
1.– 4. ročník II. stupňa,
1. – 4 ročník ŠPD
Tanečný odbor:
PŠ 1 ‐ 2 ročné,
1. – 8. ročník I. stupňa (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie),
1.– 4. ročník II. stupňa,
1. – 4 ročník ŠPD
Literárno dramatický odbor:
PŠ 1 ‐ 2 ročné,
1. – 8. ročník I. stupňa (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie),
1.– 4. ročník II. stupňa,
1. – 4 ročník ŠPD
Multimediálny odbor:
PŠ 1 ‐ 2 ročné,
1. – 8. ročník I. stupňa (primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie),
1.– 4. ročník II. stupňa,
1. – 4 ročník ŠPD

V. Vyučovací jazyk
Jazykom vzdelávania na ZUŠ DK je slovenčina. Vyučovací jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje, je
zároveň aj jazykom, v ktorom sa vykonáva skúška.
VI. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní
Profil absolventa po ukončení primárneho umeleckého vzdelania v ZUŠ ‐ má žiak osvojené základy
múzickej a prvotnej kultúrnej gramotnosti, s dôrazom na oblasť umenia, v ktorej jeho vzdelávanie
prebiehalo. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je
vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania odborného jazyka a komunikácie v oblasti
hudby, výtvarného umenia, tanečného, literárno‐dramatického a multimediálneho umenia. Úroveň
rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho
umeleckého vzdelania nie je cieľová. Vytvára len východisko pre následné stupne vzdelania, pre
celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí
v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa
umeleckého vzdelania.
Absolvent primárneho umeleckého vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
Profil absolventa
‐ prípravného štúdia: žiačka/žiak je schopný cielene a zámerne sa prejavovať
prostredníctvom hudby, slova, pohybu, výtvarných činností a iných aktivít
postavených na tvorivosti, primerane reagovať na podnety z vonkajšieho
prostredia, fixovať ich a zopakovať podľa požiadaviek, začleniť sa do kolektívu

‐

‐

‐

a pracovať v súlade so spoločne formulovanými cieľmi; úspešné zvládnutie týchto
predpokladov je východiskom pre jej/jeho postup do prvého ročníka, nie však
skôr, než sa stane žiakom 2. ročníka ZŠ
prvého stupňa základného štúdia: žiačka/žiak je schopný samostatne vystupovať
a prezentovať výsledky svojej práce, zvláda základy mimetických činností
a jednoduché hlasové, hudobné a pohybové aktivity, resp. prejavuje sa ako
tvorivá osobnosť v oblasti autorskej tvorby v oblasti umeleckého slova, pod
vedením pedagogičky/pedagóga je spôsobilý aktívne pracovať s notovým
materiálom, inventárom pohybových činností a výtvarných techník, zvláda prácu
s hardvérom a softvérom napomáhajúcim dosahovanie vzdelávacích cieľov pri
realizácii vzdelávania, s porozumením pracuje s umeleckým aj neumeleckým
textom, dokáže ho interpretovať, transformovať a predniesť, aktívne a účinne sa
zapája do kolektívnej tvorby a súborových činností, resp. do projektových aktivít v
oblasti kultúrnych (vrátane umeleckých), komunitných a vzdelávacích aktivít;
absolventka/absolvent tejto časti štúdia je pripravený tieto svoje zručnosti,
vedomosti a skúsenosti prezentovať aj pred publikom a na verejnosti a ich
zvládnutie je predpokladom na postup do druhej časti štúdia, nie však skôr, ako sa
stane žiakom 6. ročníka ZŠ
druhého stupňa základného štúdia: žiačka/žiak je schopný samostatne a
vystupovať a prezentovať výsledky svojej práce, je spôsobilý aktívne a samostatne
pracovať s notovým materiálom, inventárom pohybových činností a výtvarných
techník, samostatne zvláda tvorivú prácu s hardvérom a softvérom
napomáhajúcim dosahovanie vzdelávacích cieľov pri realizácii vzdelávania zvláda
pestrú škálu mimetických činností a základy improvizácie, náročné hlasové,
hudobné a pohybové aktivity, resp. prejavuje sa ako suverénna tvorivá osobnosť
v oblasti autorskej tvorby v oblasti umeleckého slova, je spôsobilý aktívne
a samostatne pracovať s umeleckým aj neumeleckým textom, interpretovať ho,
transformovať a predniesť, aktívne a účinne sa zapája do kolektívnej tvorby
a súborových činností, prípadne sa stáva ich tvorcom, či spolutvorcom, resp.
dokáže tvorivo a komplexne zvládnuť základy projektového riadenia v oblasti
kultúrnych (vrátane umeleckých), komunitných a vzdelávacích aktivít;
absolventka/absolvent tejto časti štúdia je pripravený tieto svoje zručnosti,
vedomosti a skúsenosti prezentovať aj pred publikom a na verejnosti, jej
úspešným zvládnutím sa postupová časť štúdia v literárno‐dramatickom odbore
završuje
štúdia pre dospelých: žiak/žiačka ďalej rozvíja schopnosti a zručnosti
nadobudnuté v priebehu doterajšieho štúdia, v prípade, že absolvoval len jeho
časť, alebo ho neabsolvoval vôbec si svoje anuitné ciele stanovuje spoločne
s pedagogičkou/pedagógom, resp. tvorivým kolektívom, ak je jeho súčasťou; táto
časť štúdia nemá časový horizont svojho zavŕšenia a teda nie je možné zavŕšiť ho
záverečnou, či absolventskou skúškou

VII. Personálne zabezpečenie
Pedagogický zbor ZUŠ DK tvoria v prevažnej väčšine kvalifikovaní pedagógovia (cca 80%), no
s prihliadnutím na objektívne príčiny (odchod do dôchodku, fluktuácia, zastupovanie počas MD či
dlhodobej PN), taktiež na základe potrieb plynulého rozvoja školy zazmluvňujeme aj
nekvalifikovaných učiteľov (na dobu určitú, resp. na dohodu), avšak zaväzujeme ich k doplneniu

potrebného vzdelania. Z prevádzkových dôvodov zamestnávame viacerých učiteľov na čiastočný
úväzok.
Personálne zloženie učiteľského zboru ZUŠ DK, napriek objektívnymi príčinami spôsobenej
obtiažnosti zabezpečiť vyučovanie v niektorých predmetoch kvalifikovanými pedagógmi, ako aj
priestorové a materiálno‐technické vybavenie školy pri adaptovaní ŠVP na ŠkVP ZUŠ DK vytvárajú
predpoklad na napĺňanie cieľov ŠVP so súčasným zachovaním náročnosti a vzdelávacích štandardov
v plnom rozsahu.
VIII. Materiálno – technické a priestorové podmienky
Priestorové a materiálne podmienky na zabezpečenie vyučovania sú v zásade vyhovujúce, spĺňajú
prinajmenšom minimálne normatívy, vo väčšine prípadov spĺňajú štandardné požiadavky na
zabezpečenie výuky a vzdelávania. S výnimkou akustických vlastností niektorých priestorov. Na ich
odstránení aj na sústavnom dopĺňaní nástrojového a technického vybavenia jednotlivých
vzdelávacích odborov škola pracuje na základe priorít odsúhlasených UR školy. Drobné prevádzkové
nedostatky sú riešené v súčinnosti so zriaďovateľom.
IX. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Túto problematiku riešia príslušné záväzné smernice a sú pravidelne aktualizované.
X. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
ZUŠ DK sa pri kontrole o hodnotení žiakov riadi Vyhláškou č. 324/2008 Z.z. o ZUŠ na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZUŠ. Učitelia hodnotia žiakov priebežne a to slovne aj písomne. Spôsob
klasifikácie a hodnotenie určujú klasifikačné stupne a celkové hodnotenie žiaka podľa § 8 vyhlášky
o ZUŠ, § 9 hovorí o postupe pri klasifikácii a hodnotení, § 10 o opravných skúškach, § 11
o vysvedčení, § 12 o spôsobe organizácie komisionálnej skúšky v ZUŠ. Tieto paragrafové znenia sú
pre školu záväzné.
Hodnotenie žiakov prebieha vo viacerých úrovniach:
‐ slovné hodnotenie a štvorstupňové známkovanie triedneho učiteľa
‐ slovné hodnotenie/pochvala riaditeľa školy
‐ výpis z klasifikácie (po I. polroku) – formou zápisu triednym učiteľom v žiackej
knižke alebo výpisom z elektronického systému (na požiadanie)
‐ vysvedčením ‐ po skončení klasifikačného obdobia, na formulári vygenerovanom
z elektronickej dokumentácie o hodnotení žiaka opatrenom podpisom triedneho
učiteľa, riaditeľa školy (alebo povereného zástupcu) a okrúhlou pečiatkou školy;
vysvedčenie škola vydáva až po splnení všetkých formálnych aj faktických
náležitostí zo strany žiaka a triedneho učiteľa.
Poznámky:
‐
‐
‐

v prípade vymeškania veľkého počtu vyučovacích hodín je vysvedčenie za
príslušný ročník vydané až po komisionálnom preskúšaní žiaka
vysvedčenie škola žiakovi vydá až po zaplatení školného v predpísanom rozsahu
neprebraté vysvedčenia sú uložené v osobnej dokumentácii žiaka a archivované
podľa príslušných predpisov

Žiaka hodnotíme aj na verejných koncertoch, triednych besiedkach, vystúpeniach, výstavách,
divadelných a tanečných predstaveniach, pri účinkovaní v komorných telesách, súboroch,
v orchestri, v zbore. Hodnotíme zvládnutie interpretácie skladby, výstupy – výtvarné práce žiakov

XI. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
V praxi sa vykonávajú kontroly všetkých zamestnancov a hospitácie na vyučovacích hodinách,
koncertoch, súťažiach, triednych besiedkach. Z kontrolnej činnosti je vždy vyhotovený záznam, po
ktorom nasleduje pohovor s rozborom vyučovacej hodiny.
Ďalej sa hodnotí:
- aktivita a angažovanosť,
- nadpriemerné plnenie úloh,
- plnenie úloh nad rámec pracovných povinností,
- kvalitný výchovno‐vzdelávací proces,
- počet žiakov pokračujúcich v štúdiu,
- vynikajúce výsledky na súťažiach,
- kvalitné interpretačné schopnosti žiakov,
- účinkovanie v speváckom zbore a ostatná súborová práca,
- záujem o prehlbovanie si vzdelávania,
- zavádzanie moderných prvkov do vyučovania,
- vzájomné hodnotenie pedagógov na hospitačných a otvorených hodinách.
Tieto kritériá slúžia ako podklad pri rozdeľovaní nenárokovateľných finančných položiek (odmeny,
osobné príplatky). Hodnotenie pedagogických zamestnancov je rozpracované v príslušnej smernici.

XII. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Vedenie školy dbá o odborný rast zamestnancov a aj naďalej bude podporovať a organizovať
odborné školenia, semináre, metodické dni, odborné zasadnutia, porady rôzneho typu, ale aj ďalšie
vzdelávanie štúdiom na vysokých školách.

ŠkVP ZUŠ DK pre jednotlivé vzdelávacie odbory podľa ročníkov a pre prípravné štúdium
Prípravné štúdium
špeciálny program pre všetkých žiakov prijatých do prípravného ročníka ZUŠ DK

MESAČNÉ PLÁNY – Kolotoč PŠ 2018 ‐ 2019
Mesiac
september

Obsahový celok ‐
Doma

Témy
1.
2.
3.
4.
5.

Mesiac
október

Obsahový celok ‐
Jeseň pani bohatá

Témy
1.
2.
3.
4.
5.

Mesiac
november

Obsahový celok ‐
Naše zdravie

Mesiac
december

Obsahový celok ‐
Sviatky a tradície

Mesiac
január

Obsahový celok ‐
Čaro zimy

Témy
1.
2.
3.
4.
5.
Témy
1.
2.
3.
4.
5.
Témy
1.
2.
3.
4.

Mesiac
február

Obsahový celok ‐
Vláčik plný prekvapení

Témy
6. Riekanky
7. Fašiangy ‐ tradície
8. Čím cestujeme
9. Predmety a javy okolo nás
10. Šikovné rúčky

Mesiac
marec

Obsahový celok ‐
Jar k nám letí

Témy
6. Jarné prebudenie

Ja som, ty si
Ľudia okolo mňa
Moja rodina
Miesto, kde bývam
Spolu to dokážeme

Prišla jeseň‐ znaky
Farby jesene
Ovocie a zelenina
Stromy, kríky a ich plody
Ako sa ľudia a zvieratá
pripravujú na zimu
Naše zúbky
Ako rastie zúbok
Čo prospieva a čo škodí
U doktora Zubíka
Ľudské telo
Čakanie na Mikuláša
Ľudia a hviezdy
Čaro Vianoc
Časové vzťahy
Zimné a ľudové tradície
Krásy zimy
Zimné hry a športy
Guľovačka
Zvieratká a vtáky v zime

7. Čo sa skrýva vo vajíčku?
8. Prečítaj mi rozprávku
9. Jarné zvuky
10. Zem je naša planéta

Mesiac
apríl

Obsahový celok ‐
Rozmanitý svet

Mesiac
máj

Obsahový celok ‐
Z každého rožka troška

Mesiac
jún

Obsahový celok ‐
Letom svetom

Témy
6. Mikrokozmos – hmyz ( motýľ,
včela, záhrada)
7. Na tom našom dvore
8. Som EKO – odpad, ochrana
prírody
9. Veľká noc – zvyky a tradície
10. Jarné hry
Témy
6. Poslúchaj ma jazýček
7. Ja a moja mama
8. Exotické zvieratá
9. Zvieratá pri vode
10. Čo už vieme....
Témy
5. Sme rovnakí a predsa iní
6. Moje mesto – Bánovce nad
Bebravou
7. Kto som? Žijem na Slovensku –
ľudové piesne, riekanky a hry
8. Moja ZUŠ‐ka – cestujem po
odboroch – hudobný, výtvarný,
LDO a tanečný

Výkonový štandard
Po ukončení prípravného štúdia je žiak pod vedením pedagóga schopný:
- reprodukovať jednoduchý rytmus a melódiu HO), rytmus a pohybové kreácie (TO), realizovať
rozpoznateľné náznaky výtvarných predstáv (VO), primerane verbálne reagovať na zadanie a
reprodukovať naučený text so zodpovedajúcou intonáciou, mimikou a gestikou (LDO)
- sústredene pracovať minimálne 20 minút
- primerane reagovať na bezprostredné pokyny, konštruktívne a cielene sa zapájať do
kolektívnych činností
- prezentovať špecifické predpoklady pre zvolený predmet/odbor
Poznámky:
- potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia v danom vzdelávacom odbore nahrádza
prijímacie pohovory do 1. ročníka
- v prípade, že žiak vykazuje odchýlku od štandardu, triedny učiteľ navrhuje otvoriť diskusiu
o ďalšom smerovaní žiaka za účasti rodičov a vedenia školy
- prezentácia práce žiakov prípravného štúdia prebieha formou otvorenej hodiny

Organizačná štruktúra vyučovania v prípravnom ročníku
I. polrok pre všetky odbory

pondelok HO1
september
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

október
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

november
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

december
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

január
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

pondelok HO2
september
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

HO1
HO3

HO1
TO5

HO1
LDO7

HO1
VO 8

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

HO1
HO3

HO1
TO5

HO1
LDO7

HO1
VO 8

HO1
HO1

5.11.

12.11.

19.11.

26.11.

HO1
HO3

HO1
TO5

HO1
LDO7

HO1
VO 8

3.12.

10.12.

17.12.

HO1
HO3

HO1
TO5

HO1
LDO7

24.12.
prázdniny
HO1
VO 8

7.1.

14.1.

21.1.

28.1.

HO1
HO3

HO1
TO5

HO1
LDO7

HO1
VO 8

31.12.
prázdniny
HO1

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

HO2
VO 8

HO2
HO3

HO2
TO5

HO2
LDO7

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

október
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

HO2
VO 8

HO2
HO3

HO2
TO5

HO2
LDO7

HO2
HO2

12.11.

19.11.

26.11.

november
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

5.11.
Sviatok
HO2
VO 8

HO2
HO3

HO2
TO5

HO2
LDO7

3.12.

10.12.

17.12.

HO2

HO2

HO2

24.12.
prázdniny
HO2

december
16:45‐ 17:30

31.12.
prázdniny
HO2

17:35 ‐ 18:00

VO 8

HO3

TO5

LDO7

14.1.

21.1.

28.1.

január
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

7.1.
prázdniny
HO2
VO 8

HO2
HO3

HO2
TO5

HO2
LDO7

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

LDO6
LDO7

LDO6
VO 8

LDO6
HO3

LDO6
TO5

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

LDO6
LDO7

LDO6
VO 8

LDO6
HO3

LDO6
TO5

LDO6
LDO6

5.11.

12.11.

19.11.

26.11.

LDO6
LDO7

LDO6
VO 8

LDO6
HO3

LDO6
TO5

3.12.

10.12.

17.12.

LDO6
LDO7

LDO6
VO 8

LDO6
HO3

24.12.
prázdniny
LDO6
TO5

7.1.

14.1.

21.1.

28.1.

LDO9
LDO7

LDO9
VO 8

LDO9
HO3

LDO9
TO5

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

TO4
TO5

TO4
LDO7

TO4
VO 8

TO4
HO3

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

október
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

TO4
TO5

TO4
LDO7

TO4
VO 8

TO4
HO3

TO4
TO4

5.11.
sviatok
TO4

12.11.

19.11.

26.11.

november
16:45‐ 17:30

TO4

TO4

TO4

pondelok LDO
september
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

október
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

november
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

december
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

január
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

pondelok TO
september
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

31.12.
prázdniny
LDO6

17:35 ‐ 18:00

TO5

LDO7

VO 8

HO3

3.12.

10.12.

17.12.

december
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

TO4
TO5

TO4
LDO7

TO4
VO 8

24.12.
prázdniny
TO4
HO3

14.1.

21.1.

28.1.

január
16:45‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

7.1.
prázdniny
TO7
TO5

TO7
LDO7

TO7
VO 8

TO7
HO3

31.12.
prázdniny
TO4

II. polrok pre skupinové odbory

pondelok LDO
február
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

marec
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

apríl
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

máj
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

jún
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

pondelok TO
február
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

4.2.

11.2.

18.2.

25.2.

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

4.3.
prázdniny
LDO6
HO1

11.3.

18.3.

25.3.

LDO6
VO 8

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

1.4.

8.4.

15.4.

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

LDO6
HO1

22.4.
prázdniny
LDO6
VO 8

6.5.

13.5.

20.5.

27.5.

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

3.6.

10.6.

17.6.

24.6.

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

LDO6
HO1

LDO6
VO 8

4.2.

11.2.

18.2.

25.2.

TO4
VO 8

TO4
HO1

TO4
VO 8

TO4
HO1

29.4.
LDO6
LDO6

marec
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

apríl
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

máj
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

jún
16:20‐ 17:30
17:35 ‐ 18:00

4.3.
prázdniny
TO4
VO 8

11.3.

18.3.

25.3.

TO4
HO1

TO4
VO 8

TO4
HO1

1.4.

8.4.

15.4.

TO4
VO 8

TO4
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Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na klavíri

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na klavír
Všeobecná charakteristika zamerania : spojiť rozvoj tvorivo‐sluchových, klavírnych, hudobných
a vedomostných schopností do jedného komplexného systému, kedy sa vzájomne ovplyvňuje
rozvoj hudobno‐sluchový s rozvojom technickým, zvyšovať úroveň samostatnosti žiaka v umeleckej
sfére, zvyšovať jeho orientáciu pri pochopení autorského textu. 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. 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 rozvine svoje
nástrojové a teoretické kompetencie. Štúdium pre dospelých je určené aj pre začiatočníkov.
Ciele študijného zamerania:
-

zistiť hudobné dispozície žiaka,
získať a obohatiť jeho sluchovo‐ hudobné skúsenosti,
naučiť sa správne držanie aparátu pri sedení pri klavíri, správne postavenie ruky,
prebúdzať emocionálne reakcie,
zoznamovať sa s notovým písmom,
komplexne formovať hudobno‐interpretačné myslenie,
nadobúdať ovládanie rôznych základných výrazových prostriedkov v interpretácii
klavírnej hry .

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na hru na klavíri:
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia v predmete hra na klavíri ovláda základné návyky
a výrazové prostriedky klavírnej hry a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii skladieb rôzneho
žánru a rôznych hudobných období. Orientuje sa v notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu.
Primárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou, kde sa overuje úroveň základných
speváckych vedomostí, zručností a návykov. Po úspešnom zvládnutí skúšky môže plynule nadviazať
na štúdium NSUM.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na hru na klavíri:
Absolvent druhej časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania I. stupňa základného
štúdia ZUŠ v predmete hra na klavíri 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 skúsenosti dokáže hodnotiť a kriticky pristupovať k ďalšiemu
tvorivému procesu, dokáže uplatniť nadobudnuté znalosti a spôsobilosti v rôznych životných
situáciách, dokáže využívať dostupné formy sociálnej komunikácie s okolím, s ktorým prichádza do
kontaktu. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v druhej časti prvého
stupňa základného štúdia ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre
celoživotné učenie
Absolvent 2. časti I. stupňa umeleckého vzdelania dokáže presvedčivo vyjadriť umelecký obsah
hraných skladieb, zvládnuť technickú zručnosť, prirodzene ovláda hrací aparát.
Spôsob ukončenia‐ záverečné absolventské skúšky, účinkovanie na verejnom absolventskom
koncerte.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní na hru na klavíri:
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 v predmete hra na klavíri dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého interpreta,
schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje
dokonale zvládať a interpretovať skladby rôznych štýlov a žánrov s náležitým vkusom. Esteticky
vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré nadobudol počas štúdia a vie
ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie prezentovať svoj výkon ako aj svoj názor na
umenie , má vedomosti z dejín hudby a klavírnej literatúry, dokáže odborne vyjadriť svoj umelecký
názor, pozná historické a estetické zákonitosti umenia.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.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní na hru na klavíri:
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. Má prehľad v odbornej literatúre a poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej
praxi. Je schopný tvorivej umeleckej práce, spĺňa sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu
o podobe skladby. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností. Absolvent je
pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje získané
vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo korepetítor. 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.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.
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.
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Predmet: HRA NA KLAVÍRI

Ročník: Prípravné štúdium 2 roky
Učebný plán: č. 1 A (deti predškolského veku)
Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne

Ročník: : Prípravné štúdium ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1 B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- uviesť dieťa do sveta hudby, zoznámiť ho s jej výrazovými prostriedkami formou príťažlivou pre
tento vek,
- pripraviť žiaka k vnímaniu umeleckých klavírnych javov,
- trvale upevniť získané návyky,
- pripraviť dieťa pre ponímanie melódie a rytmiky,
- slovne objasňovať spôsobom vyčlenenia jednoduchého v zložitom,
- prebúdzať v dieťati emocionalitu a záujem o interpretované dielo.

Žiaci po ukončení 1. roku prípravného:

Obsahový štandard:
‐ aplikujú pri hre na klavíri správne sedenie a postavenie ruky, aplikujú pri hre na klavíri
správne sedenie a postavenie ruky, predvedú uvoľňovacie cvičenia hracieho aparátu,
‐ rozlišujú tóny na klaviatúre sluchovo: nízke ‐ vysoké, dlhé – krátke, silné – slabé,
‐ orientujú sa vizuálne na klaviatúre niektoré tóny hudobnej abecedy,
- rozoznajú na elementárnej úrovni dynamiku a tempo skladieb: hlasno– ticho, pomaly – rýchlo,

‐ rozlíšia náladu, tempo a dynamiku 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 (napr.: riekanky na
jednom ‐ dvoch tónoch),
‐ rytmizujú jednoduché riekanky,
‐ aplikujú správne elementárne prvky improvizácie na úrovní tvorivých hudobno‐didaktických hier.
Výkonový štandard:
‐ Hrací aparát.
‐ Základy techniky hry na klavír
‐ Klaviatúra.
‐ Hudobno‐výrazové prostriedky.
‐ Základy jednoduchých hudobných foriem.
‐ Základy klavírnej interpretácie.
‐ Základy hry spamäti.
‐ Rytmické kompetencie.
‐ Tvorivo‐hudobné schopnosti.

Žiaci po ukončení 2. roku prípravného štúdia:
Obsahový štandard:

-

Notový zápis
Základné hudobno‐teoretické a hudobno‐výrazové prostriedky.
Základy hudobných foriem.
Základné technické návyky.
Percepčné činnosti Interpretačné návyky.
Rytmické cítenie.
Hudobná pamäť.

Výkonový štandard:
‐ rozpoznajú noty v husľovom kľučí v súvislom notovom texte,
‐ používajú základné hodnoty nôt, pomlčiek, spôsoby hry non legato, portamento v hre na klavíri,
‐ rozpoznajú malú piesňovú a jednoduchú 2‐dielnú formu,
‐ preukážu zvládnutie technických prstových cvičení, uvoľňovacích cvičení hracieho aparátu,
‐ určujú sluchom náladu, tempo, dynamiku skladieb,
‐ zahrajú ľudové piesne so sprievodom a jednoduché prednesové skladbičky podľa notového zápisu,
‐ rytmizujú jednoduché riekanky,
‐ dokážu hrať na klavíri spamäti jednoduché ľudové piesne.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
Spamäti 2 piesne odlišného charakteru primeranej náročnosti.
Získané interpretačné kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- vzbudiť záujem žiaka o klavírnu hru ako prostriedok hudobného vyjadrovania,
- pochopiť hudobný a slovný obsah hraných skladieb,
- rozvíjať intonačné a rytmické cítenie na úrovni jeho veku a predpokladu na vytvorenie
správnych interpretačných návykov (správne držanie hracieho aparátu, plavnosť a plastickosť
pohybov),
- pri zachovaní prirodzeného detského prejavu rozvíjať zmysel pre melodiku, rytmiku, harmóniu,
- rozvíjať hudobnú pamäť.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

správne sedenie pri klavíri, správna poloha rúk a prstov na klaviatúre,
hra jednoduchých piesní zvlášť aj spolu, z nôt aj spamäti so sprievodom T, D, S,
príprava ku hre stupníc,
pochopiť vlastnosti tonu, výšku, dĺžku, silu a vedieť s ním narábať,
preniesť svoje zážitky a dojmy do hudby,
plynule hrať jednoduché skladby z nôt aj spamäti,
prstové cvičenia,

-

cvičenia intonačnej, rytmickej a harmonickej predstavivosti.

Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti minimálne 8 prednesových skladieb
- zvládnu na elementárnej úrovni základy plynulej klavírnej hry,
- aplikujú pri interpretácii skladieb elementárne hudobné výrazové prostriedky,
- spájajú správne znejúce tóny s vlastným sluchovým vnemom a notovým zápisom.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka,
- rozvíjať rytmické cítenie, zmysel pre súhru rúk a pohotovosť pri čítaní nôt z listu,
- upriamiť pozornosť na polyfóniu, objavovať a precítiť krásu harmónie,
- venovať pozornosť zdokonaľovaniu intonačného, rytmického a tempového cítenia žiaka,
- rozvíjať hudobnú pamäť,
- vyžadovať od žiaka maximálne sústredenie, premieňať ho na radosť z vlastnej interpretácie
hudobného diela,
- rozširovať hudobný obzor žiaka poznávaním skladieb rôzneho obsahu a nálad,
- prebúdzať v žiakovi trvalý záujem o hudbu a klavírnu hru.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- práca so základnými harmonickými funkciami, sprevádzať nimi ľudové a jednoduché umelé
piesne,
- rozvíjať harmonické cítenie používaním polyfónnych prvkov,
- sústrediť sa na sluchové vnímanie a tak aj na kantilénu v obidvoch rukách,
- transponovať jednoduché známe piesne a melódie,
- cvičiť hru z listu z literatúry 1.ročníka,
- technické cvičenia pre plynulosť hry rôznych prstokladových postupov.

Výkonový štandard:
- interpretovať spamäti minimálne 8 prednesových skladieb rôzneho charakteru,
- preukázať vyššiu úroveň prstovej techniky,
- upevniť rytmické cítenie,
- plynule hrať stupníc spolu aj v protipohybe, kvintakordu spolu tenuto, staccato, malý rozklad,
- zvládnuť prstové cvičenia na správne držanie rúk, správny úder a osamostatnenie prstov,
- majú intonačnú, rytmickú a tempovú predstavivosť.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
-

rozvíjať hudobnosť pochopením polyfonyckej hry a jej vnímania pri

inerpretácii diel baroka, klasicizmu, romantizmu a diel 20.storočia hudobnej
literatúry,
‐ pripravovať žiaka na interpretáciu skladby na verejnom vystúpení,
‐ prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti
spontánneho hudobného prejavu žiaka.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
‐ zvládnu hru legato a staccato v tempe,
‐ zvládnu techniku jednoduchých skokov,
‐ ovládajú súčasný a synkopický pedál,
‐ rozlišujú kantilénu v pravej a ľavej ruke, dokážu s ňou samostatne pracovať,
‐ ovládajú hru durových a molových stupníc
‐ vytvárajú a hrajú tonický kvintakord s obratmi + malý rozklad spolu,
‐ dokážu naštudovať v priebehu roka niekoľko etúd primeranej náročnosti,
‐ rozlišujú charakter skladieb podľa obsahu, nálady a tempa a štýlového obdobia
‐ 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,
‐ transponujú jednoduché melódie,
‐ rozpoznajú základné harmonické funkcie,
Výkonový štandard:
‐ Interpretačné návyky.
‐ Notopis, hodnoty nôt, pomlčky.
‐ Teoretická znalosť durových a molových stupníc, T 5, obraty.
‐ Zvládnutie durových stupníc: C dur – Cis dur, Fdur ‐ Ces dur.
‐ Molové stupnice.
‐ Klavírna technika, prstoklad.
‐ Cvičenia na správne používanie hracieho aparátu, zväčšovanie rozpätia ruky.

‐ Hra akordov: tonický kvintakord s obratmi spolu + malý rozklad zvlášť.
‐ 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.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- rozširovať hudobný obzor žiaka poznávaním skladieb rôzneho obsahu a nálad,
‐ prebúdzať v žiakovi trvalý záujem o hudbu a klavírnu hru
‐ maximálne sa sústrediť a byť zodpovedný za vlastný podiel na inerpretácii
hudobného diela
‐ zaraďovať výrazové prostriedky do vlastnej inerpretácie
‐ uvedomele pracovať s viachlasom.
Výkonový štandard:
‐ zvládnu hru všetkých molových melodických aj harmonických, durových stupníc
kombinovaným spôsobom cez dve oktávy v rovnom pohybe a protipohybe
v primeranom tempe,
‐ 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,
‐ dokážu sami naštudovať jednoduché skladby,
‐ aplikujú základy tvorby sprievodu pri hre ľudových piesní.
Obsahový štandard:
‐ Cvičenia pre zväčšovanie rozpätia ruky, rytmické cvičenia.
‐ Molové stupnice melodické a harmonické, durové stupnice.
‐ Tonický kvintakord s obratmi , štvorzvuk
‐ Etudy – rôzneho technického a tempového zamerania .
‐ Farebnosť tónu a dynamická škála.
‐ Hra v rýchlom tempe zodpovedajúcemu úrovni daného ročníka.
‐ 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..
‐ Interpretácia skladieb z hľadiska štýlových období.
‐ Hra z listu z klavírnej literatúry nižších ročníkov.
‐ Transponovanie jednoduchých melódií, ľudové piesne: hra podľa sluchu s použitím
T,D.

Záverečná skúška:
-

stupnice Dur, mol cez 4 oktávy s protipohybom, 4 – zvuk zvlášť
2 skladby primeranej náročnosti rozličných štýlových období
hra spamäti.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 1. 2.časti I.stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať a kultivovať inerpretačné návyky a vedomosti,
- ďalej rozvíjať technickú zručnosť, ovládať hrací aparát,
- výberom vhodných cvičení odstrániť prípadné problémy plynulej klavírnej hry,
- rozširovať hudobný rozhľad žiaka vhodným výberom prednesových skladieb rôzneho
charakteru,
- vyjadriť presvedčivo umelecký obsah hraných skladieb.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
- zvládnuť hru skladieb rôzneho charakteru a žánru,
- zdokonaľovať farebnosť tónu a rozširovať dynamickú škálu,
- rytmické cítenie obohatiť o polyrytmiu,
- klásť dôraz na charakter a náladu interpretovaných skladieb,
- rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
a obsahom primeraný jeho veku a schopnostiam,
- pristúpiť k hre stupníc v tempe allegro, zaradiť hru 4‐zvukov spolu, veľký rozklad zvlášť.
Obsahový štandard:
- interpretovať spamäti 4 skladby rôzneho obdobia, charakteru a štýlu,
- zvládnuť polyrytmické etudy 2:3, striedanie rôznych rytmov v jednej skladbe, tempové etudy
v tempe allegro, pedálové etudy,
- upevňovať pasážovú techniku na väčších plochách,
- reprodukovať väčšie cyklické formy, polyfonické skladby väčšieho rozsahu,
- zvládnuť hru stupníc cez 4 oktávy spolu aj v protipohybe v decimách, sextách, akordy
tenuto,staccato spolu veľký rozklad cez 4 oktávy zvlášť.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 2 . 2.časti I.stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:

-

zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej kantilény a hudobnej frázy,
primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru interpretovaných skladieb.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
-

-

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,
reprodukujú chromatickú stupnicu,
interpretujú etudy rôzneho technického zamerania na väčších plochách a v rýchlejších tempách,
venujú pozornosť kultivovanému hudobno‐interpretačnému 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,
venujú pozornosť rozvoju sluchovo‐motorických zručností,
kontrolujú sa sluchovo, počúvajú sa pri hre,

Obsahový štandard:
- 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.
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.
Samostatné transponovanie jednoduchých melodických útvarov,
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3. 2.časti I.stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐ aktívne pristupovať k poznávaniu zákonitosti umenia,
‐ esteticky prežívať rôzne druhy interpretovaných diel,
‐ samostatne a tvorivo uplatňovať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky vo
svojom umeleckom prejave.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐
aplikujú poznatky o väčších hudobných formách v klavírnej interpretácii,
‐
aplikujú vedomosti o harmonických funkciách, akordoch, akordických značkách
pri tvorbe sprievodu,
‐
používajú vedomosti o stupniciach pri ich výskyte v klavírnej literatúre,
‐
zdokonaľujú pasážovú techniku, oktávovú techniku,
‐
zahrajú etudy zamerané na vybrané technické problémy,
‐
reprodukujú všetky stupnice durové, molové, harmonické a melodické a vybrané
stupnice chromatické,
zvládnu hru štvorhlasného akordu s obratmi, malý a veľký rozklad osobitne,
venujú pozornosť zvládnutiu samostatnej práce so skladbou,
zdokonaľujú farebnosť tónu a rozširujú dynamickú škálu,
používajú chromatiku, glisandá, aleatoriku, zložitejšie melodické ozdoby,
interpretujú zložitejšie polyfónne skladby, interpretujú skladby rôznych období,
štýlova žánrov,
chápu väčšie cyklické formy, venujú pozornosť väčším nárokom na štýlovosť,
charakter a náladu interpretovaných skladieb,
‐
preukážu návyky sluchovej predstavy,
‐
hrajú z listu skladby primeranej náročnosti,
‐
zahrajú ľudové piesne podľa sluchu s použitím T,S, D a ich príbuzných akordov,
používajú základy tvorby kadencie,
‐
docielia prehĺbenie rytmického cítenia,
‐
dokážu samostatne transponovať jednoduché melodické útvary,
‐
tvoria sprievod podľa akordických značiek.

Obsahový štandard:
-

Harmonické funkcie, akordy, akordické značky: prehĺbenie vedomostí.
Stupnice: rozdiel medzi nimi, aplikácia v prednesovej literatúre.
Technické etudy.
Všetky stupnice durové, molové, harmonické a melodické a vybrané stupnice
chromatické.
Štvorhlasný akord s obratmi, malý a veľký rozklad osobitne.
Štýlovosť, charakter a nálada interpretovaných skladieb.
Vnímanie, pochopenie a reprodukcia väčších cyklických foriem.
Tón: zdokonaľovanie farebnosti a dynamickej škály.
Hudobno‐výrazové prostriedky.
Zvládnutie skladieb: zložitejšie polyfonické skladby s náročnejším vedením hlasov.
Sledovanie a rozvíjanie sluchovej predstavy skladby.
Hra z listu.
Hra ľudových piesní podľa sluchu s použitím T,S, D a ich príbuzných akordov.
Rytmická sféra.
Samostatné transponovanie jednoduchých melodických útvarov.
Tvorba sprievodu podľa akordických značiek.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 4. 2.časti I.stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐ prejavovať sa esteticky pôsobivo a technicky spoľahlivo,
‐ tvorivo uplatňovať svoju fantáziu,
‐ aktívne sa zaujímať o hudbu a umenie.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ definujú tóninu, samostatne určujú tóninu,
‐ definujú intervaly, akordy, ich tvorbu, akordické značky,
‐ používajú hudobnú, klavírnu terminológiu v pôvodnom znení,
‐ reprodukujú všetky durové a molové stupnice a akordy v súlade s obsahovými
štandardmi,
- interpretujú etudy rôzneho technického zamerania na väčších plochách
a v rýchlejších tempách s dôrazom na pasážovú, akordickú techniku, oktávovú
techniku,
‐ venujú pozornosť rozvoju kultivovaného hudobno‐interpretačného prejavu,
‐ dokážu zvládnuť zložitejšie melodické ozdoby,
‐ interpretujú skladby: polyfonické skladby s náročnejším vedením hlasov,
‐ zahrajú z listu,
‐ venujú pozornosť rozvoju sluchovo‐hudobnej predstavivosti a metro –rytmického
cítenia,
- použijú správne cvičenia na rozdielne usporiadanie rytmických štruktúr v pravej
a ľavej ruke,
- vytvoria sprievod podľa akordických značiek.
Obsahový štandard:
-

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 z listu.
Metro ‐rytmické cítenie.
Sluchovo‐hudobná predstavivosť
Cvičenia na rozdielne usporiadanie rytmických štruktúr v pravej a ľavej ruke (duoly – trioly a ďalšie podľa
študovaných skladieb).
Samostatné transponovanie jednoduchých melodických útvarov.
Hra ľudových piesní podľa sluchu s použitím T,S, D a ich príbuzných akordov, tvorba kadencie.
Samostatné návrhy riešenia technického a výrazového problému.
Tvorba sprievodu podľa akordických značiek.

Záverečná skúška:
-

Stupnice Dur, mol v oktávach, terciách, sextách cez 4 oktávy s protipohybom, 4 – zvuky spolu, veľký
rozklad spolu s protipohybom,
1 skladba z obdobia baroka,
1 skladba z obdobia klasicizmu,
1 skladba z obdobia romantizmu,
1 skladba z obdobia 20. a 21. storočia.
Absolventský koncert.
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II. stupeň základného štúdia a Štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐rozvíjať estetický vkus,tvorivé schopnosti a činnosti študenta,
‐dokonale ovládať technické zložky predmetu,
‐dbať o využívanie tvorivej fantázie, prebúdzať zmysel pre vlastný umelecký výraz.
-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
-

analyzujú študované skladby z rôznych hľadísk s cieľom vyvážiť tak emocionálny, ako i racionálny
prístup k nim ,
zdokonaľujú hru paralelných stupníc,
interpretujú technické a koncertné etudy pre aktualizáciu a zdokonaľovanie technických zručností hry na
klavíri,
zdokonaľujú interpretačné zvládnutie skladieb,
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,
zdokonaľujú pohotovosť čítania nôt hrou z listu,
analyzujú sluchovo počutý hudobný prejav,
kontrolujú sa sluchovo pri interpretácii,
vytvoria sprievod k jednoduchým piesňam.

Obsahový štandard:
-

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.
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 kolektívnej hry v rôznych komorných zoskupeniach.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu.
Sluchová analýza počutého hudobného prejavu.
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II. stupeň základného štúdia a Štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐vytvoriť dokonalú harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou sférou,
‐rozvíjať samostanosť študenta,
‐podporovať osobnostný prístup študenta k umeniu, ku klavírnej hre.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ 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,
‐ interpretujú technické a koncertné etudy pre aktualizáciu technických zručností hry
na klavíri,
‐ zdokonaľujú interpretačné zvládnutie skladieb,
‐ aplikujú hudobno‐výrazové prostriedky: agogika, dynamika, melodické ozdoby,
‐ podieľajú sa na výbere komplexného osobného repertoáru,
‐ interpretujú klavírne skladby v súlade s obsahovými štandardmi,

‐ zdokonaľujú návyky verejnej prezentácie,
‐ zdokonaľujú pohotovosť čítania nôt hrou z listu,
‐ analyzujú počutý hudobný prejav,
‐ analyzujú sluchovo základné harmonické funkcie – T,S,D,
‐ vytvárajú návyky tvorivej interpretácie skladieb,
‐ vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým a umelým piesňam.

Obsahový štandard:
‐ 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.
‐Cvičenia, stupnice a akordy, zamerané na riešenie technických problémov
študovaných skladieb.
‐ Technické a koncertné etudy pre aktualizáciu a zdokonaľovanie technickýc
zručností hry na klavíri.
‐ Interpretačné zvládnutie skladieb.
‐ 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, dvojhlasné
invencie, prednesová skladba z obdobia romantizmu, skladby populárnej hudby
v úprave pre klavír, zodpovedajúce požiadavkám na daný ročník.
‐ Návyky verejnej prezentácie.
‐ Hudobno‐výrazové prostriedky: agogika, dynamika, melodické ozdoby, frázovanie,
pedalizácia.
‐ Návyky kolektívnej hry v rôznych nástrojových zoskupeniach, príp. v kapelách.
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II. stupeň základného štúdia a Štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 3 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐ rozvíjať citové zrenie osobnosti, kultivovať a formovať charakter,
‐ rozvíjať tvorivý a interpretačný potenciál, podľa študentových individuálnych
daností a záľub.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ analyzujú študované skladby z rôznych hľadísk s cieľom vyvážiť emocionálny a
racionálny prístup k nim ,
‐ vyberajú cvičenia a stupnice, 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,
‐ diskutujú o vlastnej a vypočutej interpretácii,
‐ preukážu samostatný prístup k nácviku skladieb,
‐ podieľajú sa na budovaní komplexného osobného repertoáru,
‐ interpretujú klavírne skladby v súlade s obsahovými štandardmi,
‐ prezentujú verejne výsledky svojho štúdia,
‐ dokážu poskytnúť spätnú väzbu o interpretácii,
‐ analyzujú sluchovo základné harmonické funkcie – T,S a D,

‐ tvoria hudobný sprievod.

Obsahový štandard:
‐ Rozbor študovaných skladieb z rôznych hľadísk s cieľom vyvážiť emocionálny a
racionálny prístup k nim.
‐ Poznatky z oblasti IKT technológií, oboznámenie sa s elektronickými hudobným
i programami 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.
‐Interpretačné zvládnutie skladieb, diskusia o interpretácii.
‐ Nácvik skladieb: rozvíjanie samostatného prístupu.
‐ Komplexný osobný repertoár: každé štýlové obdobie, hudobná forma či žáner.
‐Verejná prezentácia.
‐ Uvedomelá interpretácia skladieb, spojená s vlastným ohodnotením sa.
‐Rozvíjanie predpokladov na štúdium na učiteľských a hudobných fakultách
vysokých škôl.
‐ Intenzívna práca so študentmi, ktorí sa pripravujú na ďalšie profesijné štúdium na
učiteľských a hudobných fakultách.
Návšteva koncertov, počúvanie hudobných nahrávok z CD a DVD nosičov,
webových stránok, diskusia o vypočutých skladbách, porovnávanie jednotlivých
interpretácií.
‐ Sluchová analýza základných harmonických funkcií – T,S a D.
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II. stupeň základného štúdia a Štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele
‐ aktivizovať študenta k spolupráci v rôznych nástrojových zoskupeniach
‐ podporiť jeho prípadný záujem o účinkovanie v kapelách populárnej hudby.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard
‐ 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,
‐ budujú komplexný osobný repertoár,
‐ zdokonaľujú interpretačné zvládnutie skladieb,
‐ interpretujú klavírne skladby v súlade s obsahovými štandardmi,
‐ prezentujú verejne výsledky práce,
‐ hodnotia vlastný výkon,
‐ používajú návyky kolektívnej hry v rôznych komorných zoskupeniach,
‐ zdokonaľujú hru z listu
‐ tvoria sprievod.
Obsahový štandard:

-

-

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.
Pohotovosť čítania nôt hrou z listu: rozvíjanie.
Sluchová analýza počutého hudobného prejavu.
Samostatná tvorba sprievodu, tvorba sprievodu podľa akordických značiek.

Záverečná skúška:
4 skladby rozličných štýlových období, alebo charakterov primeranej náročnosti.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ rozlišujú part primo a secondo,
‐ počúvajú sa pri štvorručnej klavírnej hre,
‐ reprodukujú podľa sluchu spoločne s učiteľom jednoduché melódie unisono
v rovnom pohybe dvoma rukami na tému ľudovej piesne,
‐ interpretujú spolu s iným žiakom jednoduché štvorručné skladby podľa notového
zápisu,
‐vyjadrujú v štvorručnej interpretácii charakter skladby pomocou základných
hudobno‐výrazových prostriedkov,
‐ aplikujú základy návykov kolektívneho muzicírovania,
Obsahový štandard:
-

Základné princípy kolektívneho muzicírovania – súhra, výchova k pohotovosti,
zosúladenie spoločných činnosti ‐ nástupy, hudobno‐výrazové prostriedky.
Počúvanie sa navzájom pri štvorručnej klavírnej hre.
Interpretácia jednoduchých štvorručných skladieb podľa notového zápisu

s učiteľom, iným žiakom.
-

Interpretácia skladieb komornej hry primeranej náročnosti spoločne so
spevom alebo iným melodickým nástrojom.

Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 4.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ kontrolujú sa sluchovo pri štvorručnej klavírnej hre,
‐ interpretujú spolu s iným žiakom štvorručné skladby podľa notového zápisu,
‐ reprodukujú part primo a secondo so zreteľom na primeranú náročnosť partu,
‐ vyjadrujú v štvorručnej interpretácii charakter skladby,
‐ aplikujú základy návykov kolektívneho muzicírovania,
‐ počúvajú sa pri komornej hre,
Obsahový štandard:
-

Princípy kolektívneho muzicírovania.
Party primo a secondo, ich význam v skladbe.
Základy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb.
Naštudovanie a interpretácia partu primo a secondo so zreteľom na primeranú
náročnosť partu v klavírnych skladbách.
Aplikácia základných hudobno‐výrazových prostriedkov pri interpretácii.
Rozvoj sluchovej kontroly pri komornej hre.

Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podša ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 1.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ analyzujú part primo a secondo v študovanej skladbe,
‐ definujú a chápu úlohu a význam partu primo a secondo v študovanej skladbe,
‐ počúvajú sa pri štvorručnej klavírnej hre,
‐ chápu princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ interpretujú spolu s iným žiakom štvorručné skladby rôznych hudobných foriem
‐ vyjadrujú v štvorručnej interpretácii charakter skladby pomocou hudobno‐
výrazových prostriedkov,
Obsahový štandard:
-

Rozvoj sluchovej kontroly pri štvorručnej klavírnej hre.
Spoločná interpretácia s iným žiakom ‐ štvorručné skladby podľa notového
zápisu.
Interpretácia partu primo a secondo v štvorručných skladbách.
Možnosti použitia hudobno‐výrazových prostriedkov.

Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 2.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ analyzujú part primo a secondo v študovanej skladbe,
‐ chápu úlohu partu primo a secondo v študovanej skladbe,
‐ chápu princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ interpretujú spolu s iným žiakom štvorručné skladby rôznych hudobných foriem
‐ interpretujú striedavo part primo a secondo v štvorručných skladbách,
‐ vyjadrujú v štvorručnej interpretácii charakter skladby,
Obsahový štandard:
‐ Princípy kolektívneho muzicírovania.
‐ Rozbor partu primo a secondo v študovanej skladbe..
‐ Rozvoj sluchovej kontroly pri štvorručnej klavírnej hre.
‐ Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb.
‐ Spoločná interpretácia s iným žiakom ‐ štvorručné skladby.
‐ Použitie v štvorručnej interpretácii hudobno‐výrazových prostriedkov.
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Druhá časť I. stupňa základného štúdia

Ročník: 3.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ rozlišujú part primo a secondo,
‐ počúvajú sa pri štvorručnej klavírnej hre,
‐ interpretujú spolu s iným žiakom jednoduché štvorručné skladby,
‐ vyjadrujú v štvorručnej interpretácii charakter skladby,
‐ tvoria základné harmonické funkcie: T a D v durových tóninách,
‐ aplikujú základy návykov kolektívneho muzicírovania,
‐ počúvajú sa pri komornej hre,
Obsahový štandard:
‐Základné princípy kolektívneho muzicírovania – súhra, výchova k pohotovosti
, zosúladenie spoločných činnosti ‐ nástupy, hudobno‐výrazové prostriedky.
‐ Delenie hudobných partov, ich význam pri spoločnej interpretácii.
‐ Počúvanie sa navzájom pri štvorručnej klavírnej hre.
‐Interpretácia jednoduchých štvorručných skladieb podľa notového zápisu.
‐Základy návykov komornej hry.
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 4.
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ rozumejú princípom kolektívneho muzicírovania,
‐ definujú delenie partov v štvorručnej klavírnej hre,
‐ aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ interpretujú podľa notového zápisu spoločne s iným žiakom štvorručné skladby,
‐ navrhujú a používajú v štvorručnej interpretácii hudobno‐výrazové prostriedky,
‐ kontrolujú sluchové vnímanie skladieb pri komornej hre,
Obsahový štandard:
‐ 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.
‐ Interpretácia s iným žiakom štvorručných skladieb rôznych hudobných foriem.
‐ Hudobno‐výrazové prostriedky, zodpovedajúce rozsahu učiva daného ročníka..
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.3 nahradiť iným
vyučovacím predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA
Ročník: 1. II.stupeň
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ 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,
‐ aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ sluchovo si kontrolujú súhru pri kolektívnej hre,
‐ preukážu návyky komornej hry,
Obsahový štandard:
‐ Individuálna práca podľa partov: riešenie interpretačných a technických problémov.
‐ Hra skladieb v rôznych tempách.
‐ Interpretácia akéhokoľvek partu v štvorručnej klavírnej hre.
‐ Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb.
‐ Aplikácia hudobno‐výrazových prostriedkov..
‐ Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej hre.
‐ Výchova k pohotovosti pri súhre.
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.20 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Ročník: 2. II.stupeň
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Výkonový štandard:
‐ kontrolujú sa sluchovo pri spoločnej interpretácii hudobnej skladby,
‐ pracujú samostatne po partoch,
‐ interpretujú skladby rôznych žánrov, štýlov a pod.
‐ zdokonaľujú klavírne a technické návyky,
‐ interpretujú akýkoľvek part v štvorručnej klavírnej hre,
‐ dodržiavajú princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ aplikujú hudobno‐výrazové prostriedky pri interpretácii,
‐ kontrolujú sluchovo súhru pri kolektívnej hre,
‐ aplikujú návyky komornej hry v rôznych hudobných zoskupeniach.
Obsahový štandard:
‐ Individuálna práca podľa partov.
‐ Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
‐ Rozvoj klavírnych a technických návykov.
‐ Návyky sebakontroly a sebahodnotenia.
‐ Interpretácia akéhokoľvek partu v štvorručnej klavírnej hre.
‐ Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb.
‐ Sluchová kontrola súhry pri kolektívnej hre.
‐ Výchova k pohotovosti pri súhre.
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.20 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Ročník: 3. II.stupeň
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ dokážu pokračovať v melodickej línii a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie,
‐ pracujú samostatne podľa partov,
‐ 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,
‐ aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,
‐ kontrolujú súhru pri kolektívnej hre.
.
Obsahový štandard:
‐ Umenie pokračovať v melodickej línii a ,,odovzdávať“ ju partnerovi, neprerušiť
pritom celostnosť interpretácie.
‐ Práca nad spoločnou interpretáciou: úvod, predtaktie, spôsoby hry, metro – rytmická
stavba skladby, dynamika i iné hudobno‐výrazové prostriedky, rytmicky a technicky
plynulá hra.
‐ Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
Poznámka:
V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.20 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ŠTVORRUČNÁ HRA, SPRIEVOD, KOMORNÁ HRA

Ročník: 4. II.stupeň
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Výkonový štandard:
‐ dokážu pokračovať v melodickej línii a ,,odovzdávať“ ju partnerovi,
‐ práca nad kontrolou umeleckých a technických úloh, plynulá interpretácia bez
zastavení,
‐ interpretujú skladby rôznych žánrov, štýlov a pod.,
‐ interpretujú akýkoľvek part v štvorručnej klavírnej hre,
‐ aplikujú princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb,

Obsahový štandar
‐ Práca nad koncertným repertoárom: práca nad kontrolou umeleckých a technických
úloh, plynulá interpretácia bez zastavení.
‐ Hra skladieb rôznych žánrov, štýlov a pod.
‐ Interpretácia akéhokoľvek partu v štvorručnej klavírnej hre.
‐ Princípy súhry, pohotovosti pri interpretácii štvorručných skladieb.
Poznámka:

V rámci povolenej úpravy je možné tento predmet uvedený v UP č.20 nahradiť iným vyučovacím
predmetom HO so skupinovou formou vyučovania podľa ŠkVP.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ eprodukujú technické prvky s vyššími nárokmi na pohyblivosť prstov, kvalitu tónu a
dynamické odtiene,
‐zvládnu synkopický aj súčasný pedál,
- zahrajú durové a rovnomenné molové stupnice, akordy a rozklady v rozsahu obsahových
štandardov,
- aplikujú základné technické a výrazové zručnosti pri hre konkrétnych skladieb,
Obsahový štandard:
‐Pravidelné, sústredené a intenzívne cvičenia vo väčšom rozsahu.
‐Technické prvky: systematické precvičovanie s vyššími nárokmi na pohyblivosť
prstov, kvalitu tónu a dynamické odtiene.
‐Synkopický a súčasný pedál.
‐Trojhlasný kvintakord s obratmi spolu, tenuto, staccato, malý rozku.
‐Etudy, zamerané na precvičovanie úloh stanovených pre príslušný ročník.
‐Prednesové skladby v náväznosti na technickú prípravu.
‐Zaradenie polyfonických skladieb a postupné zaradenie skladieb väčšieho rozsahu a
väčších foriem (variácie, sonátová forma, rondo).
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 4.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
- zdokonaľujú technické prvky s vyššími nárokmi na pohyblivosť prstov, kvalitu tónu a dynamické
odtiene,
- ovládajú synkopický aj súčasný pedál,
- nácvik veľkého rozkladu kvintakordu s obratmi cez viac oktáv, každou rukou zvlášť,
- zahrajú durové a rovnomenné molové stupnice od bielych kláves cez štyri oktávy ,
- interpretujú etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky,
- interpretujú polyfonické skladby a skladby väčšieho rozsahu a väčších foriem (variácie, sonátová
forma, rondo).
Obsahový štandard :
‐Pravidelné, sústredené a intenzívne cvičenia vo väčšom rozsahu ako pri vyučovaní.
‐Príprava štvorhlasného akordu tenuto, staccato a rozložene.
‐Durové a rovnomenné molové stupnice od bielych kláves v kombinovanom pohybe.
‐Štvorhlasný kvintakord s obratmi každou rukou zvlášť tenuto, staccato, rozložene.
‐Etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky.
‐Výber prednesových skladieb v náväznosti na technickú prípravu.
‐Zdokonaľovanie všetkých spôsobov tvorby tónu, rozvíjanie zručnosti prstov a
obohacovanie interpretačnej pohotovosti.

Záverečná skúška:
-

1 durová a rovnomenná molová stupnica v kombinovanom pohybe, akordy,

-

1 etuda,

-

1 z obdobia baroka,

-

1 skladba z obdobia klasicizmu,

-

1 skladba z obdobia romantizmu,

-

1 skladba z obdobia 20. a 21. storočia.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 1.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
- zvládnu veľký rozklad kvintakordu s obratmi cez štyri oktávy spolu, nácvik hry oktáv,
- zahrajú všetky durové aj molové stupnice v kombinovanom pohybe v rýchlejšom tempe,
- zahrajú stupnice v terciách a decimách,
- zahrajú štvorhlasný kvintakord k prebraným stupniciam spolu tenuto, staccato, malý rozklad,
- zahrajú veľký rozklad kvintakordu s obratmi spolu, cez viac oktáv,
- aplikujú základnú technickú a výrazovú zručnosť pri hre konkrétnych skladieb,
- interpretujú etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky,
‐ interpretácie skladieb rozličného charakteru a nálady,
- interpretujú polyfonické skladby a základy skladieb väčšieho rozsahu a väčších foriem (variácie,
sonátová forma, rondo),
- zdokonaľujú dokonalú interpretáciu skladieb (čistotu hry, výraz, štýlovosť),
- zdokonaľujú samostatný umelecký výraz.
Obsahový štandard:
‐Technické požiadavky sa rozširujú o nácvik veľkého rozkladu kvintakordu s obratmi
cez štyri oktávy spolu ‐ dbať na čistotu a vyrovnanosť hry, nácvik hry oktáv.
‐Všetky durové a molové stupnice v kombinovanom pohybe v rýchlejšom tempe.
‐Hra stupníc v terciách a decimách.
‐Štvorhlasný kvintakord k prebraným stupniciam spolu tenuto, staccato, malý rozklad.
‐Veľký rozklad kvintakordu s obratmi spolu, cez viac oktáv.

‐Etudy na precvičovanie úloh stanovených pre príslušný ročník.
‐Všetky spôsoby tvorby tónu: zdokonaľovanie, rozvíjanie zručnosti prstov a
interpretačnej pohotovosti.
‐Zaradenie polyfonických skladieb a postupné zaradenie skladieb väčšieho rozsahu a
väčších foriem (variácie, sonátová forma, rondo).
‐Prebúdzanie tvorivej fantázie žiaka s cieľom rozvíjať jeho zmysel pre samostatný
umelecký výraz.
Transponovanie melodických fragmentov a ľudových piesní.
Tvorba sprievodu k jednoduchým ľudovým a umelým piesňam s použitím TDS.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 2.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
‐ zdokonaľujú hru veľkého rozkladu kvintakordu s obratmi spolu,
- zahrajú všetky durové a molové stupnice v rýchlejšom tempe v kombinovanom pohybe v
oktávach, terciách, decimách a sextách,
- zahrajú štvorhlasný kvintakord s obratmi k prebratým stupniciam spolu tenuto, staccato, malý
rozklad,
- zdokonaľujú technické zvládnutie veľkého rozkladu kvintakordu s obratmi spolu v
kombinovanom pohybe v rýchlejšom tempe,
- zdokonaľujú čistotu a zvukovú vyrovnanosť s cieľom dosiahnuť požadované tempo,
- interpretujú etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky,
- venujú pozornosť dokonalej interpretácii skladieb (čistotu hry, výraz, štýlovosť).
Obsahový štandard:
‐Všetky durové aj molové stupnice v rýchlejšom tempe v kombinovanom pohybe v
oktávach, terciách, decimách a sextách..
‐Štvorhlasný kvintakord s obratmi k prebratým stupniciam spolu tenuto, staccato.
‐Veľký rozklad kvintakordu s obratmi spolu v kombinovanom pohybe v rýchlejšom
tempe.
‐Nácvik kratších etúd ‐ zameraných na istý technický problém ‐ kombinácia s dlhšími
etudami.

‐Príprava na zvládnutie skladieb väčšieho rozsahu.
‐Tvorivá interpretácia skladieb rozličného charakteru a nálady.
‐Všetky spôsoby tvorby tónu: zdokonaľovanie, rozvíjanie zručnosti prstov a
interpretačnej pohotovosti.
‐Interpretácia skladieb (čistota hry, výraz, štýlovosť): rozvíjanie.
‐Postupné prebúdzanie tvorivej fantázie žiaka s cieľom rozvíjať jeho zmysel pre
samostatný umelecký výraz.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 3.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
- zdokonaľujú hru stupníc a akordov, zvlášť hru veľkého rozkladu,
‐ výber etúd, zameraných na precvičovanie úloh stanovených pre príslušný ročník.
- interpretujú etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky,
- interpretácie skladieb rozličného charakteru a nálady,
- zdokonaľujú interpretáciu skladieb (čistotu hry, výraz, štýlovosť),
- zdokonaľujú samostatný umelecký výraz,
- prukazujú návyky samostatného riešenia interpretačných problémov,
- transponujú melodické fragmenty a ľudové piesne,
- vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým a umelým piesňam
Obsahový štandard:
‐Zdokonaľovanie hry stupníc a akordov, zvlášť hry veľkého rozkladu.
‐Tvorivá Interpretácia skladieb: čistota hry, výraz, štýlovosť.
‐Prebúdzanie tvorivej fantázie žiaka s cieľom rozvíjať jeho zmysel pre samostatný
umelecký výraz.
‐Transponovanie melodických fragmentov a ľudových piesní.
‐Tvorba sprievodu k jednoduchým ľudovým a umelým piesňam s použitím T,S,D a ich
príbuzných akordov.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE HRA NA KLAVÍRI
HRA NA NÁSTROJI, HRA Z LISTU
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Predmet: Hra na klavíri
Ročník: 4.
Učebný plán: č. 28
Počet hodín: 2,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
- zahrajú stupnice a akordy, zvlášť hru veľkého rozkladu so zvláštnym zreteľom na prípravu k
talentovým skúškam na konzervatórium,
- zdokonaľujú čistotu a zvukovú vyrovnanosť s cieľom dosiahnuť požadované tempo,
- interpretujú etudy na precvičovanie rozmanitých druhov techniky,
- interpretujú polyfonické skladby a základy skladieb väčšieho rozsahu a väčších foriem (variácie,
sonátová forma, rondo),
- transponujú samostatne melodické fragmenty a ľudové piesne,
- vytvoria sprievod k jednoduchým ľudovým a umelým piesňam s použitím T,S,D a ich príbuzných
akordov.
Obsahový štandard:
‐Nácvik hry stupníc a akordov, zvlášť hru veľkého rozkladu so zvláštnym zreteľom na
prípravu k talentovým skúškam na konzervatórium.
‐Oboznámenie žiaka so všetkými žánrami, formami a štýlmi. .
‐Tvorivá interpretácia skladieb rozličného charakteru a nálady.
‐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.
‐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 z obdobia baroka,

-

1 skladba z obdobia klasicizmu,

-

1 skladba z obdobia romantizmu,

-

1 skladba z obdobia 20. a 21. storočia.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ ‐ HRA NA KLAVÍRI
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 1.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ získajú prstokladové návyky,
‐ definujú noty, hodnoty nôt, pomlčiek a označenia hudobnovýrazových prostriedkov
v notovom texte v študovanej skladbe.
Obsahový štandard:
‐Uvoľnenie hracieho aparátu a osvojenie si správneho spôsobu jeho používania,
koordinácia rúk a nôh.
‐ Budovanie a postupné rozširovanie spôsobu hry a úderovej gramotnosti (non
legato).
‐ Orientácia na klaviatúre.
‐ Notopis (v husľovom kľúči: g ‐ g2, v basovom: c ‐ g1), hodnoty nôt, pomlčiek,
poznatky o hudobno‐výrazových prostriedkoch.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ‐ HRA NA KLAVÍRI

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 2.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ aplikujú základy správneho používania hracieho aparátu pri hre na nástroji,
‐ používajú správny prstoklad pri interpretácii skladieb (aj podkladanie a nadkladanie
palca),
‐ aplikujú poznatky z oblasti frázovania.

Obsahový štandard:
‐ Utvrdzovanie správneho spôsobu používania hracieho aparátu a koordinácie rúk
a nôh.
‐ Technické cvičenia: vhodné prstové a iné cvičenia z klavírnych škôl.
‐ Spôsoby hry: non legato, legato, staccato, portamento, kantiléna v obidvoch rukách.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

OBLIGÁTNY NÁSTROJ ‐ HRA NA KLAVÍRI
Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 3.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐používajú správne sedenie, resp. státie, postavenie rúk,
‐ zvládnu hru durových stupníc s # a s b cez dve oktávy v rovnom pohybe v súlade
s obsahovými štandardmi,
‐ zvládnu hru tonického kvintakordu s obratmi spolu + malý rozklad zvlášť,
‐ aplikujú spôsoby hry v klavírnej interpretácii: tenuto, legato, staccato,
‐ pracujú správne s kvalitou tvorby tónu a jeho intenzitou primerane danému ročníku,
‐ používajú správne predpísaný prstoklad v skladbe.
Obsahový štandard:
‐ Cvičenia na správne používanie hracieho aparátu, zväčšovanie rozpätia ruky.
‐ Hra stupníc.
‐ Hra akordov: tonický kvintakord s obratmi spolu + malý rozklad zvlášť.
‐ Skladby etudového charakteru kratšieho rozsahu zamerané na riešenie rôznych
technických problémov.
‐ Práca na kvalite tvorby tónu a jeho intenzite.
‐Systematický nácvik hudobného materiálu.
‐ Základy používania pedálu.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ ‐ HRA NA KLAVÍRI

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Ročník: 4.
Počet hodín: 0,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐používajú správne sedenie za klavírom, postavenie rúk,
‐zvládnu hru durových stupníc s # a s b cez dve oktávy v rovnom pohybe
a protipohybe,
‐ zvládnu hru molových stupníc harmonických,
‐ zvládnu hru tonického kvintakordu s obratmi,
‐dokážu frázovať dlhšie melodické celky,
‐používajú správne predpísaný prstoklad v skladbe.
Obsahový štandard:
‐ Práca s technikou na základe zvukovej predstavy, pri ktorej sa koordinujú pohybové
reakcie ‐ rozvíja sa hrací aparát dieťaťa.
‐ Zvládnutie durových stupníc poznámka: podľa individuálnych schopností žiaka).
‐Molové stupnice (poznámka: podľa individuálnych schopností žiaka).
‐ Hra akordov: tonický kvintakord s obratmi spolu + malý rozklad zvlášť.
‐ Skladby etudového charakteru kratšieho rozsahu zamerané na riešenie rôznych
technických problémov.
‐ Návyky správneho prstokladu.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ ‐ HRA NA KLAVÍRI

Druhá časť základného štúdia a ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM I. stupňa základného šúdia

Ročník: 1.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ dokážu uvedomele a samostatne pracovať s melodickou líniou zvládnu základnú techniku nástroja,
‐ dokážu efektívne pracovať s hudobnou a sluchovou predstavou,
‐ počúvajú sa pri hre,
‐ dokážu správne frázovať dlhšie melodické útvary a charakterovo stvárniť skladbu.

Obsahový štandard:
‐ Koordinácia oboch rúk a technická zručnosť: osamostatňovanie funkcie pravej
a ľavej ruku.
‐ Legato v tempe: vyrovnanie.
‐ Sluchovo‐hudobná predstava: rozvíjanie.
‐ Uvedomovanie si svojich rozvojových možností, akceptovanie spätnej väzby.
‐ Zmysel pre rozlišovanie charakteru skladieb podľa obsahu, nálady a tempa:
formovanie.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ‐ HRA NA KLAVÍRI

Druhá časť základného štúdia a ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM I. stupňa základného šúdia
Ročník: 2.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ rozumejú umeleckej a technickej zložke interpretácie študovaných skladieb,
‐ dokážu efektívne pracovať s hudobnou a sluchovou predstavou,
‐ ovládajú hru durových a molových stupníc (harmonických a melodických),
‐ rozpoznajú základné harmonické funkcie, vedia ich analyzovať,
‐ interpretujú skladby rôznych štýlových období.

Obsahový štandard:
‐Rozvíjanie a zdokonaľovanie vedomostí a zručností nadobudnutých
v predchádzajúcom štúdiu.
‐Rozvíjanie umeleckej a technickej zložky interpretácie študovaných skladieb.
‐ Durové a molové stupnice v primeranom tempe, počet: podľa individuálnych
predpokladov žiaka.
‐ Hra ľudových piesní podľa sluchu.
‐ Zvládnutie skladieb: tance, menuety, fughetty a pod., prednesové skladby rôzneho
charakteru a štýlu.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ‐ HRA NA KLAVÍRI
Druhá časť základného štúdia a ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM I. stupňa základného šúdia
Ročník: 3.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ dokážu samostatne, správne, dostatočne a efektívne pracovať na vokálnych
skladbách,
‐ rozpoznajú hudobnú formu skladby, jej štruktúru, jednotlivé časti,
‐ zvládnu interpretáciu skladieb, dokážu sami naštudovať jednoduché skladby,
‐ improvizujú.
Obsahový štandard:
‐Vedomosti a zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom štúdiu: rozvíjanie
a zdokonaľovanie.
‐ Hudobná forma skladby, jej štruktúra, analýza jednotlivých častí:
prednesové skladby rôzneho charakteru, obdobia a štýlu: klasické, moderné.
‐ Samostatná a efektívna práca na daných skladbách.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ‐ HRA NA KLAVÍRI

Druhá časť základného štúdia a ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM I. stupňa základného šúdia
Ročník: 4.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐dokážu samostatne, správne, dostatočne a efektívne pracovať na skladbách
daného ročníka,
‐ pracujú správne s hudobnou frázou skladby,
‐ rozpoznajú hudobnú formu skladby, jej štruktúru, jednotlivé časti,
‐ zvládnu interpretáciu skladieb: polyfonické skladby náročnejšieho charakteru
, prednesové skladby rôzneho charakteru, obdobia a štýlu: klasické, moderné,
‐ aplikujú základy tvorby harmonického sprievodu.
Obsahový štandard:
‐Vedomosti a zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom štúdiu: rozvíjanie
a zdokonaľovanie.
‐ Presná artikulácia skladieb z hľadiska umeleckého a technického.
‐ Hudobná forma skladby, jej štruktúra, analýza jednotlivých častí.
‐ Interpretácia skladieb z hľadiska štýlových období.
‐ Harmonické cítenie.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ –‐ HRA NA KLAVÍRI

II. stupeň základného štúdia
Ročník: 1.
Počet hodín: 0,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ interpretujú prednesové skladby rôzneho charakteru primeranej náročnosti,
‐ zdokonaľujú harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou stránkou,
‐ aplikujú princípy tvorby sprievodu pri hre podľa akordických značiek.
Obsahový štandard:
‐ Rozvíjanie zručností nadobudnutých v predošlom štúdiu.
‐ Interpretácia skladieb rôzneho charakteru a štýlu.
‐ Rozvíjanie sluchovo‐motorických zručností.
‐Hra ľudových piesní, improvizácia.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ –‐ HRA NA KLAVÍRI

II. stupeň základného štúdia
Ročník: 2.
Počet hodín: 0,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ zdokonaľujú štýlovú interpretáciu po technickej a výrazovej stránke,
‐ demonštrujú hudobno‐teoretické vedomosti s predchádzajúcich ročníkov,
aplikujú princípy tvorby sprievodu pri hre podľa akordických značiek.

Obsahový štandard:
‐ Interpretácia skladieb primeranej náročnosti.
‐Samostatné transponovanie jednoduchých melodických útvarov.
‐ Tvorba sprievodu podľa akordických značiek.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ –‐ HRA NA KLAVÍRI

II. stupeň základného štúdia
Ročník: 3.
Počet hodín: 0,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐venujú pozornosť kultivovanému hudobno‐interpretačnému prejavu,
‐ preukážu základy improvizácie,
‐ zahrajú ľudové piesne podľa sluchu s použitím základných harmonických funkcií.

Obsahový štandard:
‐ Rozvíjanie technických zručností.
‐ Kultivovanie hudobno‐interpretačných výrazových prostriedkov.
‐ Využívanie hudobno‐teoretických poznatkov.
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OBLIGÁTNY NÁSTROJ –‐ HRA NA KLAVÍRI

II. stupeň základného štúdia
Ročník:4.
Počet hodín: 0,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
‐ systematizujú hudobno‐teoretické vedomosti z predchádzajúcich ročníkov,
‐ interpretujú klavírne skladby a vokálne sprievody rôznych štýlov – transponujú
samostatne jednoduché melodické útvary,
‐ tvoria sprievod.

Obsahový štandard:
‐Systematizácia a rozvíjanie hudobno‐teoretických vedomostí z predchádzajúcich
ročníkov.
‐Interpretácia klavírnych skladieb a vokálnych sprievodov zodpovedajúcich
technickým a interpretačným požiadavkám jednotlivých žiakov.
‐ Tvorba sprievodu.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2018/2019 , platný od 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hlasová výchova, spev
Všeobecná charakteristika zamerania: Spev je najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Spevnosť je
meradlom hudobnosti národa. Bohatstvo ľudových piesní je doklad i základ jeho hudobnej kultúry.
Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov
a to nielen v skladbách sólových, ale i komorných a zborových.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací proces, smerujúci k zdokonaľovaniu hlasového prejavu
(reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky a osvojovanie si zásad správneho
používania hlasu. Je jedným z prostriedkov, ako technicky pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo
najvhodnejší nástroj na spevácku interpretáciu.
Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej súčasťou je poznanie zákonitých súvislostí
spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov. Spev je základný
fyziologický prejav, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky a artikulácia. Pri syntéze
hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza počas výučby spevu postupne ku
kultivovanému speváckemu prejavu žiaka ale aj jeho osobnosti.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy a spevu je zdravý, kvalitný, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie uchádzača o štúdium, jeho schopnosť duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje nácvik správnych speváckych návykov a zručností, ale aj pamäťové
schopnosti a vôľové vlastnosti. Rozvíjanie speváckych zručností zabezpečuje individuálny prístup ku
každému žiakovi, podmienený mierou talentu, speváckych schopností a získaných zručností ako aj
psychicko‐vôľových vlastností každého jednotlivca.
Žiaci, ktorí majú záujem a predpoklady k ďalšiemu štúdiu na konzervatóriu a na VŠ s hudobným
a pedagogickým zameraním môžu študovať formou rozšíreného štúdia.
Úlohou speváckeho oddelenia v našej ZUŠ je udržanie a rozvíjanie speváckej tradície v našom meste
a okolí a to prostredníctvom štúdia spevu v ZUŠ DK pre nadaných záujemcov.
Ciele študijného zamerania:
- využívať správna spevácke návyky,
- vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného textu,
- orientovať sa v speváckej literatúre, aby mohli získané poznatky využívať v umeleckej praxi,
- aplikovať získané vedomostí v hudobnom živote s osobitným zreteľom na spev a jeho funkciu v
rozličných žánroch a štýloch,
- samostatne tvorivo pracovať,
- objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na spev:

Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia v predmete spev ovláda základné spevácke návyky
a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v notovom
zápise a zvláda samostatnú prípravu.
Primárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou, kde sa overuje úroveň základných
speváckych vedomostí, zručností a návykov. Po úspešnom zvládnutí skúšky môže plynule nadviazať
na štúdium NSUM.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na spev:
Absolvent 2. časti I. stupňa umeleckého vzdelania 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, ktorý je schopný umelecky cítiť a tvorivo rozvíjať svoje
schopnosti.
Dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré mu umožňujú prihlásiť sa na strednú
školu umeleckého, prípadne pedagogického zamerania, alebo pokračovať v štúdiu pre dospelých.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou a absolventským vystúpením,
kde sa overuje úroveň špecifických speváckych vedomostí, zručností a návykov.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní na spev:
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého speváka, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá
technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať piesne rôznych štýlov a žánrov
s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti a zručnosti,
ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie prezentovať
svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní na spev:
Absolvent rozšíreného štúdia spev vie spievať zvukovo kvalitným 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. Je schopný tvorivej umeleckej práce, spĺňa sluchovú, racionálnu i emocionálnu
predstavu o podobe piesne. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností.
Absolvent je pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje
získané vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo člen umeleckého telesa.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium
absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.
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Predmet: Prípravná hlasová výchova
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- vzbudiť záujem o spev
- zvládnuť základné spevácke kompetencie na elementárnej úrovni
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom
- viesť ich k reprodukcii obsahovej časti piesne,
‐ k osvojeniu si základných speváckych hygienických návykov
- ak je potrebné, v spolupráci s logopédom odstraňovať drobné chyby vo výslovnosti.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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
- 3 fázy dychu
- osvojenie si mäkkého nasadenia tónu
- správne ovládanie artikulačného aparátu
- spájanie notového zápisu s predstavou výšky tvoreného tónu
- zapamätanie si elementárnych hudobných motívov, cvičení, fráz
Výkonový štandard:
- 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
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
Spamäti 2 piesne odlišného charakteru primeranej náročnosti.
Získané spevácke kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na
internom koncerte.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hlasová výchova, spev
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- vzbudiť záujem žiaka o spev ako prostriedok hudobného vyjadrovania
- pochopiť hudobný a slovný obsah spievaných piesní
- rozvíjať intonačné a rytmické cítenie na úrovni jeho veku a predpokladu na vytvorenie
správnych speváckych návykov (dych, rezonancia, artikulácia)
- pri zachovaní prirodzeného detského prejavu rozvíjať zmysel pre kantilénu
- rozvíjať hudobnú pamäť
- pripravovať spev so sprievodom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- ľudové a detské umelé piesne so sprievodom klavíra alebo CD nosiča
- základy dýchania pri speve, fázy dychu
- hlboké bránicové dýchanie
- správna vokalizácia: uvoľnená brada s funkčným ovládaním úst
- tvorba tónu v strednej hlasovej polohe
- hlasové cvičenia
- hudobno – výrazové prostriedky: výška, dĺžka a sila tónu
- cvičenia intonačnej, rytmickej a harmonickej predstavivosti

Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti minimálne 8 piesní v strednej hlasovej polohe v rozsahu 6‐8 tónov
- zvládnu na elementárnej úrovni základy dychovej techniky
- preukážu mäkké a opreté nasadenie tónu
- zvládnu správnu a funkčnú artikuláciu
- aplikujú pri speve elementárne hudobno – výrazové prostriedky
- spájajú správne znejúce tóny s vlastným sluchovým vnemom a notovým zápisom
- rozpoznajú pedagógom zámerne demonštrované chyby
Vedenie školy rozhodlo, že z kapacitných a personálnych dôvodov sa v 1. ročníku nebude vyučovať
obligátny nástroj.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hlasová výchova, spev
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka
- zdokonaľovať spievanie kantilény
- rozširovať hlasový rozsah,
- venovať pozornosť zdokonaľovaniu intonačného, rytmického a tempového cítenia žiaka
- rozvíjať pamäť
- pripravovať žiaka na spievanie elementárneho dvojhlasu
- obohacovať spev s klavírnym, prípadne s inštrumentálnym sprievodom
- rozširovať hudobný obzor žiaka poznávaním piesní rôzneho obsahu a nálad

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- ľudové a jednoduché umelé piesne so sprievodom klavíra alebo CD
- cvičenie pokojného a hlbokého dýchania na bránici
- zásady správnej speváckej výslovnosti
- technické cvičenia na mäkké nasadenie tónu
- navodenie hlavového tónu
- vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej polohe bez hlasového zlomu
- rozširovanie hlasového rozsahu smerom hore
- cvičenie a pieseň na nácvik kantilény
- technické cvičenia na rozvíjanie intonačnej, rytmickej a harmonickej predstavivosti
- rozvíjanie čistej intonácie ako prípravy pre komorný alebo zborový spev
Výkonový štandard:
- 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
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hlasová výchova, spev
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- utvrdzovať a ďalej rozvíjať elementárne spevácke návyky a schopnosti žiaka, aby ich vedel
uplatniť vo svojej hudobnej praxi v speváckom zbore aj v sólovom speve
- opakovane v náročnejších variáciách precvičovať všetky prebraté technické a výrazové prvky
a ich zvládnutie spájať s uvedomenou hudobnou predstavou a teoretickými vedomosťami
- dbať na uvedomené vedenie kantilény
- rozširovať dynamickú a agogickú škálu prednesu
- viesť žiaka na uvedomené štúdium piesní spamäti
- zdokonaľovať dvojhlas so sprievodom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 dychu
- príprava zmiešaného reberno – bránicového dýchania
- uvedomelý prednes na základe porozumenia obsahu piesne a hudobnej štruktúry
- 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 piesní primeraných veku a schopnostiam žiaka
Výkonový štandard:
- demonštrujú prirodzený detský hudobný prejav na interpretácii min. 8 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
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Spev
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- nadviazať na získané vedomosti z predchádzajúcich ročníkov a rozširovať ich o ďalšie technické
prvky
- zvládnutie náročnejších ľudových a umelých piesní, komorných a zborových partov
- nenásilne rozširovať schopnosti žiaka a zdokonaľovať plynulé spievanie kantilény
- rozvíjať pohotovosť a schopnosť samostatného štúdia, aby žiak vedel sám postupne poznávať
hudobnú literatúru
- neustále zdokonaľovať hudobnú pamäť a predstavivosť
- získané vedomosti používať v skupinovom speve
- uplatniť základné teoretické vedomosti v speváckej praxi

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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
- 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
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti min. 8 piesní so sprievodom klavíra alebo CD
- 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 legato a staccato

-

pri spievaní preukazujú schopnosť zvukovo vyrovnávať vokály v celom svojom hlasovom
rozsahu
orientujú sa v notovom zápise speváckych partov
chápu textový obsah prednesových skladieb
samostatne pracujú s notovým materiálom

Záverečná skúška:
- 1 solmizačné cvičenie
- 1 ľudová pieseň v úprave hudobného skladateľa
- 1 umelá pieseň
Vedenie školy rozhodlo o povinnej ľudovej piesni a výbere podľa náročnosti:
M. Schneider – Trnavský: Týnom, tánom, alebo Zoťali brezu.
Výber týchto piesní bol prerokovaný na zasadnutí predmetovej komisie.
Mimoriadne talentovaní žiaci preukážu dostatočnú technickú vyspelosť, aby mohli úspešne
pokračovať v rozšírenom štúdiu druhej časti I. stupňa.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Spev
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať a kultivovať spevácke návyky a vedomosti
- ďalej rozvíjať spevácku techniku
- vzhľadom na predmutačné – mutačné obdobie šetrne pracovať s hlasom
- výberom vhodných cvičení predchádzať prípadne odstrániť mutačný šelest a hlasové zlomy
- zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej kantilény a hudobnej frázy
- dbať, aby vokalizácia a spevácka dikcia bola primeraná obsahu spievaného textu aj veku žiaka
- primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru piesní
- rozširovať hudobný rozhľad žiaka vhodným výberom sólových, komorných a zborových
- piesní

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 obomi smermi
- spievanie prechodných tónov s nasadením zhora
- predchádzanie mutačným šelestom a hlasovým zlomom vhodným výberom cvičení a repertoáru
- rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
a obsahom primeraný jeho veku a schopnostiam
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti zvukovo vyrovnaným hlasom v celej hlasovej polohe min. 8 piesní so
sprievodom klavíra alebo CD
- preukazujú zmysel pre krásu plynulej kantilény a hudobnej frázy
- ovládajú tvorbu staccata so správnym použitím dychovej opory
- dodržiavajú zásady hlasovej hygieny, samostatne pracujú s notovým materiálom
- interpretujú piesne so správnym výrazom primeraným svojmu veku
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Spev
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- žiak má dosiahnuť také schopnosti, ktoré mu umožnia realizovať jeho hudobnú predstavivosť
pri speváckom prejave
- ďalej rozvíjať primeranú technickú vyspelosť a kultivovanosť hudobného prejavu
- postupne učiť žiaka rozlišovať hlavné zásady pri interpretácii piesní rozmanitých žánrov a štýlov
v sólovom a komornom speve
- vybrať ukážky vynikajúcich interprétov
- viesť žiaka k samostatnému štúdiu
- vzbudzovať záujem žiaka o hudobnú literatúru
- zapájať žiakov do komorného alebo zborového spevu
- sledovať mutačné obdobie žiakov

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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
- štúdie piesní rôzneho štýlu a žánru
- štúdium piesní v cudzom jazyku

Výkonový štandard:
- spájajú teoretické poznatky s hudobnou predstavivosťou
- plne využívajú dychovú oporu
- disponujú technicky vyspelejším a kultivovanejším hudobným prejavom
- zvládnu min. 8 náročnejších ľudových a umelých piesní so sprievodom klavíra alebo CD
- rozvíjajú hudobnú predstavu prepojením notového zápisu so zvukovou predstavou
- ovládajú zásady hlasovej hygieny z dôvodu predmutačného a mutačného obdobia
- prejavujú záujem o hudobnú literatúru, o kultúru a aktuality v umeleckom svete
- zrozumiteľne reprodukujú text aj v cudzom jazyku
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Spev
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- pestovať u žiakov umelecký vkus
- motivovať žiakov správnym výberom piesní k ďalšiemu aktívnemu prístupu pri hľadaní
a orientovaní sa v speváckej literatúre
- dbať na mutačné obdobie šetrným zaobchádzaním s hlasom a tiež vhodným výberom
speváckych partov
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- predlžovanie a zdokonaľovanie dychových fráz
- zdokonaľovanie reberno – bránicového dýchania a dychovej opory
- štúdium primerane náročných vokalíz a skladieb rôznych štýlových období
- spájanie hlavovej a hrudnej rezonancie‐ voix mixte
- zdokonaľovanie plynulej kantilény
- pri technických cvičeniach pochopenie navodzujúcich viet a výziev učiteľa
- umelecký prejav pri interpretácii piesne na verejnom vystúpení
- spoznávanie nových piesní
- vystupovanie na interných a verejných koncertoch školy
Výkonový štandard:
- zvládnu s primeraným výrazom interpretáciu vokalíz a min. 8 piesní so sprievodom klavíra alebo
CD nahrávky
- vedome demonštrujú rozširujúcu sa kapacitu dýchania
- využívajú nadobudnuté technické schopnosti k prepojeniu tvorby tónu a dychu
a zdokonaľovaniu ľahkosti a prirodzenosti hlasu
- zvládajú artikuláciu 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
- uvedomene sa koncentrujú pred verejným sólovým vystúpením
- preukážu kultivovaný prejav na verejnosti
Vedenie školy rozhodlo o skúške a o povinnej ľudovej piesni a výbere podľa náročnosti:
M. Schneider – Trnavský: Prala som ja na potôčku, alebo Ten vaďovský kostolíček.
Výber týchto piesní bol prerokovaný na zasadnutí predmetovej komisie.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Spev
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- získané vedomosti budú dostatočným základom na to, aby žiak mohol s úspechom nadviazať na
štúdium v II. stupni základného štúdia
- poznávať nové piesne a rozlišovať ich štýlovú interpretáciu
- počúvať piesne v interpretácii vynikajúcich spevákov

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 2 primerane náročné vokalízy a min. 6 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 nielen notového materiálu ale aj hudobných nahrávok
- pripravovanie absolventského repertoáru, ktorý zaznie na absolventskej skúške a verejnom
koncerte absolventov
Výkonový štandard:
- zvládnu so sprievodom klavíra interpretáciu 2 vokalíz a min. 6 piesní
- aplikujú pri interpretácii získané spevácke zručnosti
- rešpektujú problémy vyplývajúce z mutácie
- majú schopnosť využívať technické možnosti IKT
- zaujímajú vlastný postoj k hodnote umeleckého diela
- preukážu dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, aby mohli úspešne nadviazať na štúdium
v II. stupni základného štúdia, alebo zvládnuť talentové prijímacie skúšky na konzervatórium
alebo strednú pedagogickú školu
Záverečná skúška:
- 1 vokalíza
- 2 ľudové charakterovo odlišné piesne
- 2 umelé charakterovo a štýlovo rozdielne piesne
Vedenie školy rozhodlo o povinnej ľudovej piesni a výbere podľa náročnosti:
M. Schneider – Trnavský: Ach, Janíčko, duša má, alebo Na tej našej záhradôčke.
Výber týchto piesní bol prerokovaný na zasadnutí predmetovej komisie.
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II. STUPEŇ A ŚTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Spev
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 22
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- ovládať zásady hlasovej hygieny pri mutácii
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka
- počúvať piesne umeleckých interpretov
- tanečná a populárna pieseň

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 2 vokalízy a 8 piesní rôzneho charakteru a štýlu
- zdokonaľovanie speváckej artikulácie so zreteľom na uvoľňovanie rečových orgánov, teda
spodnej čeľusti
- spoznávanie nových piesní
- rozširovanie stavby hlasu a dychovej opory
- vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej polohe (voix mixte –spájanie hlavovej a hrudnej rezonancie,
messa di voce –položenie hlasu v dynamike cresc. ‐ decr.)
- oboznamovanie sa so základnými pojmami fyziológie hlasu
Výkonový štandard:
- zvládnu so sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2 vokalízy a 8 piesní so správnym výrazom
- aplikujú do interpretácie správne používanie funkcie hlasového a dychového ústrojenstva a
rezonancie
- dodržiavajú zásady hlasovej hygieny pri hlasovom šeleste a mutácii
- preukážu schopnosť správneho aplikovania speváckej techniky v prednese piesní
- orientujú sa v kultúrnom a hudobnom živote so zreteľom na spev

05.09.2016
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II. STUPEŇ A ŚTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Spev
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 22
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- zdokonaľovať správne spevácke návyky
- ovládať rezonanciu
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka
- počúvať piesne umeleckých interpretov
- tanečná a populárna pieseň
- duchovná pieseň

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 2 vokalízy a 8 piesní rôzneho charakteru a žánru
- zdokonaľovanie legata a staccata 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
- vedenie žiaka k samostatnému štúdiu piesní
- príprava na triedne, interné a verejné koncerty

Výkonový štandard:
- zvládnu so sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2 vokalíz a 8 piesní rôzneho štýlu a žánru
so správnym výrazom
- základy speváckej techniky dokážu rozšíriť o nové technické prvky
- preukážu samostatnú prípravu
- demonštrujú získané kompetencie na triednom i verejnom koncerte

05.09.2017
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II. STUPEŇ A ŚTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Spev
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 22
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- uplatňovať správne spevácke návyky
- ovládať funkcie hlasového a dychového ústrojenstva
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka
- počúvať piesne umeleckých interpretov
- tanečná a populárna pieseň
- muzikál

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- vokalízy a piesne rôzneho štýlu a žánru
- kultivovanie speváckych návykov a vedomostí
- technický nácvik jednoduchých melodických ozdôb
- zdokonaľovanie výrazových a agogických prvkov v naštudovaných piesňach
- oboznámenie sa s anatómiou a fyziológiou hlasu
- aplikovanie prirodzenej dikcie rečového prejavu, zrozumiteľnosť textu v slovenskom aj
v cudzom jazyku

Výkonový štandard:
- zvládnu so sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2 vokalíz a 8 piesní rôzneho štýlu a žánru
- aplikujú jednoduché melodické ozdoby
- preukážu samostatnú prípravu, vytrvalosť a tvorivú predstavivosť
- aplikujú teoretické poznatky o anatómii a fyziológii tvorenia hlasu –fonácie, artikulácie
- interpretujú piesne s vyjadrením nálady, s porozumením obsahu a s výrazom
- interpretujú piesne v SJ i v cudzom jazyku

05.09.2017
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II. STUPEŇ A ŚTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Spev
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 22
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- vyrovnávať registre v celom hlasovom rozsahu
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka
- počúvať všetky druhy vokálneho prejavu zo zvukových nosičov a živej hudby, návštevy
koncertov, operiet, opier, muzikálov a vedieť ich využiť v učebnom procese
- džez, princíp improvizácie, muzikál

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- primerane náročné vokalízy, piesne alebo ľahšie árie rôzneho štýlového obdobia (alternatívne
z oblasti tanečnej alebo muzikálovej tvorby, podľa úrovne štúdia II. stupňa
- upevňovanie primeranej technickej pohotovosti a vyspelosti (výrazové prostriedky –tempo,
frázovanie, prízvuky, dynamika, náročnejšie cvičenia, stupnicové behy)
- verejné prezentovanie nacvičeného repertoáru na absolventských skúškach a absolventskom
koncerte

Výkonový štandard:
- zvládnu so správnym výrazom, spamäti a so sprievodom klavíra alebo CD interpretáciu 2
vokalízy a 6 piesní
- preukážu všetky získané vedomosti a spevácke návyky
- interpretujú diela rôznych štýlových období s uvedomelým prednesom
- preukážu dostatočnú technickú vyspelosť a zručnosť na ukončenie štúdia absolventskou
skúškou a verejným absolventským vystúpením
- mimoriadne talentovaní žiaci zvládnu prípravu na ďalšie štúdium podľa požiadaviek na
prijímacie pohovory príslušnej školy umeleckého zamerania

Záverečná skúška:
- 1 pieseň z obdobia baroka, 1 z klasicizmu, 1 z romantizmu a 1 z 20. a 21. storočia

05.09.2017

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

ROZŚÍRENÉ ŚTÚDIUM druhej časti I. stupňa

Predmet: Spev
Ročník: 1. RŠ 2. časti I. stupňa
Učebný plán: č. 34
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- hudobne rozvíjať žiaka aby postupne získal kvalitnú spevácku techniku
- osvojiť si správnu funkciu hlasového a dychového ústrojenstva
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- náročnejšie ľudové a umelé piesne
- dychové a technické cvičenia na tvorenie správne posadeného hlasu, rozširovanie
a vyrovnávanie hlasového rozsahu, uvedomelé spájanie hlavovej a hrudnej rezonancie
- nácvik dynamiky a agogiky
- spev z listu
- účinkovanie na interných a verejných koncertoch školy

Výkonový štandard:
- zvládnu interpretáciu 11 piesní spamäti, so správnym výrazom a s hudobným sprievodom
klavíra alebo CD
- zachovávajú prirodzenosť hlasu pri aplikácii hudobných výrazových prostriedkov pri
interpretácii piesní
- spájajú notový materiál s hudobnou predstavou
- orientujú sa v rôznych hudobných štýloch a v notovom zápise
- získané kompetencie preukážu na internom alebo verejnom koncerte

05.09.2017

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

ROZŚÍRENÉ ŚTÚDIUM druhej časti I. stupňa

Predmet: Spev
Ročník: 2. RŠ 2. časti I. stupňa
Učebný plán: č. 34
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- hudobne rozvíjať v žiakovi vedomé spievanie, ktoré u neho riadia hlasové, sluchové a rečové
centrá
- pravidelná a sústredená individuálna príprava vo väčšom rozsahu musí viesť k zmyslu pre
samostatný umelecký prejav žiaka
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu podľa hlasových schopností žiaka

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- náročnejšie ľudové a umelé piesne
- technické cvičenia na rozvíjanie speváckej techniky, pri zachovaní prirodzeného držania tela pri
speve, vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej polohe
- technické cvičenia na nácvik melodických ozdôb, staccata, kantilény
- spev z listu
- základy prevencie hlasových porúch
- účinkovanie na interných a verejných koncertoch školy, návšteva koncertov a operných
predstavení

Výkonový štandard:
- zvládnu interpretáciu 11 piesní spamäti, s hudobným sprievodom klavíra alebo CD so správnym
výrazom
- pri interpretácii piesní vedome aplikujú získané teoretické poznatky a spevácke zručnosti
- dodržiavajú hlasovú hygienu, zvládnu elementárny spev z listu
- ovládajú zásady správania a etiky v pozícii poslucháča i interpreta
- získané kompetencie preukážu na internom alebo verejnom koncerte

05.09.2017

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

ROZŚÍRENÉ ŚTÚDIUM druhej časti I. stupňa

Predmet: Spev
Ročník: 3. RŠ 2. časti I. stupňa
Učebný plán: č. 34
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- ovládať techniku spevu a prebudiť tvorivú fantáziu
- citlivo voliť výber repertoáru s ohľadom na individuálne predpoklady žiaka
- rozvíjať technickú vyspelosť hudobného prejavu

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- náročnejšie ľudové a umelé piesne
- náročnejšie technické cvičenia, utvrdzovanie technických zručností: intonácia intervalov
a kvintakordov v legate a staccate
- vytváranie plynulej kantilény predlžovaním a zdokonaľovaním dychových fráz
- spev z listu
- rešpektovanie problémov vyplývajúcich z mutácie
- systematický nácvik hudobného materiálu
- formovanie estetickému vkusu
- interné a verejné koncerty

Výkonový štandard:
- zvládnu interpretáciu 12 piesní spamäti, s hudobným sprievodom klavíra alebo CD so správnym
výrazom
- interpretujú technické cvičenia v náročnejších kombináciách
- zvládnu spev z listu
- prejavujú tvorivosť a zmysel pre samostatný umelecký prejav bez pamäťových výpadkov
- spievajú prirodzeným hlasom, bez emocionálnej a hlasovej záťaže
- ovládajú zásady správania a etiky pri interpretácii i ako poslucháči
- získané kompetencie demonštrujú na internom alebo verejnom koncerte

05.09.2017

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

ROZŚÍRENÉ ŚTÚDIUM druhej časti I. stupňa

Predmet: Spev
Ročník: 4. RŠ 2. časti I. stupňa
Učebný plán: č. 34
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- ovládať všetky technické zložky predmetu v príslušnom ročníku
- dbať o prirodzený, nepreťažovaný vývoj hlasu, bez hlasovej a emocionálnej záťaže
- u mimoriadne nadaných žiakov sa môže voliť náročnejší študijný materiál, ktorý má byť
hodnotný a musí zodpovedať primeranému technicko –metodickému postupu

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- náročnejšie ľudové a umelé piesne rôznych štýlových období a žánrov
- zdokonaľovanie speváckej, dychovej techniky a artikulácie
- zdokonaľovanie výrazu a prednesu spievaného textu
- systematický nácvik hudobného materiálu, piesní so sprievodom
- návšteva koncertov a operných predstavení
- interné a verejné koncerty, súťaže, skúšky a absolventský koncert
- príprava na talentovú skúšku
Výkonový štandard:
- zvládnu so správnym výrazom interpretáciu 12 piesní spamäti, s hudobným sprievodom klavíra
alebo CD
- aplikáciu technických kompetencií do interpretovaných piesní s precítením obsahu
- ovládajú súhru so sprievodom
- dosiahnu dostatočnú technickú vyspelosť a zručnosť, aby mohli ukončiť štúdium absolventskou
skúškou a absolventským koncertom
- zvládnu prípravu na ďalšie odborné štúdium podľa požiadaviek na prijímacie pohovory
príslušnej školy umeleckého zamerania

Záverečná skúška:
- 1 vokalíza, 2 ľudové piesne v úprave skladateľa, 2 umelé piesne

05.09.2017

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
VOLITEĽNÝ PREDMET

Voliteľný predmet: Spev
Ročník: 1. a 2. časť základného štúdia
Učebný plán: č. 2
Počet hodín: 0,5 h týždenne

Ciele:
- zameraný na získavanie hlasovej techniky a osvojovanie si zásad správneho používania hlasu. Je
jedným z prostriedkov, ako technicky pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo najvhodnejší nástroj na
spevácku interpretáciu.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- základné spevácke dýchanie, fázy dýchania
- rozvíjať intonačné schopnosti
- rozširovať hlasový rozsah
- spájanie notového materiálu s hudobnou predstavivosťou
- zvukové vyrovnávanie vokálov
- uvedomelejší prejav

Výkonový štandard:
- zvládnutie základných speváckych návykov
- interpretácia piesní s korepetíciou
- dodržiavanie hlasovej hygieny
- výber žánrov podľa predbežného záujmu žiaka, podľa jeho hlasových možností a schopností

Poznámka:
K žiakom, ktorým bolo schválené štúdium voliteľného predmetu spev, pristupujeme individuálne,
podľa dosiahnutej úrovne vzdelania. Počas školského roka je pri zmene úväzkov možné štúdium
zamietnuť z personálnych dôvodov.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev
(predmet zborový spev)

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2017/2018 , platný od 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hlasová výchova, spev
Všeobecná charakteristika zamerania: Spev je najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Spevnosť je
meradlom hudobnosti národa. Bohatstvo ľudových piesní je doklad i základ jeho hudobnej kultúry.
Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov
a to nielen v skladbách sólových, ale i komorných a zborových.
Hlasová výchova je cieľavedomý vzdelávací proces, smerujúci k zdokonaľovaniu hlasového prejavu
(reči a spevu). Je zameraná na získanie hlasovej techniky a osvojovanie si zásad správneho
používania hlasu. Je jedným z prostriedkov, ako technicky pripraviť hlas a vytvoriť z neho čo
najvhodnejší nástroj na spevácku interpretáciu.
Spev je predmetom špeciálnej odbornej prípravy, ktorej súčasťou je poznanie zákonitých súvislostí
spevného ústrojenstva a neustále hľadanie správnych metodických postupov. Spev je základný
fyziologický prejav, počas ktorého sa rozvíjajú správne dýchacie návyky a artikulácia. Pri syntéze
hlasu, reči a intenzívneho emocionálneho zážitku dochádza počas výučby spevu postupne ku
kultivovanému speváckemu prejavu žiaka ale aj jeho osobnosti.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hlasovej výchovy a spevu je zdravý, kvalitný, vývojaschopný
hlas a hudobné nadanie uchádzača o štúdium, jeho schopnosť duševnej, racionálnej a emocionálnej
predstavivosti, ktorú si vyžaduje nácvik správnych speváckych návykov a zručností, ale aj pamäťové
schopnosti a vôľové vlastnosti. Rozvíjanie speváckych zručností zabezpečuje individuálny prístup ku
každému žiakovi, podmienený mierou talentu, speváckych schopností a získaných zručností ako aj
psychicko‐vôľových vlastností každého jednotlivca.
Žiaci, ktorí majú záujem a predpoklady k ďalšiemu štúdiu na konzervatóriu a na VŠ s hudobným
a pedagogickým zameraním môžu študovať formou rozšíreného štúdia.
Úlohou speváckeho oddelenia v našej ZUŠ je udržanie a rozvíjanie speváckej tradície v našom meste
a okolí a to prostredníctvom štúdia spevu v ZUŠ D. Kardoša pre nadaných záujemcov.
Ciele študijného zamerania:
- využívať správna spevácke návyky,
- vychádzať pri reprodukcii piesne z pochopenia slovného a hudobného obsahu spievaného textu,
- orientovať sa v speváckej literatúre, aby mohli získané poznatky využívať v umeleckej praxi,
- aplikovať získané vedomostí v hudobnom živote s osobitným zreteľom na spev a jeho funkciu v
rozličných žánroch a štýloch,
- samostatne tvorivo pracovať,
- objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na vokálnu hudbu.
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na spev:
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia v predmete spev ovláda základné spevácke návyky
a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii piesní. Orientuje sa v notovom
zápise a zvláda samostatnú prípravu.

Primárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou, kde sa overuje úroveň základných
speváckych vedomostí, zručností a návykov. Po úspešnom zvládnutí skúšky môže plynule nadviazať
na štúdium NSUM.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na spev:
Absolvent 2. časti I. stupňa umeleckého vzdelania 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, ktorý je schopný umelecky cítiť a tvorivo rozvíjať svoje
schopnosti.
Dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré mu umožňujú prihlásiť sa na strednú
školu umeleckého, prípadne pedagogického zamerania, alebo pokračovať v štúdiu pre dospelých.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou a absolventským vystúpením,
kde sa overuje úroveň špecifických speváckych vedomostí, zručností a návykov.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní na spev:
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého speváka, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá
technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať piesne rôznych štýlov a žánrov
s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti a zručnosti,
ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie prezentovať
svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní na spev:
Absolvent rozšíreného štúdia spev vie spievať zvukovo kvalitným 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. Je schopný tvorivej umeleckej práce, spĺňa sluchovú, racionálnu i emocionálnu
predstavu o podobe piesne. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností.
Absolvent je pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje
získané vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo člen umeleckého telesa.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium
absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 1. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 3. ročník 1. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- orientovať sa v druhoch umenia a vedieť prijímať umenie,
- pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého človeka.,
- súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného diela,
- prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť
- poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujem o účinkovanie v speváckom
zbore (záujem sa považuje za prvoradý, nadradený nad spevácke schopnosti)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
- Jednoduché ľudové piesne v úprave pre dva hlasy.
- Dodržiavanie správnych speváckych zásad.

Výkonový štandard:
- ovládajú jednoduchý dvojhlasný spev, kánon
- aplikujú pri spievaní viachlasu spevácke dychové a technické zručnosti získané na hodinách
spevu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 1. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 4. ročník 1. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- umelecká interpretácia a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
- edukačno‐relaxačná funkcia pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ
- zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:

-

Jednoduchšie umelé dvojhlasné skladby so sprievodom klavíra.
Aplikácia technických zručností získaných na hodinách spevu.
Interpretácia skladieb z hľadiska štýlových období.

Výkonový štandard:
- ovládajú jednoduchý dvojhlasný spev,
- aplikujú v duetách spevácke dychové a technické zručnosti,
- preukážu používanie hudobno‐výrazových prostriedkov pri interpretácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 2. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 1. ročník 2. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- umelecká interpretácia a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
- spoločné projekty v rámci medziodborovej spolupráce
- zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:

-

Interpretácia viachlasých piesní rôzneho charakteru a štýlu.
Dodržiavanie správnej dychovej opory a hlasových zásad.
Systematická práca na vytváraní súhry.

Výkonový štandard:
- ovládajú jednoduchý dvojhlasný spev,
- aplikujú v duetách spevácke dychové a technické zručnosti,
- preukážu používanie hudobno‐výrazových prostriedkov pri interpretácii,
- zvládnu intonačnú, rytmickú a harmonickú predstavivosť pri štúdiu vybraného hudobného
materiálu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 2. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 2. ročník 2. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- umelecká interpretácia a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
- spoločné projekty v rámci medziodborovej spolupráce
- zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:

-

Interpretácia komorných skladieb s iným hudobným nástrojom a klavírnym sprievodom alebo
dvojhlasu s s inštrumentálnym podkladom.
Náročnejšie viachlasné skladby.

Výkonový štandard:
-

ovládajú technicky vyspelejší a kultivovanejší hudobný prejav viachlasu,
aplikujú v duetách spevácke dychové a technické zručnosti získané na hodinách spevu,
zvládnu intonačnú, rytmickú a harmonickú predstavivosť pri štúdiu vybraného hudobného
materiálu,
vo vokálnych skladbách preukážu intonačnú a rytmickú presnosť,
zvládnu súhru s klavírnym, inštrumentálnym sprievodom alebo s reprodukovaným podkladom

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 2. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 3. ročník 2. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- umelecká interpretácia a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
- spoločné projekty v rámci medziodborovej spolupráce
- zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:

-

Duettá rôzneho žánru podľa dispozícii žiakov.
Dodržiavanie správnej dychovej a hlasovej techniky.

Výkonový štandard:
-

vo vokálnych skladbách preukážu intonačnú a rytmickú presnosť,
zvládnu súhru s klavírnym, inštrumentálnym sprievodom alebo s reprodukovaným podkladom
bezpečne ovládajú spievanie dvojhlasu a viachlasu,
aplikujú pri speve získané spevácke dychové a technické zručnosti,
zvládnu interpretáciu diel rôznych štýlových období s uvedomelým prednesom.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Hlasová výchova, spev – 2. časť 1. stupňa základného štúdia

Predmet: zborový spev
Ročník: 4. ročník 2. časti, I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 2 h týždenne

Ciele:
- umelecká interpretácia a v oblasti medzipredmetových vzťahov,
- spoločné projekty v rámci medziodborovej spolupráce
- zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:

-

Dôsledná artikulácia vokálnych skladieb z hľadiska umeleckého aj technického.
Zrozumiteľnosť textu.
Štýlová interpretácia vybraných skladieb.
Návšteva operného predstavenia, zborového koncertu v inom meste

Výkonový štandard:
-

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.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na akordeóne

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na akordeóne

Všeobecná charakteristika zamerania:
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 štandardným i 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
convertora). Na pomoc akordeónistom prichádza nový model, digitálny VACCORDION, 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.
Súborová hra má v súvislosti s aktualizáciou repertoáru plynule prechádzať do orchestrálnej hry,
pretože využíva možnosti ďalších hudobných nástrojov – keyboard, basová gitara, „živé“ bicie, spev,
ale aj iné klasické hudobné nástroje: flauta, violončelo a pod.
Orchestrálna hra ponúka nové motivačné formy: samostatné koncertné vystúpenia a zájazdy,
štúdiové záznamy na mediálnych nosičoch (CD, DVD). Vlastné úpravy skladieb, ktoré rešpektujú
zvláštnosti akordeónového orchestra, sú niekedy nevyhnutnosťou. V záujme sebazáchovy hry na
akordeóne by mal na každej ZUŠ, kde sa vyučuje hra na akordeóne, existovať akordeónový
orchester.

Ciele študijného zamerania:
Cieľom predmetu hra na akordeóne je vytvoriť u žiaka osobný vzťah k akordeónu a prostredníctvom
neho aj vzťah k hudbe. Aby sme dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať najmä:
‐ oboznamovanie sa s technikou hry na akordeóne
‐ rozvíjanie notovej orientácie
‐ rozvíjanie sluchovej pohotovosti a muzikálneho cítenia u žiaka
‐ využívanie hry na melodických basoch
‐ formovanie osobnosti žiaka, jeho emocionálny obzor, hudobný vkus a jeho vlastné hudobné
vyjadrenie

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v hre na akordeóne:

Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia si osvojil základnú hudobnú gramotnosť a odbornú
terminológiu, nadobudol správne základné návyky pri sedení a ovládaní hraciehoaparátu,
manipulácie s nástrojom a získal samostatnosť pri cvičení. Dosiahol taký stupeň zdravého
sebavedomia, že dokáže pracovať s hudobným materiálom a svoj hudobný názor vyjadruje v
spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Zlepšuje svoju vytrvalosť v hre na akordeóne a vyvíja iniciatívu v
ďalšom napredovaní.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v hre na akordeóne:
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 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 (komorná, súborová a orchestrálna hra) 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 nadobudnuté kompetencie v integratívnych umeleckých
formách. Základy doterajšieho odborného vzdelávania dokáže uplatniť v prípade záujmu o
profesionálne štúdium akordeónovej hry
Profil absolventa II. stupňa základného štúdia v hre na akordeóne :
Absolvent II. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne sa dokáže 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
(mäkké, rovné a ostré nasadenie a ukončenie tónu), dokáže zahrať skladbu z 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 formátoch uložiť alebo
poslať prostredníctvom internetu.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v hre na akordeóne:
Absolvent rozšíreného štúdia ovláda podľa svojich kompetencií hru na akordeóne, prácu s mechom
a tvorí kultivovaný tón, ktorý vie správne nasadiť i ukončiť. Interpretuje naspamäť skladby podľa
vlastného výberu s vkusným prednesom. Je schopný sebareflexie a je kompetentný zhodnotiť
vlastný interpretačný výkon. Vie sa uplatniť ako sólista ‐ amatér i ako člen komorného alebo
súborového zoskupenia. Má predpoklady na ďalšie umelecké vzdelávanie na II. stupni ZUŠ alebo na
konzervatórii.
Dokáže samostatne a kreatívne naštudovať prednesové skladby so správnym frázovaním a s citom
pre autenticitu používať registre. Hrá vyrovnane a tvorí kvalitný tón. Spája všetky získané technické
a výrazové kompetencie pri hre. Zvláda mechovú techniku (obraty mechu), svojou interpretáciou
dokáže vyjadriť charakter skladieb rôznych období a štýlov (barok, súčasná hudba, ľudová pieseň,
vyšší populár), transponuje pieseň (ľudovú, umelú) do iných tónin a tvorí samostatný sprievod.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Prípravné štúdium
Predmet: hra na akordeóne
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne

Ciele:
‐ vzbudiť u detí záujem o hudbu a hru na nástroji
‐ zvládnuť základné akordeónove návyky
‐ posúdiť schopností žiaka
‐ základy hudobnej teórie

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ správne sedenie
‐ správne postavenie pravej a ľavej ruky
‐ melodizácia slov, riekaniek
‐ rytmizácia slov, riekaniek

Výkonový štandard:
‐ poznať a mať osvojené základné návyky
‐ mať osvojené návyky správneho držania
‐ vedieť zahrať jednoduchú ľudovú pieseň
‐ orientácia pravej a ľavej ruky
‐ ovládať základné basy

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
‐ zahrať 1‐2 ľudové piesne v jednoduchej úprave, prípadne jednoduchú inštruktívnu skladbu

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ viesť žiaka k správnym návykom
‐ hra bez zrakovej kontroly
‐ rozvoj mechovej a prstovej techniky
‐ rozvoj hry spamäti
‐ prebúdzať tvorivé schopnosti žiaka

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ zvládať spôsob hry každou rukou zvlášť
‐ správne vedenie mechu
‐ rozšírenie päť prstovej polohy v pravej ruke
‐ orientácia na základných a terciových basoch
‐ hra v celých, polových, štvrťových a osminových notách
‐ hra legata, staccata

Výkonový štandard:
‐ ovládať primerane veku a dispozíciam držanie nástroja
‐ ovládať prácu s mechom
‐ ma´t osvojené rýchle a pomalé pohyby prstov

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ viesť žiaka k správnym návykom
‐ základy prstovej a mechovej artikulácie
‐ ovládanie klaviaturúry bez zrakovej kontroli

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ upevňovať poznatky s prvého ročníka
‐ prstové cvičenia
‐ hra v pomalých a rýchlych tempách
‐ práca s mechom
‐ bodkovaný rytmus
‐ obraty tonického kvintakordu

Výkonový štandard:
‐ ovládať hru na akordeóne oboma rukami spolu
‐ hra 2 durových stupníc oboma rukami spolu
‐ interpretovať jednoduché ľudové piesne
‐ ovládať prácu s mechom
‐ reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ viesť žiaka k správnym návykom
‐ zdokonaľovať prstovú a mechovú techniku
‐ ovládanie klaviaturúry bez zrakovej kontroli
‐ základy hry spamäti
‐ zapájanie do komornej hry

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ transponovanie jednoduchých melódií
‐ aplikácia výrazových prostriedkov – legato, staccato, tenuto, portamento
‐ zlepšovať kvalitu tónu
‐ rozširovanie dynamiky

Výkonový štandard:
‐ ovládať prdtovú a mechovú techniku
‐ hra prednesových skladieb
‐ rozlišovať skladbičky rôzneho charakteru
‐ zvládať súhru oboch rúk
‐ zdokonalovať prácu s mechom

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ sústavne zvyšovať nároky na technickú vyspelosť
‐ zdokonaľovať prstovú a mechovú a registračnú techniku
‐ upevňovať správne návyky pri hre
‐ rozvíjať tvorivé schopnosti
‐ pestovať hru z listy

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ zvyšovať náročnosť na pasážovú techniku
‐ upevňovať rytmické cítenie
‐ dvojhmaty, viachlas, polyfónna hra
‐ zložitejší rytmus
‐ tónová kultúra
‐ ukončovanie fráz
Výkonový štandard:
‐ mať osvojenú hru stupníc
‐ mať vytvorený repertoár ľudových piesní
‐ ovládať tempové značenia, melodické ozdoby
‐ reprodukovať jednoduché skladby
‐ polka, valčík, tango, swing
‐ využívať možnosti a rozsah nástroja
Záverečná skúška:
‐ 1 etuda
‐ 1 polyfónna skladba
‐ 2 prednesové skladby
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ rozvoj muzikality
‐ rozvoj hudobnej predstavivosti
‐ upevňovať správne návyky pri hre
‐ interpretácia skladieb zvýšenej technickej náročnosti
‐ starostlivosť o akordeón

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ stupnice cez 2 oktávy spolu
‐ melodické ozdoby – príraz, nátril
‐ jednoduché hudobné formy, prelúdia, fugheta
‐ mäkké nasadenie a ukončenie tónu
‐ zložitejšie rytmické útvary
‐ prednesové skladby podľa dispozícií žiaka

Výkonový štandard:
‐ ovládať hmatovú orientáciu na bielych a čiernych klávesoch
‐ pracovať so sluchovou predstavou skladby
‐ dokázať hrať stupnice dur a mol
‐ využívať registre pri interpretácii skladieb
‐ oboznámenie sa s formovou výstavbou skladby
‐ mať zmysel pre dynamickú výstavbu
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ sústavný rozvoj mechovej a prstovej techniky
‐ hudobná pamäť
‐ základy improvizácie, transpozície
‐ zvyšovanie technickej náročnosti

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ akordická a melodická hra v ľavej ruke
‐ registračná technika počas hry
‐ dominantný septakord v ľavej ruke
‐ trilok
‐ rozlišovanie farby tónu dostupných registrov
‐ zložitejšie rytmické sprievody ľavej ruky
‐ hra v širších dynamických plochách

Výkonový štandard:
‐ preukazovať adekvátnu technickú, rytmickú, tempovú, dynamickú a výrazovú vyspelosť
‐ dokázať vytvoriť jednoduchý sprievod k piesňam s využitím kadencie
‐ orientovať sa v akordických značkách
‐ hrať z listu primeraný notový zápis
Interpretovať skladby v rýchlejších tempách
‐ dokázať ohodnotiť vlastný výkon
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ rozvíjať schopnost samoštúdia
‐ rozvíjať schopnost sebekontroly
‐ zdokonalovať hmatovú orientáciu na pravom a ľavom manuáli

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ mechová technika: mäkké a ostré nasadenie, ukončenie tónu, striedavý mech
‐ prehľbovať orientáciu v registrech nástroja
‐ výrazové prostriedky: marcato, espressivo, cantabile
‐ hudobné formy: sonatina, rondo
‐ rozlišovanie nálady skladby
‐ náročnejšie rytmické útvary
‐ výrazová štylistika hudobných období
‐ melodická ozdoba obal

Výkonový štandard:
‐ ovládať registračnú techniku
‐ dokázať zahrať primerane náročnú skladbu spamäti
‐ zvládať hru v komorných telesách a v súbore
‐ dokázať kriticky ohodnotiť vlastný výkon a výkony iných
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ stanovené ciele v jednotlivých ročníkoch sú kritériom zvládnutia učiva

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ dokonalá hmatová orientácia na pravom aj ľavom manuáli
‐ pasážová prstová technika
‐ dvojhmaty, oktávy pravou rukou, skoky, melodické ozdoby
‐ výrazová štylistika hudobných období
‐ rozlišenie dynamickej gradácie a uvoľnenia
‐ dokonalá interpretácia po stránke technickej, výrazovej a štýlovej
Výkonový štandard:
‐ dokonale ovládať hrací aparát: sedenie, držanie, postavenie rúk
‐ hra chromatických stupníc
‐ dokázať vyjadriť frázovanie, dynamické a tempové označenia
‐ reprodukovať primerane náročnú skladbu spamäti
‐ transpozícia jednoduchých piesní a melódií do blízkych tónin
‐ hra jednoduchej improvizácie

Záverečná skúška:
‐ 1 etuda
‐ 1 polyfónna skladba
‐ 2 skladby odlišného charakteru
‐ 1 prednesová skladba

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na akordeóne
rozšírené štúdium

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na akordeóne

Všeobecná charakteristika zamerania:
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 štandardným i 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
convertora). Na pomoc akordeónistom prichádza nový model, digitálny VACCORDION, 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.
Súborová hra má v súvislosti s aktualizáciou repertoáru plynule prechádzať do orchestrálnej hry,
pretože využíva možnosti ďalších hudobných nástrojov – keyboard, basová gitara, „živé“ bicie, spev,
ale aj iné klasické hudobné nástroje: flauta, violončelo a pod.
Orchestrálna hra ponúka nové motivačné formy: samostatné koncertné vystúpenia a zájazdy,
štúdiové záznamy na mediálnych nosičoch (CD, DVD). Vlastné úpravy skladieb, ktoré rešpektujú
zvláštnosti akordeónového orchestra, sú niekedy nevyhnutnosťou. V záujme sebazáchovy hry na
akordeóne by mal na každej ZUŠ, kde sa vyučuje hra na akordeóne, existovať akordeónový
orchester.

Ciele študijného zamerania:
Cieľom predmetu hra na akordeóne je vytvoriť u žiaka osobný vzťah k akordeónu a prostredníctvom
neho aj vzťah k hudbe. Aby sme dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať najmä:
‐ oboznamovanie sa s technikou hry na akordeóne
‐ rozvíjanie notovej orientácie
‐ rozvíjanie sluchovej pohotovosti a muzikálneho cítenia u žiaka
‐ využívanie hry na melodických basoch
‐ formovanie osobnosti žiaka, jeho emocionálny obzor, hudobný vkus a jeho vlastné hudobné
vyjadrenie

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v hre na akordeóne:

Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia si osvojil základnú hudobnú gramotnosť a odbornú
terminológiu, nadobudol správne základné návyky pri sedení a ovládaní hraciehoaparátu,
manipulácie s nástrojom a získal samostatnosť pri cvičení. Dosiahol taký stupeň zdravého
sebavedomia, že dokáže pracovať s hudobným materiálom a svoj hudobný názor vyjadruje v
spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Zlepšuje svoju vytrvalosť v hre na akordeóne a vyvíja iniciatívu v
ďalšom napredovaní.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v hre na akordeóne:
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 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 (komorná, súborová a orchestrálna hra) 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 nadobudnuté kompetencie v integratívnych umeleckých
formách. Základy doterajšieho odborného vzdelávania dokáže uplatniť v prípade záujmu o
profesionálne štúdium akordeónovej hry
Profil absolventa II. stupňa základného štúdia v hre na akordeóne :
Absolvent II. stupňa základného štúdia predmetu hra na akordeóne sa dokáže 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
(mäkké, rovné a ostré nasadenie a ukončenie tónu), dokáže zahrať skladbu z 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 formátoch uložiť alebo
poslať prostredníctvom internetu.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v hre na akordeóne:
Absolvent rozšíreného štúdia ovláda podľa svojich kompetencií hru na akordeóne, prácu s mechom
a tvorí kultivovaný tón, ktorý vie správne nasadiť i ukončiť. Interpretuje naspamäť skladby podľa
vlastného výberu s vkusným prednesom. Je schopný sebareflexie a je kompetentný zhodnotiť
vlastný interpretačný výkon. Vie sa uplatniť ako sólista ‐ amatér i ako člen komorného alebo
súborového zoskupenia. Má predpoklady na ďalšie umelecké vzdelávanie na II. stupni ZUŠ alebo na
konzervatórii.
Dokáže samostatne a kreatívne naštudovať prednesové skladby so správnym frázovaním a s citom
pre autenticitu používať registre. Hrá vyrovnane a tvorí kvalitný tón. Spája všetky získané technické
a výrazové kompetencie pri hre. Zvláda mechovú techniku (obraty mechu), svojou interpretáciou
dokáže vyjadriť charakter skladieb rôznych období a štýlov (barok, súčasná hudba, ľudová pieseň,
vyšší populár), transponuje pieseň (ľudovú, umelú) do iných tónin a tvorí samostatný sprievod.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 33
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
‐ sústavne zvyšovať nároky na technickú vyspelosť
‐ zdokonaľovať prstovú a mechovú a registračnú techniku
‐ upevňovať správne návyky pri hre
‐ rozvíjať tvorivé schopnosti
‐ pestovať hru z listy

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ zvyšovať náročnosť na pasážovú techniku
‐ upevňovať rytmické cítenie
‐ dvojhmaty, viachlas, polyfónna hra
‐ zložitejší rytmus
‐ tónová kultúra
‐ ukončovanie fráz
Výkonový štandard:
‐ mať osvojenú hru stupníc
‐ mať vytvorený repertoár ľudových piesní
‐ ovládať tempové značenia, melodické ozdoby
‐ reprodukovať jednoduché skladby
‐ polka, valčík, tango, swing
‐ využívať možnosti a rozsah nástroja
Záverečná skúška:
‐ 1 etuda
‐ 1 polyfónna skladba
‐ 2 prednesové skladby

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 33
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
‐ rozvoj muzikality
‐ rozvoj hudobnej predstavivosti
‐ upevňovať správne návyky pri hre
‐ interpretácia skladieb zvýšenej technickej náročnosti
‐ starostlivosť o akordeón

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Výkonový štandard:
‐ hrajú stupnice v rozsahu 2 oktáv (paralelné dur a mol do 3# a 3b + 3‐ hlasný a 4‐hlasný T5 s
obratmi harmonicky i melodicky cez 1 oktávu) s využitím legata, tenuta, staccata, protipohybu a
dynamiky,
‐ pri hre na melodických basoch hrajú stupnice v ľavej ruke len v prvej a druhej rade /c‐systém/ ev. v
tretej a druhej rade /b‐systém/ cez 1 oktávu s 3‐hlasným kvintakordom a obratmi, harmonicky i
melodicky s aplikáciou legata, tenuta, staccata, protipohybu a dynamiky,
‐ hrajú melodické ozdoby (príraz, nátril, skupinku),
‐ uplatňujú registračnú techniku (najmä jednohlasné registre),
‐ využívajú v skladbách všetky získané kompetencie (prstovú a mechovú techniku, rytmické a
dynamické výrazové prostriedky i v medzistupňoch, crescendo, decrescendo vrátane viacero druhov
akcentov),
‐ zvládajú hru dvojhmatov v náročnejších cvičeniach,
‐ presne a plynule vedú mech a mechové obraty,
‐ zahrajú z listu jednoduchú skladbu,
‐tvoria samostatný harmonicky sprievod k ľudovým piesňam,
‐ interpretujú polyfonickú skladbu so správnym frázovaním,
‐ spontánne reagujú na prípadné chyby v interpretácii a sami ich opravia,
‐ aplikujú hru spamäti s čistou interpretáciou,
‐ hrajú spolu s učiteľom, alebo v komorných zoskupeniach

Obsahový štandard:

Zdokonalenie mechovej techniky. Interpretácia v rýchlejších tempách. Dbanie na dokonalú súhru
obidvoch rúk. Interpretovanie presnej dynamiky s jednotlivými odtieňmi i práca s agogikou.
Venovanie sa interpretácii polyfónnych skladieb. Využívanie registračných možností nástroja (pokiaľ
nástroj disponuje bradovými registrami, nehlučne ich zapájať do hry). Dbanie na zodpovednú,
každodennú domácu prípravu na vyučujúcu hodinu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 33
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
‐ sústavný rozvoj mechovej a prstovej techniky
‐ hudobná pamäť
‐ základy improvizácie, transpozície
‐ zvyšovanie technickej náročnosti

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Výkonový štandard:
‐ hrajú stupnice v rozsahu 2 oktáv (paralelné dur a mol do 4# a 4b + 3‐ hlasný a 4‐hlasný T5 s
obratmi harmonicky i melodicky cez 1 oktávu) s využitím legata, tenuta, staccata, protipohybu a
dynamiky, a aj chromatickú stupnicu v pravej ruke,  pri hre na melodických basoch hrajú stupnice v
ľavej ruke len v prvej a druhej rade /c‐systém/ ev. v tretej a druhej rade /b‐systém/ cez 2 oktávy s 3‐
hlasným kvintakordom a obratmi, harmonicky i melodicky s aplikáciou legata, tenuta, staccata,
protipohybu a dynamiky,  používajú melodické ozdoby (mordent, trilok),  správne nasadzujú a
ukončujú tón (mäkké a ostré) – samostatne pracujú s mechom (mechové legato a staccato), 
nacvičujú mechovú techniku – bellowshake (striedavý mech),  využívajú zvukovo farebné možnosti
nástroja za pomoci registrov – s ohľadom na štýl alebo žáner,  uplatňujú dynamiku a rozlišujú rôzne
druhy tempa,  tvoria kultivovaný tón, hrajú polyfónne skladby s adekvátnou registráciou i
frázovaním,  hrajú z listu na úrovni 3. ročníka primárneho stupňa,  sústavne zdokonaľujú
interpretáciu spamäti pri sólovej hre,  interpretujú ľudové piesne s bohatším harmonickým
sprievodom i s transponovaním,  aktívne sa zúčastňujú v komorných zoskupeniach (s inými žiakmi,
príp. s učiteľom).
Obsahový štandard:
Zvyšovanie technickej náročnosti pri hre. Hra v rýchlych tempách. Uvoľňovanie hracieho aparátu
(využitie techniky póltlaku). Interpretácia technicky, tempovo, rytmicky a dynamicky náročnejších
skladieb (variácie, sonatíny). Zaradenie skladieb vyššieho populáru (tanečné, jazzové, populárne
skladby). Využívanie celého rozsahu diskantovej i basovej časti nástroja. Usmernenie správnych
návykov pri domácom cvičení a príprave. Dbanie na správne zaobchádzanie s nástrojom (čistenie,
skladovanie).

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 33
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
‐ rozvíjať schopnost samoštúdia
‐ rozvíjať schopnost sebekontroly
‐ zdokonalovať hmatovú orientáciu na pravom a ľavom manuáli

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard
hrajú stupnice v rozsahu 2 oktáv (paralelné dur a mol do 5# a 5b + 3‐ hlasný a 4‐hlasný T5 s obratmi
harmonicky i melodicky cez 2 oktávy ‐ malý i veľký rozklad, dominantný a zmenšený septakord v
pravej ruke s obratmi harmonicky i melodicky) s využitím legata, tenuta, staccata, protipohybu,
bellowshake a dynamiky, a aj chromatickú stupnicu v pravej ruke,  pri hre na melodických basoch
hrajú stupnice v ľavej ruke vo všetkých 3 ev.4 radách (convertor) cez 2 oktávy so 4‐hlasným
kvintakordom a obratmi, harmonicky i melodicky, dominantný a zmenšený septakord obidvoma
rukami spolu s obratmi harmonicky i melodicky s aplikáciou legata, tenuta, staccata, bellowshake,
protipohybu a dynamiky, chromatická stupnica obidvoma rukami spolu,  pri hre stupníc využívajú
krajných dynamických polôh nástroja,  používajú sluchovú sebakontrolu pri hre,  nacvičujú nové
melodické ozdoby (obal, dlhý trilok),  zvládajú náročnejšie prstové techniky v diskante i base, 
hrajú z listu primerane náročné skladby na úrovni 4. ročníka primárneho stupňa,  dokážu
interpretovanú skladbu zaradiť do príslušného slohového obdobia, primerane rozlišujú a aplikujú
prstovú, mechovú a prstovo‐mechovú artikuláciu (mäkké a ostré nasadenie a ukončenie tónu,
prstové legato i staccato, repetícia ostinátnych tónov, zastavovaný mech, bellowshake, mechové
legato a staccato),  sú kompetentní mať vlastný názor na počutú skladbu.
využívajú doposiaľ získané interpretačné znalosti a kompetencie, a to aj z teoretickej oblasti náuky o
hudbe,  hrajú polyfónne skladby s aplikáciou melodických ozdôb,  disponujú hmatovou istotou pri
orientácii v diskantovej i basovej časti nástroja, ovládajú prepínanie registrov bez zrakovej kontroly,
 hrajú plynule akordy a akordickú sadzbu pravou rukou,  primerane rozlišujú a aplikujú prstovú,
mechovú a prstovo‐mechovú artikuláciu (mäkké a ostré nasadenie a ukončenie tónu, prstové legato
i staccato, repetícia ostinátnych tónov, zastavovaný mech, bellowshake, mechové legato a staccato),
 sú kompetentní mať vlastný názor na počutú skladbu.

Obsahový štandard:
Interpretovanie vybranej skladby podľa vlastného výberu spamäti, prednesové skladby výlučne
spamäti. Sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte. Interpretácia skladieb so všetkými výrazovými
prostriedkami, kultivovaným tónom a prednesom. Využívanie nahrávok domácich i zahraničných
interpretov pri samoštúdiu. Kultivovanie vkusu pri výbere študijného repertoáru a prednesových
skladieb. Rozvíjať zmysel pre obsahové a výrazové pochopenie skladieb formou rozboru.
Nacvičovanie dokonalej práce s mechom a precízne tvorenie kultivovaného tónu. Dbanie na
individuálne požiadavky žiaka pri výbere repertoáru. Pestrosť žánrov a štýlových období v
repertoári. Precvičovanie náročnejších úsekov skladby v rôznych rytmických obmenách a
artikuláciách. Využitie a aplikácia kompetencií žiaka v komorných a súborových zoskupeniach.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na akordeóne
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 33
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
‐ stanovené ciele v jednotlivých ročníkoch sú kritériom zvládnutia učiva

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard:
hrajú stupnice so všetkými parametrami získanými v predchádzajúcich ročníkoch, s dynamikou,
akcentmi, v rýchlych tempách, s chromatickou stupnicou a dominantnými i zmenšenými
septakordami spolu obidvoma rukami,  samostatne pracujú s tónom a frázami,  naspamäť
výrazovo interpretujú prednesové skladby pre akordeón,  využívajú všetky výrazové možnosti
nástroja,  nacvičujú novú mechovú techniku (triolový ricochet, ev. i kvartolový ricochet), 
samostatne nacvičujú technicky náročné miesta v skladbách pomocou svojich kompetencií, 
počúvajú nahrávky špičkových akordeónistov a dokážu o nich referovať,  vytvárajú sprievod v
ľudových a populárnych piesňach podľa akordických značiek,  dokážu vyjadriť vlastný názor na svoj
výkon, dokážu posúdiť a zhodnotiť interpretáciu vlastnú aj svojich spolužiakov, využívajú mechovú
techniku pri hre stupníc, akordoch, etudách i prednesových skladbách,  samostatne pracujú s
novými skladbami pod dohľadom učiteľa,  dokážu väčšinu primerane obtiažnych skladieb zahrať z
listu.

Obsahový štandard:
Výber rôznorodého repertoáru so zaradením skladieb z 20. i 21. storočia, z obdobia baroka a
klasicizmu i 19. storočia. Zaradenie skladieb domácich autorov a originálnych kompozícií pre
akordeón. S prihliadnutím na individuálne záujmy žiaka zaradenie skladieb moderných, tanečných a
jazzových. Uplatňovanie všetkých získaných technických a výrazových kompetencií pri interpretácii
skladieb rôznych štýlových období. Orientácia v akordeónovej literatúre a v histórii a stavbe
akordeónu. Samostatná a cieľavedomá domáca príprava na vyučovaciu hodinu.‐ hra chromatických
stupníc
‐ dokázať vyjadriť frázovanie, dynamické a tempové označenia
‐ reprodukovať primerane náročnú skladbu spamäti
‐ transpozícia jednoduchých piesní a melódií do blízkych tónin
‐ hra jednoduchej improvizácie

Záverečná skúška:
zahrajú spamäti 1 durovú a 1 molovú stupnicu (legato, staccato a protipohyb) s príslušným 4‐hlasým
T5 s obratmi, dominantný a zmenšený septakord s obratmi, chromatickú stupnicu,
1 etudu,
1 polyfonickú skladbu,
2‐3 prednesové skladby odlišného charakteru.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na keyboarde

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na keyboarde
Všeobecná charakteristika zamerania:
Tak ako sa rozvíja a napreduje technika, elektronika, tak sa zvyšuje aj záujem o techniku v spojení
s hudobnými nástrojmi.
Keyboardy spolu s ďalšími hudobnými nástrojmi (organy, digitálne klavíry, syntetizátory) tvoria
skupinu elektronických klávesových hudobných nástrojov. Keyboard sa stal na prelome 20. a 21.
storočia veľmi populárny, zároveň aj žiadaný a teší rastúcej obľube. Ponúka široké možnosti využitia.
Je veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam nástroja a želaniam a
očakávaniam žiakov.
Keyboard stelesňuje spojenie klasického umenia s modernou technológiou. Nástroj môže byť
ovládaný klasickým spôsobom, ale aj elektronicky, prípadne vo vhodnej kombinácii. Vyučujúci
predmetu hra na keyboarde musí zvažovať mieru použiteľnosti a vyváženosti klasického,
populárneho a folklórneho materiálu s ohľadom na schopnosti a inklináciu žiakov.
Ako najvhodnejší sa javí smer výučby, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia učebných osnov hry
na klavíri 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.
Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru,
kolektívnu hru a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia.
Podobne ako pri smere výučby aj v literatúru čerpáme prevažne z klavírnej i akordeónovej literatúry
a čiastočne z dostupnej rodiacej sa špecifickej keyboardovej literatúry.
Nevyhnutným predpokladom štúdia hry na keyboarde sú individuálne predpoklady žiaka, jeho
hudobné nadanie, jeho schopnosť duševnej, racionálnej a emocionálnej predstavivosti, ktorú si
vyžaduje nácvik správnych hudobných návykov a zručností, ale aj pamäťové schopnosti a vôľové
vlastnosti. Rozvíjanie inštrumentálnych zručností zabezpečuje individuálny prístup ku každému
žiakovi, podmienený mierou talentu, hudobných schopností a získaných zručností ako aj psychicko‐
vôľových vlastností každého jednotlivca.

Ciele študijného zamerania:
- vzbudiť u žiakov záujem o hudbu a nástroj,
- naučiť žiakov počúvať a prežívať hudbu,
- vyučovanie viesť hravou formou s využívaním všetkých didaktických zásad ‐ zásad názornosti,
primeranosti, postupnosti individuálneho prístupu atď.
- osvojovať si správne návyky nástrojovej hry.
- orientovať sa klávesovej literatúre, aby mohli získané poznatky využívať v umeleckej praxi,
- aplikovať získané vedomostí v hudobnom živote,
- samostatne tvorivo pracovať,
- objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na klávesovú hudbu.
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v hre na keyboarde:

Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia v predmete hra na keyboarde ovláda základné
inštrumentálne návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii
skladieb. Orientuje sa v notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu.
Primárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou, kde sa overuje úroveň základných
speváckych vedomostí, zručností a návykov. Po úspešnom zvládnutí skúšky môže plynule nadviazať
na štúdium NSUM.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v hre na keyboarde:
Absolvent 2. časti I. stupňa umeleckého vzdelania ovláda prácu so zvukovými možnosťami nástroja
vytváraním nových kombinácií predvolených nástrojov, štýlov, má vytvorenú orientáciu v
harmonickom priestore tónin s viacerými predznamenaniami, dokáže sa modulovať do príbuzných
tónin.
Žiak je schopný samostatného prístupu k pochopeniu a štúdiu skladby. Ovláda základy improvizácie
a transpozície (prostredníctvom hry ľudových piesní/populárnych piesní a pod.).
Dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého inštrumentalistu, ktorý je schopný umelecky
cítiť a tvorivo rozvíjať svoje schopnosti.
Dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré mu umožňujú pokračovať v štúdiu pre
dospelých.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou a absolventským vystúpením,
kde sa overuje úroveň špecifických vedomostí, zručností a návykov.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hre na keboarde:
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého inštrumentalistu, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu.
Dosiahnutá technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať piesne a skladby
rôznych štýlov a žánrov s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti,
spôsobilosti a zručnosti, ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej
oblasti. Vie prezentovať svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- vzbudiť záujem o hudbu a nástroj
- zvládnuť základné inštrumentálne kompetencie na elementárnej úrovni
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom
- viesť ich k počúvaniu hudby,
‐ k osvojeniu si základných sluchové a rytmické návykov.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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,
- 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,
- základy hry spamäti.
Výkonový štandard:
- 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,
- reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu,
- zvládnu základné technické prstové cvičenia,
- interpretujú spamäti jednoduché melodické frázy zo známych.
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
Spamäti 2 piesne odlišného charakteru primeranej náročnosti (skúška)
Získané kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na internom
koncerte.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
-

vzbudiť záujem žiaka o hru na keyboarde ako prostriedok hudobného vyjadrovania

-

rozvíjať intonačné a rytmické cítenie na úrovni jeho veku a predpokladu na vytvorenie
správnych hudobných návykov,
rozvíjať hudobnú pamäť
rozlišovať jednotlivé hudobné nástroje podľa ich zvukového zafarbenia. Prehlbovať hudobnú
vnímavosť, predstavivosť,
upevňovať základné hudobné návyky hry s dôrazom na rozvoj rytmického a harmonického
cítenia,
využívať základné funkcie nástroja: Start – Stop, Style, Voice, Temto, ACMP, ON/OFF,
sluchová orientácia v nástrojoch po skupinách – klávesové, strunové, dychové.

-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- ľudové a detské umelé piesne so sprievodom,
- hudobno – výrazové prostriedky: výška, dĺžka a sila tónu,
- ovládanie základných funkcií nástroja a čítanie notového zápisu,
- hra legato, tenuto staccato, dynamika, frázovanie a súhra oboch rúk,
- orientácia v základných akordických značkách C, G, D, A, F, d, a,
- dodržiavanie klavírneho prstokladu,
- príprava ku hre stupníc,
- základná dynamika, frázovanie, dvojhmaty,
- rytmy: 2/4, 3/4, 4/4.
Výkonový štandard:
- identifikujú akordické značky,
- vyberajú rytmus podľa predlohy,
- používajú správny prstoklad,
- interpretujú jednoduché ľudové a detské piesne s využitím prvého a piateho stupňa (T,D),
- rozoznajú základné zvukové vzorky na keyboarde,
- aplikujú základné akordické značky (C,F,G),
- aplikujú základné interpretačné prejavy –hra legato, staccato, dynamika, frázovanie,
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka
- usmerňovať správne pracovné návyky z 1. ročníka,
-

napredovaním, viesť k harmonickému cíteniu,
viesť žiaka k využívaniu zvukovej, rytmickej a pamäťovej palety nástroja, využívať akordické sprievody.
rozširovať znalosť funkcií nástroja – práca s transpozíciou,
rozvíjať technickú zručnosť v oboch rukách,
zdokonaľovať orientáciu v značkách dur, mol, 7 a ich zápis,
štúdium rytmov: March, Polka, Waltz, Country,
Voice (hľadanie zvukov), práca s dynamikou, tempom, ľahšie melodické ozdoby, 6/8 takt.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- postupné zdokonaľovanie hry legato, tenuto, staccato,
- rozšíriť päťprstovú polohu ruky,
- hra v rôznych durových tóninách, začiatky hry v molovej tónine,
- rozšíriť oblasť dynamiky, tempa, bodkovaný rytmus, triola, synkopa,
- nácvik jednoduchých melodických ozdôb,
- hra stupníc dur/mol spolu v protipohybe s akordmi a obratmi,
- pri interpretácii vystihnúť nálady a tempá rôznorodých skladieb,
- začiatky viachlasnej hry – jednoduchšie polyfónne skladby s využívaním zvuku organu, čembala
a pod.,
- hra prednesových skladieb spamäti.
Výkonový štandard:
- vyberajú zvukové vzorky (Voice) a typ hudobného aranžmánu (STYLE),
- definujú funkcie ovládania automatického hudobného sprievodu: Acmp On/Off, Start/Stop,
- reprodukujú stupnice, akordy,
- 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, rozlišujú žánre tanečnej hudby,
interpretujú jednoduché prednesové skladby,
interpretujú skladby s pravidelnými, bodkovanými rytmickými útvarmi,
interpretujú ľudové piesne v rozsahu tónin v nadväznosti na zvládnuté stupnice s použitím
základných harmonických funkcií (T,D),
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra nakeyboarde
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka
- skladby klasické, populárne, tanečné,
- rozvíjať prstovú techniku o ďalšie technické prvky
-

viesť žiaka k využívaniu zvukovej, rytmickej a pamäťovej palety nástroja, využívať akordické sprievody,
rozširovať znalosť funkcií nástroja – práca s transpozíciou,
rozvíjať technickú zručnosť v oboch rukách,
zdokonaľovať orientáciu v značkách dur, mol, 7 a ich zápis,
využívanie ďalších možností nástroja – funkcia Dual, Harmony,
uplatňovanie rôznych druhov rytmických sprievodov,
poznávať rôzne štýly napr. pop, rock, beat, jazz.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- zdokonaľovanie hry legato, tenuto, staccato,
- hra v rôznych durových a molových tóninách,
- rozšíriť a upevňovať oblasť dynamiky, tempa, bodkovaný rytmus, triola, synkopa,
- nácvik zložitejších melodických ozdôb,
- hra stupníc dur/mol spolu v protipohybe s akordmi a obratmi,
- pri interpretácii vystihnúť nálady a tempá rôznorodých skladieb,
- zdokonaľovať hru dvojhmatov,
- zvyšovať schopnosť hrať oboma rukami melódia a sprievod so správnym rytmickým zadelením,
- interpretovať skladby rôzneho charakteru s pestovaním vnútornej predstavy, výraz, tempo,
dynamika
- polyfónne skladby s využívaním zvuku organu, čembala a pod.,
- hra prednesových skladieb spamäti.
Výkonový štandard:
- používajú funkcie ovládania automatického hudobného sprievodu: Acmp On/Off, Start/Stop, Intro
/Ending, Sync Start/Stop,

-

používajú ďalšie funkcie: Tempo, Metronome, Touch, Split, Dual,
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 a rytmických útvorov – triola,
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 ľudové piesne v rozsahu tónin v náväznosti na zvládnuté stupnice s použitím
základných harmonických funkcií (TSD).
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- neustále prehlbovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a návykov,
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka,
-

využívať zvukovú, rytmickú paletu nástroja, využívať akordické sprievody,
rozširovať znalosť funkcií nástroja – práca s transpozíciou,
rozvíjať technickú zručnosť v oboch rukách,
zdokonaľovať orientáciu v značkách a ich zápisoch,
štúdium rôznych rytmov,
viesť k aranžovaniu a samostatnej práci.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvyšovať náročnosť na pasážovú techniku v zmysle tempa (osminových a šestnástinových hodnôt),

-

rozšíriť náročnosť o ďalšie melodické ozdoby, upevňovať rytmické cítenie a hru v zložitejších
rytmických útvaroch,
rozvíjať tvorivé schopnosti žiaka pri úprave ľudových piesní,
aranžovanie jednoduchších melódií,
prehĺbiť žiakovo chápanie tempa, dynamiky a charakteru predvolených sprievodov,
hra stupníc dur ‐ mol cez dve oktávy spolu v paralelnom pohybe pohybe, protipohybe, akordy
s obratmi, harmonicky aj melodicky,
výber prednesovej literatúry rozšíriť o skladby rôznych žánrov, štýlových období a pestovať hru
spamäti.

-

Výkonový štandard:
- ovládajú hru na elektronickom hudobnom nástroji na úrovni prislúchajúcej danému stupňu
vzdelania,
- orientujú sa vo vybraných akordoch a akordických spojeniach, poznajú vybrané akordické značky,
- zahrajú jednoduché hudobné sprievody k melódii,
- orientujú sa prakticky i teoreticky v základných hudobných žánroch tanečnej hudby, vedia ich
správne identifikovať, charakterizovať a na primeranej úrovni interpretovať,

-

definujú základné technické možnosti elektronického klávesového nástroja, orientujú sa vo
zvukových vzorkách a rytmoch daného nástroja, ako aj v jeho základných nastaveniach; tieto
poznatky sú schopní vzájomne pretaviť prepájať do vlastných interpretačných,
použijú kadenciu k vlastnému sprievodu jednoduchých melódií.

Záverečná skúška
‐ 2 stupnice (paralelné)
‐ 1 skladba s použitím základných harmonických funkcií (TSD),
‐ 1 skladba odlišného charakteru,
‐ 1 polyfónna skladba
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po stránke rytmickej, tempovej a prstokladovej techniky,
- výberom skladieb rozširovať žiakov hudobný obzor. Toto je potrebnú prispôsobiť možnostiam a
schopnostiam žiaka.
- podporovať a rozvíjať talent, muzikalitu a záujem o hru na nástroji,
- viesť žiaka k samostatnej a pravidelnej príprave,
- zdokonaľovať technickú úroveň pomocou technických cvičení v tempe, použitie dvojhlasu,
trojhlasu v pravej ruke,
- rozširovať vedomosti v oblasti využitia melodických ozdôb ‐ príraz, nátril, mordent, obal, trilok,
- zdokonaľovať orientáciu v zložitejších akordoch,
- viesť žiakov k štúdiu rozmanitých hudobných žánrov.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- skladby a piesne rôzneho charakteru a žánru,
- viesť žiaka k pochopeniu skladby prostredníctvom analýzy a formového rozboru,
- hudobný repertoár rozširovať o skladby rôznych žánrov a štýlových období,
- zvyšovať náročnosť v oblasti hudobného rozvoja, technickej, prednesovej a pamäťovej zložky,
- zamerať sa na štúdium rytmov swing, blues, ragtime, disco,
- využívať viaceré technické možnosti nástroja, ako napr. režim SPLIT – delenie klaviatúry na dva
rozdielne nástroje,
- hra stupníc dur – mol s štvorhlasným akordom a obratom,
- rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
a obsahom primeraný jeho veku a schopnostiam
Výkonový štandard:
- reprodukujú stupnice, akordy, etudy v súlade s obsahovými štandardmi,
- interpretujú polyfonické skladby z obdobia baroka s použitím zvukovej banky 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 a ľudové piesne,
ovládajú akordické značky (maj7, 6, dim7).
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po stránke rytmickej, tempovej a prstokladovej techniky,
- výberom skladieb rozširovať žiakov hudobný obzor,
- usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti populárnej hudby,
- podporovať a rozvíjať talent, muzikalitu a záujem o hru na nástroji,
- zdokonaľovať technickú úroveň pomocou technických cvičení v tempe, použitie dvojhlasu,
trojhlasu v pravej ruke,
- rozširovať vedomosti v oblasti využitia melodických ozdôb ‐ príraz, nátril, mordent, obal, trilok,
- hudobný repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby – variácie, suita,
sonatína, rondo.
- dopĺňať modernými štýlmi hudobného žánru – blues, rock, pop‐rock, jazz.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- skladby a piesne rôzneho charakteru a žánru,
- dejiny populárnej hudby (autori, skladby, typické znaky vybraných žánrov populárnej hudby).
- menu function vrámci EKN: Style/Song, Main Voice, Volume, Tuning,
- durové a molové stupnice do 5♯ a4b –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..), latino‐amerického (rumba, bossanova,
samba...),s použitím automatického aranžéra,
- ľudové piesne s použitím 2‐hlasu (tercie, sexty) v min. rozsahu durových a molových tónin ‐3b ‐3#.
- orientácia v akordických značkách (maj7, 6, aug7, dim7).

Výkonový štandard:

-

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 ľudové piesne s použitím 2‐hlasu (tercie, sexty) v min. rozsahu durových a molových
tónin ‐3b ‐3#,
hrajú kadencie TSD (D7) s použitím oboch rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas).
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po stránke rytmickej, tempovej a prstokladovej techniky,
- výberom skladieb rozširovať žiakov hudobný obzor,
- usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti populárnej hudby,
- podporovať a rozvíjať talent, muzikalitu a záujem o hru na nástroji,
- rozvíjanie hudobnej pamäte, estetického cítenia, technických zručností nástroja,
- hudobný repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby,
- dopĺňať modernými štýlmi hudobného žánru – blues, rock, pop‐rock, jazz.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- skladby a piesne rôzneho charakteru a žánru,
- dejiny populárnej hudby (autori, skladby, typické znaky vybraných žánrov populárnej hudby).
- menu function vrámci EKN: Style/Song, Main Voice, Volume, Tuning,
- durové a molové stupnice do 5♯ a4b –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 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),
- orientácia v akordických značkách (maj7, 6, aug7, dim7, 9).
Výkonový štandard:
- 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 akordických, rytmických figúr vybraných hudobných žánrov s
použitím oboch rúk (polka, valčík, tango, ballad, R&R),
používajú hudobný podklad a funkciu Split pri hre tanečných piesní s použitím oboch rúk v klavírnej
úprave,
hrajú kadencie TSD (D7) s použitím oboch rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas).
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 3
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po všetkých hudobno‐interpretačných stránkach,
- výberom skladieb rozširovať žiakov hudobný obzor,
- usmerňovať záujmy a vkus žiaka v oblasti všetkých žánroch a štýloch hudby,
- neustále podporovať a rozvíjať talent, muzikalitu a záujem o hru na nástroji,
- hudobný repertoár rozšíriť o rozsiahlejšie a obsahovo náročnejšie skladby,
- pripravovať žiaka na absolventskú skúšku a koncert.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- skladby a piesne rôzneho charakteru a žánru,
- dejiny populárnej hudby (autori, skladby, typické znaky vybraných žánrov populárnej hudby).
- menu function vrámci EKN: Style/Song, Main Voice, Volume, Tuning,
- durové a molové stupnice – 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,
- hra tanečných štýlov džezového obdobia (swing, foxtrot..), latino‐amerického (rumba, bossanova,
samba...),s použitím automatického aranžéra,
- ľudové piesne s použitím 2‐hlasu (tercie, sexty) v min. rozsahu durových a molových tónin,
- orientácia v akordických značkách (maj7, 6, aug7, dim7).
Výkonový štandard:
- 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 ľudové piesne s použitím 2‐hlasu (tercie, sexty) v min. rozsahu durových a molových
tónin,
hrajú kadencie TSD (D7) s použitím oboch rúk (pravá ruka akord, ľavá ruka bas).

Záverečná skúška:
‐ 1 skladba z obdobia baroka alebo kancionál,
‐ 1 skladba v úprave s možnosťou použitia hudobného podkladu (Memory Song, resp. MIDI sequencera),
‐ autorská skladba 20. a21. storočia,
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II. STUPEŇ ZÁKLDNÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 1. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- viesť žiaka k tomu, aby si postupne vyberal a budoval repertoár, viesť ho nielen k naštudovaniu
skladieb, ale i k tvorivej aktivite a programovaniu hudby,
- motivovať žiaka k účinkovaniu v rôznych nástrojových zoskupeniach a formáciách tanečnej
hudby,
- rozvíjať technickú zručnosť (výber a úprava etud z klavírnej literatúry), rozvíjanie technickej
zručnosti pri hre viachlasu, prehlbovanie zručnosti pri hre sprievodu v ľavej ruke,
- upravovať skladby z oblasti vážnej hudby do rôznych moderných štýlov, aranžovanie skladieb v
rámci štýlu a hudobnej formy.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 apod.),
- 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 a inej literatúry s
apelom na štandardné 5 oktávové keyboardy.
Výkonový štandard:
- aplikujú teoretické východiska pri štúdiu hry na keyboarde,
- aplikujú samostatne základné nastavenia nástroja v novej skladbe,
- ovládajú všetky bežné 3‐4 hlasné akordy,
- 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, popr. jeho variáciu, najvhodnejší zvuk, popr. kombináciu v
duál režime.
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II. STUPEŇ ZÁKLDNÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 2. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- viesť žiaka k tomu, aby si postupne vyberal a budoval repertoár, viesť ho nielen k naštudovaniu
skladieb, ale i k tvorivej aktivite a programovaniu hudby,
- motivovať žiaka k účinkovaniu v rôznych nástrojových zoskupeniach a formáciách tanečnej
hudby,
- rozvíjať technickú zručnosť (výber a úprava etud z klavírnej literatúry), rozvíjanie technickej
zručnosti pri hre viachlasu, prehlbovanie zručnosti pri hre sprievodu v ľavej ruke,
- upravovať skladby z oblasti vážnej hudby do rôznych moderných štýlov, aranžovanie skladieb v
rámci štýlu a hudobnej formy.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 apod.),
- 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,
- hra všetkých dostupných skladieb so sprievodom max. 5hlasných akordov typu:9,9,
- absolvovanie vhodných technických cvičení, etúd i prednesov z klasickej klavírnej a inej literatúry s
apelom na štandardné 5 oktávové keyboardy.
Výkonový štandard:
- aplikujú teoretické východiska pri štúdiu hry na keyboarde,
- aplikujú samostatne základné nastavenia nástroja v novej skladbe,
- ovládajú všetky bežné 3‐4 hlasné akordy,
- 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. 5hlasných akordov,
navrhnú čo najvhodnejší rytmický štýl, popr. jeho variáciu, najvhodnejší zvuk, popr. kombináciu v
duál režime.
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II. STUPEŇ ZÁKLDNÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 3. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- viesť žiaka k tomu, aby si postupne vyberal a budoval repertoár, viesť ho nielen k naštudovaniu
skladieb, ale i k tvorivej aktivite a programovaniu hudby,
- motivovať žiaka k účinkovaniu v rôznych nástrojových zoskupeniach a formáciách tanečnej
hudby,
- rozvíjať technickú zručnosť (výber a úprava etud z klavírnej literatúry), rozvíjanie technickej
zručnosti pri hre viachlasu, prehlbovanie zručnosti pri hre sprievodu v ľavej ruke,
- upravovať skladby z oblasti vážnej hudby do rôznych moderných štýlov, aranžovanie skladieb v
rámci štýlu a hudobnej formy.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 apod.),
- 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,
- hra všetkých dostupných skladieb so sprievodom max. 6 hlasných akordov typu: 11, Mi7‐11, 11
– Mi – 11 a pod.,
- absolvovanie vhodných technických cvičení, etúd i prednesov z klasickej klavírnej a inej literatúry s
apelom na štandardné 5 oktávové keyboardy.
Výkonový štandard:
- aplikujú teoretické východiska pri štúdiu hry na keyboarde,
- aplikujú samostatne základné nastavenia nástroja v novej skladbe,
- ovládajú všetky bežné 3‐6 hlasné akordy,
- vytvárajú až 12 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. 5hlasných akordov,
navrhnú čo najvhodnejší rytmický štýl, popr. jeho variáciu, najvhodnejší zvuk, popr. kombináciu v
duál režime.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

II. STUPEŇ ZÁKLDNÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na keyboarde
Ročník: 4. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- viesť žiaka k tomu, aby si postupne vyberal a budoval repertoár, viesť ho nielen k naštudovaniu
skladieb, ale i k tvorivej aktivite a programovaniu hudby,
- motivovať žiaka k účinkovaniu v rôznych nástrojových zoskupeniach a formáciách tanečnej
hudby,
- rozvíjať technickú zručnosť (výber a úprava etud z klavírnej literatúry), rozvíjanie technickej
zručnosti pri hre viachlasu, prehlbovanie zručnosti pri hre sprievodu v ľavej ruke,
- upravovať skladby z oblasti vážnej hudby do rôznych moderných štýlov, aranžovanie skladieb v
rámci štýlu a hudobnej formy,
- Pripravovať na záverečnú skúšku.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 apod.),
- 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,
- hra všetkých dostupných skladieb so sprievodom max. 7 hlasných akordov typu: D13/9 a pod.,
- absolvovanie vhodných technických cvičení, etúd i prednesov z klasickej klavírnej a inej literatúry s
apelom na štandardné 5 oktávové keyboardy.
Výkonový štandard:
- aplikujú teoretické východiska pri štúdiu hry na keyboarde,
- aplikujú samostatne základné nastavenia nástroja v novej skladbe,
- ovládajú všetky bežné viac hlasné akordy,
- 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.7 hlasných akordov,
navrhnú čo najvhodnejší rytmický štýl, popr. jeho variáciu, najvhodnejší zvuk, popr. kombináciu v
duál režime.

Záverečná skúška:
‐ 2 skladby rôznych štýlových období,
‐ 1 skladba v úprave s možnosťou použitia hudobného podkladu (Memory Song, resp. MIDI sequencera).

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na strunových nástrojoch
Hra na gitare

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na gitare

Všeobecná charakteristika zamerania: Do skupiny strunových hudobných nástrojov v súčasnosti
vyučovaných na základných umeleckých školách patria hra na gitare, hra na elektrickej gitare, hra na
basovej gitare, hra na cimbale, hra na harfe a hra keltskej harfe.
Gitara v súčasnosti patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Spája v sebe
prednosti nástroja melodického i akordického. Je nástrojom so všestranným využitím, uplatňujúci sa
vo všetkých hudobných žánroch. Táto skutočnosť vychádza z bohatej interpretačnej a nástrojárskej
tradície a gitarovej literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia.
Vhodný vek na prijatie na základnú umeleckú školu je šesť rokov.
Prijatie starších žiakov je tiež možné. Žiaci musia spĺňať základné podmienky: mať požadované
hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na nástroji. Anatomickým
danostiam detí je nutné prispôsobiť veľkosť gitary. Najvhodnejšie nástroje pre výučbu žiakov
mladšieho školského veku sú „španielske“ gitary s nylonovými strunami s menzúrou 530 mm pre 6 –
7 ročných a 570 mm pre 8 – 10 ročných.
Práca učiteľa so žiakmi v predmete hra na elektrickej gitare je charakteristická individuálnym
prístupom a používaním adekvátnych postupov a foriem práce nielen v súvislosti s vekom žiaka, ale
aj z hľadiska jeho celkového nadania, úrovne talentu a vlastnej štýlovej profilácie. Ciele a prostriedky
na ich dosiahnutie uvedené vo vzdelávacom programe zabezpečujú uplatnenie absolventov v
amatérskych i profesionálnych kapelách aj v iných hudobných telesách a otvárajú ďalšie možnosti
pre štúdium.
Predmet hra na elektrickej gitare učí žiakov zvládnuť technické a výrazové prostriedky tohto
nástroja tak, aby sa stal prostriedkom k reprodukcii primeraných skladieb, k vyjadreniu vlastných
hudobných myšlienok a neskôr vedie aj k jednoduchej improvizácii. Študijné zameranie hra na
elektrickej gitare je štvorročné a odporúčané pre žiakov staršieho školského veku.
Na prijatie na ZUŠ musia deti spĺňať základné podmienky: mať požadované hudobné nadanie a
fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na nástroji, podmienkou je absolvovanie ISCED 1B v
hre na klasickej gitare alebo preukázanie kompetencií a úrovni jeho absolventa.
Rovnako ako pri iných nástrojoch u žiakov sa rozvíjajú všetky zložky hudobných schopností, štúdium
podporuje ďalší hudobný aj ľudský rast osobnosti jedinca.

Ciele študijného zamerania:
‐ Naučiť žiaka hrať na zvolenom hudobnom nástroji
‐ Naučiť žiakov orientovať sa v notácii podľa nôt a tabulatúr a hrať podľa
akordických značiek
‐ Rozvíjať hudobné schopnosti žiakov podľa dispozície, ich veku,
danosti, miery talentu, rozvíjať technickú a umeleckú vyspelosť
‐ Usmerňovať žiaka k uplatneniu získaných vedomosti, schopnosti, skúsenosti vo svojom
umeleckom prejave v sólovej hre, v hre v komornom zoskupení alebo v súborovej hre
‐ Hlavným cieľom je vzbudiť lásku k hudbe a nástroju a vytvoriť si k nim pozitívny a trvalý
vzťah.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na gitare:
Absolvent prvej časti prvého stupňa základného štúdia študijného zamerania Hra na gitare si osvojí
základné návyky a schopnosti (správne držanie tela a nástroja pri hre, správne postavenie rúk),
používa základné technické prvky hry (hru apoyando, tirando, arpeggio, hru štvorzvukov, legato).
Podľa notového zápisu hrá v I. až V. polohe. Interpretuje jednoduchšie skladbičky s použitím
dynamiky a farebných registrov, využíva základné harmonické funkcie pri sprievode piesní a vníma
náladu skladby

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v zameraní hry na gitare:
Absolvent druhej časti prvého stupňa základného štúdia študijného zamerania hra na gitare
interpretuje technicky náročnejšie skladby rôznych štýlových období na vyššej hudobno‐technickej
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.
Objektívne zhodnotí vlastnú interpretáciu s ohľadom na svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.
Sprevádza podľa notácie i akordických značiek

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia umeleckého vzdelania v hre na gitare:
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.

Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní na spev:
Absolvent rozšíreného štúdia študijného zamerania Hra na gitare ovláda hru na vyššej
technickej a interpretačnej úrovni ako žiak záverečného ročníka druhej časti základného štúdia.
Spĺňa požiadavky kladené na prijatie na konzervatórium.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením
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Prípravné štúdium
Predmet: Príprava na hru na gitare
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne

Ciele:
‐ vzbudenie záujmu o hudbu u detí
‐ zvládnuť základné gitarové návyky
‐ posúdenie schopností žiaka
‐ základy hudobnej teórie

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ správne sedenie
‐ prípravné scičenia hry palcom a prstami pravej ruky
‐ orientácia v 1. polohe na strunách e‐h‐g
‐ hra jednoduchých piesní a riekaniek
‐ rytmické hodnoty základných nôt (celá, polová, štvrťová, osminová)
‐ hudobné hry
Výkonový štandard:
‐ správne držanie nástroja
‐ koordinácia oboch rúk
‐ oboznámenie zo základnými hudobnými pojmami
‐ hra so sprievodom učiteľa
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
‐ hra spamäti
‐ 2 piesne alebo riekanky
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ fyziologicky správne držanie nástroja
‐ hra tirando a apoyando prstami i palcom
‐ spájanie notového zápisu
‐ orientácia v prvej polohe

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ hra dvojhlasu
‐ koordinácia oboch rúk
‐ hra z listu
‐ elementárne rytmické hodnoty nôt a pomlčiek
‐ základné typy taktov (4/4, 3/4, 3/8)
‐ bodka pri note
‐ ligatúra, posuvky

Výkonový štandard:
‐ správne sedenie
‐ technické prvky hry na gitare
‐ interpretácia jednoduchej dvojhlasej skladby
‐ poznať základné vlastnosti tónu
‐ hra jednooktávových stupníc
‐ spájanie notového zápisu s orientáciou v 1. polohe hmatníka
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ základy hry priečnych hmatov
‐ začiatky techniky hry legato
‐ správne kladenie prstov ľavej ruky
‐ tvorenie tónu

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ hra trojhlasu
‐ hra jednooktávových stupníc dur a mol do 4 krížikov a 4 béčiek
‐ hra z listu
‐ vnímanie melodických fráz v piesni
‐ orientácia v 1. a 2. polohe hmatníka
‐ základné dynamické stupne
‐ Da Capo al Fine

Výkonový štandard:
‐ hra kadencií
‐ rozlíšenie dur a mol tónodoru
‐ rozpoznať charakter skladby
‐ hra s aplikovaním dynamiky
‐ hra rôznych variácií arpeggia
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ rozširovanie kvality tónu
‐ skladby rôzneho charakteru
‐ pokračovanie v hre z listu
‐ komorná hra

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ orientácia v 1., 2. a 3. polohe hmatníka
‐ jednoduché legáto s použitím prázdnej struny
‐ štvorzvuk
‐ použitie gitarových registrov
‐ nácvik malého barré
‐ hra z listu
‐ hra v súbore
‐ arpeggio so zapojením palca
‐ základné tempá skladieb

Výkonový štandard:
‐ hra so sprievodom učiteľa
‐ hra dvojoktávových stupníc
‐ hraný štvorzvuk
‐ vedieť vnímať charakter skladby
‐ aplikovať hudobno‐teoretické poznatky
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
‐ rozširovať ich o ďalšie technické a výrazové prvky potrebné na zvládnutie náročnejších
sólových i komorných skladieb
‐ zvyšovať nároky na farebnosť a dynamický rozsah tónu
‐ zdokonaľovaním hry z listu viesť žiaka k pohotovosti
‐ interpretácia skladieb rôznych štýlových období

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ hra vzostupného a zostupného legáta
‐ orientácia v 5. polohe hmatníka
‐ upevňovať hru barré
‐ legato a staccato
‐ dur a mol stupnice s kadenciou
‐ hra z listu
‐ hra v súbore
‐ hra progresívnej dynamiky
‐ zložitejšie rytmické útvary
‐ rytmický sprievod (valčík, polka)
Výkonový štandard:
‐ hra s kvalitním tónom
‐ ovládať zložitejšie arpeggio
‐ hra s dynamikou
‐ vnímať melodickú frázu v skladbách
‐ osvojenie si jednoduchého sprievodu

Záverečná skúška:
‐ 1 dvojoktávová stupnica
‐ 1 etuda
‐ 1 prednesová skladba
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ sluchová kontrolu hraných skladieb
‐ poznávanie rôznych štýlových období a rôznych hudobných žánrov
‐ pokračovanie v hre z listu, hra skladieb v tóninách s viacerými krížikmi a béčkami
‐ viesť žiaka k samostatnosti pri štúdiu skladieb

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ výmena polohy ľavej ruky
‐ nácvik jednoduchých melodických ozdôb (príraz, nátril)
‐ hra akordov s veĺkým barré
‐ zložitejšie rytmické útvary
‐ rytmický sprievod
‐ rozvíjanie harmonického cítenia

Výkonový štandard:
‐ hra v komornom zoskupení
‐ hra arpeggia v rychlejších tempách
‐ hra stupníc a kadencií
‐ vedieť hrať z listu primeraný zápis
‐ upevnenie hry legato a staccato
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ neustále zvyšovanie technickej a hudobnej vyspelosti žiaka
‐ zdokonaľovanie úderovej kapacity prstov pravej ruky
‐ systematické zaoberanie sa štýlovou interpretáciou
‐ viesť žiaka k potrebe poznávať gitarovú literatúru
‐ rozširovať schopnosť hry podľa akordických značiek

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ úvod do hry s nechtami
‐ nácvik hry pizzicato
‐ zdokonalovanie hry podľa akordických značiek
‐ rozvíjanie harmonického cítenia
‐ uplatňovanie kadencií
‐ hra v súbore
‐ hra z listu
‐ vnímanie dynamických zmien v hudbe

Výkonový štandard:
‐ demonštrovať v hre nové technicko‐výrazové prostriedky
‐ hra stupníc s použitím rôznych prstokladov
‐ poznať skladateľov gitarovej literatúry
‐ hra flažoletov a ich zápis
‐ vedieť hrať z listu primeraný zápis
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ neustále zvyšovanie technickej a hudobnej vyspelosti žiaka
‐ viesť žiaka k samostatnosti v štúdiu
‐ systematické zaoberanie sa štýlovou interpretáciou
‐ viesť žiaka k potrebe poznávať gitarovú literatúru
‐ vytvoriť základ žiakovho repertoáru
‐ ovládanie sprievodov podľa nôt i akordických značiek

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ zdokonaľovanie hry s nechtami
‐ nácvik zložitejších melodických ozdôb (skupinka, obal)
‐ cičenia na zväčšenie rozsahu ľavej ruky
‐ zdokonalovanie hry prirodzených flažoletov
‐ rozvíjanie harmonického cítenia
‐ koordinácia oboch rúk
‐ barok a renesancia v gitarovej literatúre

Výkonový štandard:
‐ hra nechtami podľa fyzických dispozícií žiaka
‐ v hre demonštrovať zložitejšie technicko‐výrazové prostriedky
‐ dvoj a trojoktávové stupnice
‐ hra v komornom zoskupení
‐ vnímanie polyfónie
‐ ovládať hru zložitejšieho rytmického sprievodu

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na gitare
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
‐ zhrnutie výchovy a vzdelania na I. stupni základného štúdia základnej umeleckej školy
‐ opakovaním naštudovaných skladieb
‐ pripraviť žiaka na bežné ovládanie sprievodov podľa nôt i akordických značiek
‐ príprava absolventského vystúpenia

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:

Obsahový štandard:
‐ samostatná práca žiaka so skladbou
‐ aplikácia osvojených poznatkov
‐ úvod do hry tremola
‐ používanie akordických sprievodov
‐ nácvik a použitie rasguada
‐ analýzy skladieb
‐ sluchová kontrola

Výkonový štandard:
‐ hra s uvoľnením hracím aparátom
‐ súčasná hudba v gitarovej literatúre
‐ vedieť objektívne zhodnotiť vlastnú interpretáciu

Záverečná skúška:
‐ 1 durová a 1 molová stupnica
‐ 2 etudy rozličného technického charakteru
‐ 2 prednesové skladby

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na husliach

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2018/2019 , platný od 02.09. 2018

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Predmet : Hra na sláčikových hudobných nástrojoch, hra na husliach

Názov ŠVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: učebný plán č. 4 ‐ hra na husliach

Všeobecná charakteristika zamerania:
Rozvíjať záujem žiaka o hru na husliach. Vytvárať elementárne správne návyky prirodzeného
a uvoľneného držania tela, funkcie pravej a ľavej ruky. Skupina študijných zameraní hra na
sláčikových hudobných nástrojoch poskytuje okrem individuálnej formy vyučovania aj skupinové
formy, a to v predmetoch komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom
orchestri.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania v zameraní hry na husliach:
Presná intonácia v prebraných prstokladoch a ich kombináciách, zvládnutie základných ťahov
sláčika, koordinácia pohybov oboch rúk. Podmienkou ukončenia primárneho umeleckého vzdelania
je účinkovanie na internom koncerte.
Ciele študijného zamerania:
Úlohou študijných zameraní je rozvíjať všeobecné ciele hudobného odboru tak, aby žiak
vedel:
o
orientovať sa v žánrovo a štýlovo rôznorodej hudobnej literatúre pre sláčikové nástroje v
rámci svetovej a domácej tvorby,
o
prijímať a spracovávať informácie o nových trendoch vo vývoji umenia v hre na sláčikových
hudobných nástrojoch, formou umeleckého zážitku z koncertov a významných podujatí poznávať
diela a významných interpretov sláčikovej hry,
o
naďalej rozvíjať a zdokonaľovať interpretačné spôsobilosti v hre na sláčikovom nástroji a
formovať vlastný osobitý štýl v sólovej hre alebo skupinovej interpretácii,
o
prijímať umenie, porovnávať výkony interpretov sláčikovej hry a hudobných telies a na
základe analýzy posúdiť hodnotu umeleckého diela,
o formovať svoj hudobný vkus a umelecko‐estetické vnímanie účasťou na umeleckých
predstaveniach, komunikovať v spoločnosti opierajúc sa o poznatky a informácie získané štúdiom na
základnej umeleckej škole a v kontexte celoživotného vzdelávania.

Profil absolventa

Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia nadobudol 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. Presne intonuje, zvláda základné ťahy sláčika, koordináciu oboch
rúk. Hrá v 1.‐7. polohe, vie ako interpretovať skladby rôznych štýlových období. Má rozvinutý zmysel
pre vnímanie hudby a umenia. 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 komorná hra,
hra v súbore, orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Poznatky o nácviku získané na
vyučovaní aplikuje počas domácej prípravy. Pozná umelecké zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je
otvorený prijímaniu nových skúseností a poznatkov. Prehlbuje sa v ňom záujem a pocit potreby
umeleckého vzdelávania a interpretačného rastu na vyššej úrovni.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia má schopnosť logicky uvažovať, ovláda na
vyššej úrovni základy hudobnej štruktúry, hudobnú abecedu, terminológiu a techniku umeleckej
interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
psycho‐fyziologickými dispozíciami. Má rozvinutú techniku pravej i ľavej ruky, presne intonuje.
Ovláda dvoj hmaty a technicky zvláda rôzne dynamické zmeny. Je oboznámený so základnými
okruhmi sociálnej funkcie hudby, slovenskou ľudovou tradíciou ako aj tradíciou ostatných
národností žijúcich na Slovensku. Má prehľad o umeleckých zoskupeniach svojho mesta a regiónu,
dokáže rozlíšiť charakteristické znaky regionálneho folklóru. Pozná slovenských hudobných
skladateľov a ich tvorbu. Zaraďuje skladby slovenských autorov do svojho repertoáru. Orientuje sa v
historickom vývoji a uplatnení svojho nástroja v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre.
Rozoznáva hudobné žánre a formy hudobných skladieb komponovaných pre sláčikové nástroje so
zameraním na svoj vlastný hudobný nástroj. Teoretické poznatky z hudobnej náuky dokáže využiť
pri štúdiu a interpretácii skladieb. Uplatňuje informačno‐komunikačné technológie pri štúdiu
hudobného materiálu. Počas interpretácie spája všetky získané technické, hudobno‐výrazové a
interpretačné schopnosti a zručnosti, dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú hudobnú
skladbu, speje k intonačnej a rytmickej sebakontrole. Aplikuje všetky doposiaľ osvojené
interpretačné prostriedky a možnosti hudobného nástroja na vyjadrenie vlastných emócií a predstáv
počas interpretácie. V rámci sebareflexie vie verbálne vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú
hru. Dokáže porovnať a ohodnotiť interpretačné výkony svoje a iných interpretov a zdôvodniť
podstatu svojho názoru. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z individuálnej výučby aplikuje v rámci
predmetov komorná hra, hra v súbore, orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Zvláda hru
z listu a jednoduchú improvizáciu primerane svojim schopnostiam a nadaniu. Prehlbuje sa v ňom
záujem a pocit potreby umeleckého vzdelávania a interpretačného rastu na vyššej úrovni. Získal
hudobné kompetencie pre štúdium na stredných umeleckých školách pedagogického zamerania.

Diskutuje o svojom hudobnom vkuse, predstavách, interpretácii. Vie porovnať, vysloviť
názor, zdôvodniť a ohodnotiť interpretačné výkony, no zároveň rešpektuje aj názory iných. Dokáže
posúdiť náročnosť a význam hudobného diela. Rozozná umenie od gýču. Má vyhranený štýl, no je
tolerantný a akceptuje názory a vkusovú orientáciu iných. Pozná, váži si a uvedomuje význam a
dôležitosť zachovávania kultúrno‐historických národných tradícií. Zapája sa do organizácie
kultúrneho diania v mieste svojho bydliska či už ako interpret alebo percipient hudby. Získal
hudobné kompetencie pre štúdium na vysokých školách pedagogického zamerania. Absolvent
rozšíreného štúdia na I. stupni štúdia má osvojenú hudobnú gramotnosť a odbornú terminológiu
získanú podrobným štúdiom hudobného materiálu, hudobno‐teoretických poznatkov, histórie
hudby a interpretačných zručností. Uvedomele prepája teoretické vedomosti s praktickou
inštrumentáciou. Má záujem naďalej zdokonaľovať svoje interpretačné kompetencie a napredovať v
umeleckom raste. Ako interpret s nadpriemerným nadaním ovláda na vyššej úrovni technické a
interpretačné schopnosti a zručnosti. Uvedomuje si svoj talent a v súlade s ním plánuje ďalšie ciele.
Vďaka možnosti verejne sa prezentovať získava pre život schopnosť sústredenia sa a zdravého
sebavedomia. Rozoznáva hudobné žánre a formy hudobných skladieb komponovaných pre sláčikové
nástroje so zameraním na svoj vlastný nástroj. Aplikuje interpretačné i percepčné skúsenosti z
verejných vystúpení, koncertov ako aj poznatky získané zo zvukových záznamov a internetu pri
štúdiu hudobného materiálu. Uplatňuje tvorivé myslenie, hudobnú predstavivosť a fantáziu v rámci
prejavu vlastného interpretačného štýlu a hudobných predstáv. Rozlišuje a charakterizuje technické
a hudobno‐výrazové prostriedky v interpretovaných a počúvaných dielach rôznych štýlových období
v pestrých hudobných formách nevynímajúc skladby súčasných autorov. Vie diskutovať o svojom
hudobnom vkuse, predstavách a interpretácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Predmet: Príprava k hre na nástroji
Žiaci po ukončení 1. roku prípravného štúdia „A“:
Výkonový štandard
Obsahový štandard

vnímajú melodickú líniu v interpretácii
učiteľa alebo počúvaním hudobných
skladbičiek,
vnímajú tempo skladby, piesne v
interpretácii učiteľa alebo počúvaním
hudobných skladbičiek, piesní, opíšu
vlastnými slovami na základe asociácií
podľa textu piesne, dynamiky, tempa,
charakter skladby, piesne
interpretovanej pedagógom,
poznajú názvy jednotlivých častí huslí a
sláčika (žabka, špička, hmatník,
kobylka, struny, duša, strunník, príp.
ďalšie),
rozlíšia časti sláčika,
reprodukujú cvičenia zamerané na
uvoľnené a prirodzené držanie sláčika,
demonštrujú elementárne základy
správneho postoja, držania huslí a
sláčika,
uložia prsty na hmatník v prstoklade
určenom pedagógom,
reprodukujú základné technické prstové
cvičenia,
reprodukujú spamäti piesne a riekanky,
najprv spevom, neskôr hrou pizzicato
alebo sláčikom,
opíšu vlastnými slovami vlastnosti tónu,
interpretujú spevom, pizzicato neskôr
arco po predhraní učiteľom
jednoduché krátke melodické a
rytmické fragmenty.

Sluchová a rytmická predstavivosť.
Rozoznávanie zvukovej škály husľovej
inštrumentácie.
Základy hry na nástroji.
Stavba huslí a sláčika.
Žabka, špička, horná polovica, stred, dolná
polovica.
Technika hry sláčikom. Cvičenia zamerané
na uvoľnenie pravej ruky (využitie
ceruzky,..).

Správne položenie sláčika v ťažisku.
Ťah celým sláčikom po prázdnych strunách.
Technika hry ľavou rukou. Tvorba tónu.
Ukladanie prstov na hmatník najskôr bez
zvuku, neskôr pizzicato. Pizzicato, arco.

Výška, dĺžka a sila tónu. Kombinácia spevu s
hrou na tele. Hra na ozvenu.
Interpretácia.

Žiaci po ukončení 2. roku prípravného štúdia „A“:
Výkonový štandard
Obsahový štandard

 Základy hry na husliach.
 demonštrujú elementárne základy
správneho postoja, držania huslí a
 Technika hry sláčikom.
sláčika,
 reprodukujú cvičenia zamerané na
 Držanie sláčika ( využitie ceruzky).
prirodzené držanie sláčika, súčinnosť
častí ľavej ruky od ramena až po prsty
 Správne nasadzovanie sláčika v ťažisku.
počas hry,
 položia sláčik na miesto hrania podľa
 Základné označenia pre spôsoby husľovej
hry v notovom zápise (žabka, špička, stred,
notového zápisu,
HP, DP).
 interpretujú détaché (1‐2 krátkym
sláčikom) pri žabke, v strede pri špičke,
 Détaché.
 použijú dĺžku sláčika podľa hodnoty
trvania noty,
 Celá, polová, štvrťová, osminová nota.
 rozlíšia interpretačne pizzicato, arco,
 Pizzicato, arco.
 použijú dĺžku sláku a tlak na slák za
účelom dosiahnutia dynamickej sily
 Dynamické znamienka: p, mf, f.
tónu,
 uložia prsty na hmatník v prstoklade
 Technika hry ľavej ruky.
určenom pedagógom,
 reprodukujú technické cvičenia zamerané
 Husľový kľúč.
na uvoľnené ukladanie prstov na
hmatník,
 Notopis v rozsahu minimálne
 definujú noty v rozsahu minimálne
interpretovanej hudobnej skladby, piesne.
interpretovaných skladieb,
 opíšu vlastnými slovami na základe
 Elementárna analýza hudobnej skladby.
asociácií tempo, dynamiku, náladu
skladby interpretovanej pedagógom,
 pomenujú názvy jednotlivých častí huslí a
 Stavba huslí a sláčika.
sláčika,
 poznajú názvy strún a ich výšku,
 Názvy strún: g, d1, a1, e2 a ich výška.
 rozoznávajú vlastnosti tónu,
 interpretujú po predhraní učiteľom
 Výška, sila, dĺžka tónu. Intonačná a
jednoduché krátke melodické a rytmické
rytmická predstavivosť.
fragmenty,
 reprodukujú spamäti riekanky a piesne
 Elementárna husľová literatúra pre
najprv spevom, neskôr pizzicato alebo
začiatočníkov.
sláčikom,
 zahrajú intonačne čisto a rytmicky
 Hudobné skladby, piesne a riekanky
správne piesne a jednoduché skladby.
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:

 správne držanie huslí a sláčika
 1 ľudová pieseň, 1 prednesová skladba z literatúry pre prípravné štúdium.

Prípravné štúdium „B“
Žiaci po ukončení prípravného štúdia „B“:
Výkonový štandard

 demonštrujú elementárne základy
postavenia a držania huslí a sláčika pri
hre,
 uplatňujú kreatívne didaktické hry za
účelom dosiahnutia uvoľneného držania
sláčika,
 reprodukujú účelové cvičenia zamerané
na zapojenie všetkých častí pravej ruky
od ramena až po prsty pri hre,
 uložia slák podľa určeného smeru a
demonštrujú rovnomerný ťah celým
sláčikom po jednej strune bez rušivých
pazvukov,
 aplikujú počas hry détaché celým
sláčikom, dve krátke noty pri žabke,
špičke, v strede alebo kombinujú dlhé
ťahy s krátkymi,
 rozoznajú v notovom zápise znaky
charakteristické pre
 rozlíšia sluchom durovú a molovú tóninu,
 reprodukujú technické cvičenia zamerané
na uvoľnené a mäkké ukladanie prstov
ľavej ruky na hmatník bez zvuku, neskôr
hrou pizzicato, arco,
 uplatňujú v hre prstoklady podľa
uváženia pedagóga (zvyčajne v
prstoklade durovej tóniny),
 definujú noty v rozsahu minimálne
interpretovaných skladieb,
 reprodukujú po učiteľovom predhraní
krátke melodické útvary pizzicato, arco a
rytmické útvary sláčikom,
 elementárny rytmický sprievod na
prázdnych strunách slákom k spievaným

Obsahový štandard

 Základy hry na nástroji.
 Sústavná kontrola uvoľneného, ale
aktívneho hracieho aparátu pedagógom.
 Synchronizácia obidvoch rúk počas hry.

 Technika hry sláčikom.

 Technické cvičenia na uvoľnené držanie
sláčika.

 Détaché.
 Hra pri žabke, špičke a v strede. Sluchová
predstavivosť.

 Technika hry ľavej ruky
 Prstoklad v prvej polohe.

 Notopis v husľovom kľúči.

 Intonačná a rytmická predstavivosť.
 Rytmizácia.
 Celá, polová, štvrťová, osminová nota.











riekankám a piesňam.
používajú dĺžku sláčika adekvátnu
hodnote trvania noty,
dokážu vytlieskať rytmus skladby pred jej
interpretáciou,
aplikujú v svojom hudobnom prejave
elementárne hudobno‐výrazové
prostriedky,
uplatňujú v hre základy dynamického
cítenia,
opíšu vlastnými slovami náladu, tempo,
dynamiku a charakter jednoduchej
hudobnej skladby,
interpretujú ľudové piesne a jednoduché
prednesové skladby spamäti,
opíšu emocionálne zážitky z počúvanej
skladby.

 Rytmické riekanky.

 Charakter a nálada hudobnej skladby,
piesne. Základné delenie dynamiky (f, mf,
p).
 Elementárne základy dynamického cítenia.
 Hra spamäti.
 Rozvoj rytmickej, intonačnej a harmonickej
predstavivosti počúvaním hry pedagóga a
hudobných nahrávok skladieb blízkych

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
 správne držanie huslí a sláčika
 hra spamäti: 1 ľudová pieseň, 1 prednesová skladba z literatúry pre prípravné štúdium.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 1. ročník 1.časti I. stupňa

Ciele:
Rozvíjať záujem žiaka o hru na husliach, vytvárať zmysel pre kvalitu husľového tónu, motivovať k hre
spamäti, rozvíjať melodickú a rytmickú predstavivosť, vytvárať elementárne správne návyky
prirodzeného a uvoľneného držania tela, funkcie pravej a ľavej ruky.

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Správny postoj pri hre,
Uvoľnenosť a prirodzenosť
držanie nástroja
pohybov oboch rúk a tela,
usádzanie hmatových masiek správne kladenie prstov ľavej
dur a mol
ruky s dôrazom na ich
cvičenie intonačnej a tónovej intonačnú funkciu
predstavy
skvalitňovanie tónu, hladké
sláčikové cvičenia(
prechody cez struny
kombinácie detaché, legato) vytvorenie rytmickej,
hra prstových cvičení,etud,
intonačnej a harmonickej
ľudových piesní a
predstavy
jednoduchých skladieb v
schopnosť kultivovaného
piesňovej forme
prejavu pomocou získaných
základy hry z notového
zručností a návykov
zápisu
hra spamäti
cvičenie stupníc a
rozložených akordov

Výstup

Žiak má vedieť so správnym
výrazom primeraným
detskému veku zahrať
jednoduché etudy, ľudové
piesne, skladby v piesňovej
forme, durové stupnice v
rámci jednej oktávy a
rozložené akordy

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku 1.časti
I. stupňa:
J. Beran‐ J. Čermák: Škola hry na husliach
J. A M. Micka: Škola hry na husliach
A. Grigorian : Škola hry na husliach
Z. Gola : Škola hry na husliach
V. Krúček: Škola husľových etud
J. Micka: Elementárne etudy pre husle
Prednesové skladby (výber zo zborníkov)
St. Mach: 4 skladby pre začiatočníkov
Chrestomatija 1. diel
Junyj skripač 1. diel
ľudové piesne‐ vlastný výber
Pomôcky na realizáciu hry na husliach (husle, stojan, noty, apod.), demonštračné pomôcky
(audioprístroje, PC, apod.).

Medzipredmetové a medziodborové vzťahy: spolupráca s klavírnym oddelením v rámci korepetícií,
účinkovanie žiakov na podujatiach v rámci viacerých predmetov hudobného odboru (besiedky,
interné koncerty, verejné koncerty), spolupráca na akciách organizovaných školou, a tiež účasť na
podujatiach mimo školy a v meste.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 2. ročník 1.časti I. stupňa
Ciele:
Rozvíjať záujem žiaka o hru na husliach, vytvárať zmysel pre kvalitu husľového tónu, motivovať k hre
spamäti, rozvíjať melodickú a rytmickú predstavivosť, vytvárať elementárne správne návyky
prirodzeného a uvoľneného držania tela, funkcie pravej a ľavej ruky, zvyšovať pohyblivosť prstov,
rozvíjať muzikálne cítenie.

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Uvoľnenosť a prirodzenosť
Správny postoj pri hre,
pohybov oboch rúk a tela,
držanie nástroja
usádzanie hmatových masiek správne kladenie prstov ľavej
ruky s dôrazom na ich
dur a mol, vytvorenie
intonačnú funkciu
chromatickej sústavy,
cvičenie intonačnej a tónovej skvalitňovanie tónu, hladké
prechody cez struny
predstavy
vytvorenie rytmickej,
sláčikové cvičenia (
kombinácie detaché, legato, intonačnej a harmonickej
staccato, a iné)
predstavy
schopnosť kultivovaného
hra prstových cvičení,etud,
prejavu pomocou získaných
ľudových piesní a
zručností a návykov
jednoduchých skladieb v
piesňovej forme
základy hry z notového
zápisu
hra spamäti
cvičenie stupníc a
rozložených akordov

Výstup

Žiak má vedieť so správnym
výrazom primeraným
detskému veku zahrať
jednoduché etudy, ľudové
piesne, skladby v piesňovej
forme (iné skladby technicky
nenáročné), durové stupnice
v rámci jednej a dvoch oktáv,
rozložené akordy

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku 1.časti
I. stupňa:

J. Beran‐ J. Čermák: Škola hry na husliach
J. A M. Micka: Škola hry na husliach
A. Grigorian : Škola hry na husliach
Z. Gola : Škola hry na husliach
V. Krúček: Škola husľových etud
J. Micka: Elementárne etudy pre husle
Prednesové skladby: (výber zo zborníkov)
St. Mach: 4 skladby pre začiatočníkov
Chrestomatija 1. diel
Junyj skripač 1. diel
A.Vivaldi: Koncert G dur
B. Kotmel: Drobné skladby starých majstrov
ľudové piesne‐ vlastný výber
Pomôcky na realizáciu hry na husliach (husle, stojan, noty, apod.), demonštračné pomôcky
(audioprístroje, PC, apod.).

Medzipredmetové a medziodborové vzťahy: spolupráca s klavírnym oddelením v rámci korepetícií,
účinkovanie žiakov na podujatiach v rámci viacerých predmetov hudobného odboru (besiedky,
interné koncerty, verejné koncerty), spolupráca na akciách organizovaných školou, a tiež účasť na
podujatiach mimo školy a v meste.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 3. ročník 1.časti I. stupňa

Ciele:
Rozvíjať záujem žiaka o hru na husliach, vytvárať zmysel pre kvalitu husľového tónu, motivovať k hre
spamäti, rozvíjať melodickú a rytmickú predstavivosť, vytvárať elementárne správne návyky
prirodzeného a uvoľneného držania tela, funkcie pravej a ľavej ruky, zvyšovať pohyblivosť prstov,
rozvíjať muzikálne cítenie.

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Uvoľnenosť a prirodzenosť
Správny postoj pri hre,
pohybov oboch rúk a tela,
držanie nástroja
usádzanie hmatových masiek správne kladenie prstov ľavej
ruky s dôrazom na ich
dur a mol, vytvorenie
intonačnú funkciu
chromatickej sústavy,
cvičenie intonačnej a tónovej skvalitňovanie tónu, hladké
prechody cez struny
predstavy, zdokonaľovanie
vytvorenie rytmickej,
technickej zručnosti, nácvik
vibrata, sláčikové cvičenia (
intonačnej a harmonickej
kombinácie detaché, legato, predstavy
staccato, a iné)
schopnosť kultivovaného
prejavu pomocou získaných
hra prstových cvičení,etud,
zručností a návykov
ľudových piesní a
jednoduchých skladieb, hra z
notového zápisu, komorná
hra, hra spamäti
cvičenie stupníc a
rozložených akordov

Výstup

Žiak má vedieť so správnym
výrazom primeraným
detskému veku zahrať
jednoduché etudy, ľudové
piesne, jednoduché skladby
(iné skladby technicky
nenáročné), durové stupnice
v rámci jednej a dvoch oktáv,
rozložené akordy

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku 1.časti
I. stupňa:

J. Beran‐ J. Čermák: Škola hry na husliach
J. A M. Micka: Škola hry na husliach
A. Grigorian : Škola hry na husliach
Z. Gola : Škola hry na husliach
V. Krúček: Škola husľových etud
J. Micka: Elementárne etudy pre husle
F. Wohlfahrt: Etudy pre husle op. 45
J. Brabec: Škola polôh
O. Ševčík: op. 2, zoš. 1
Prednesové skladby: (výber zo zborníkov)
O. Rieding: Koncertino h mol
F. Küchler: Koncertino G dur
St. Mach: 4 skladby pre začiatočníkov
Chrestomatija 1. diel
Junyj skripač 1. diel
A.Vivaldi: Koncert G dur
B. Kotmel: Drobné skladby starých majstrov
ľudové piesne‐ vlastný výber
Pomôcky na realizáciu hry na husliach (husle, stojan, noty, apod.), demonštračné pomôcky
(audioprístroje, PC, apod.).

Medzipredmetové a medziodborové vzťahy: Spolupráca medzi žiakmi, oboznámenie sa
s komornou hrou a hrou z listu. Spolupráca s klavírnym oddelením v rámci korepetícií, účinkovanie
žiakov na podujatiach v rámci viacerých predmetov hudobného odboru (besiedky, interné koncerty,
verejné koncerty), spolupráca na akciách organizovaných školou, a tiež účasť na podujatiach mimo
školy a v meste.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 4. ročník 1.časti I. stupňa

Ciele: Formovanie a zdokonaľovanie vlastného hudobného štýlu. Zdokonaľovanie interpretačných
spôsobilostí žiaka. Orientácia v svetovej i domácej klasickej hudobnej literatúre .Účasť na verejných
a interných vystúpeniach

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Plynulé výmeny do piatej
Uvoľnenosť a prirodzenosť
polohy. Hra stupníc s dôrazom
pohybov oboch rúk a tela,
na intonačnú zbehlosť. Znalosť správne kladenie prstov ľavej
ruky s dôrazom na ich
notopisu v polohách. Využitie
intonačnú funkciu
hudobno‐výrazových
skvalitňovanie tónu, hladké
prostriedkov. Aplikácia nových
prechody cez struny
technických sláčikových
spôsobov v interpretácii. Rozvoj vytvorenie rytmickej,
emocionálnej stránky osobnosti intonačnej a harmonickej
predstavy
žiaka. Hra z listu. Rozlišovanie
schopnosť kultivovaného
žánrov a štýlových osobitostí
prejavu pomocou získaných
v husľovej hre. Prehľad
zručností a návykov

o hudobných telesách a
osobnostiach

Záverečná skúška:
Durová stupnica – D dur, molová stupnica – c mol
Etuda – Wolfhart č.34
Prednesová skladba alebo časť koncertu podľa výberu

Výstup
Stupnice dur, mol‐ tri oktávy.
Technické cvičenia a etudy. Hra
v polohách, plynulé výmeny
polôh. Sláčikové varianty
techniky, vibrato. Hra spamäti,
hra z listu

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku 1.časti
I. stupňa:
O. Ševčík‐ Op.1, 2,7
V. Krúček‐Škola houslových etud
F. Wohlfahrt‐ Op.45
E. Kayser‐Op.20
N.Baklanová‐ Sonatína
A. Janšinov‐ Koncertíno
F. Seitz – Koncertíno C dur a pod.

Medzi‐predmetové a medziodborové vzťahy: Spolupráca medzi žiakmi, oboznámenie sa
s komornou hrou a hrou z listu. Spolupráca s klavírnym oddelením v rámci korepetícií, účinkovanie
žiakov na podujatiach v rámci viacerých predmetov hudobného odboru (besiedky, interné koncerty,
verejné koncerty), spolupráca na akciách organizovaných školou, a tiež účasť na podujatiach mimo
školy a v meste.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 1. ročník 2.časti I. stupňa
Stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie

Ciele: Rozvoj samostatného umeleckého cítenia. Poznávanie rozmanitej hudobnej literatúry. Zdokonaľovanie
techniky oboch rúk. Sólové a komorné vystúpenia

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Intonácia, rytmus. Plynulé
Uvoľnenosť a prirodzenosť
výmeny polôh v stupniciach pohybov oboch rúk a tela,
správne kladenie prstov ľavej
a rozložených akordoch.
ruky s dôrazom na ich
Samostatnosť v tvorbe
intonačnú funkciu
prstokladov. Využitie
skvalitňovanie tónu, hladké
sláčika v celej jeho dĺžke.
prechody cez struny
Nové technické sláčikové
vytvorenie rytmickej,
varianty a ich kombinácie.
intonačnej a harmonickej
Hra dvojhmatov.
predstavy
Dynamika‐ práca s tónom.
schopnosť kultivovaného
Poznávanie štýlových
prejavu pomocou získaných
odlišností v hudbe
zručností a návykov

Výstup
Medzi‐polohové výmeny. Hra
v polohách. Rozvoj techniky
oboch rúk. Hmatová istota
v polohách. Trojoktávové
stupnice a akordy, vibráto. Hra
spamäti. Dvojhmaty.
Výraz Špecifiká štýlov v hudbe

a v interpretácii.
Samostatnosť v štúdiu

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku 2.časti
I. stupňa :
O. Ševčík‐ Op.1, 2,7,8
Stupnice a akordy
Polohové cvičenia

V.Krúček‐škola houslových etud
F. Wohlfahrt‐Op.45
E. Kayser‐Op.20
Chrestomatyje
Prednesová literatúra:
J. Bloch – Tarantella
O. Rieding – Souvenir de nice
E. Mollenhauer – Malý Paganini
F. Seitz – Koncert č.5

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 2. ročník 2.časti I. stupňa
Stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie

Ciele:
Zdokonaľovanie techniky oboch rúk. Rozvoj intonačnej a rytmickej predstavivosti. Schopnosť
samostatného hudobného vyjadrovania. Rozširovanie výrazových možností v interpretácii hudobnej
literatúry.

Obsah
Hra vo vyšších polohách.
Plynulé výmeny polôh
v stupniciach a rozložených
akordoch. Rozvoj nových
technických spôsobov oboch
rúk. Nové technické sláčikové
varianty a ich kombinácie. Hra
dvojhmatov. Dynamika‐ práca
s tónom. Poznávanie štýlových
odlišností v hudbe
a v interpretácii. Presnosť
v artikulácii . Hra z list.
Prezentácia sólovej a komornej
hry

Všeobecné a odborné
kompetencie
Uvoľnenosť a prirodzenosť
pohybov oboch rúk a tela,
správne kladenie prstov ľavej
ruky s dôrazom na ich
intonačnú funkciu
skvalitňovanie tónu, hladké
prechody cez struny
vytvorenie rytmickej,
intonačnej a harmonickej
predstavy
schopnosť kultivovaného
prejavu pomocou získaných
zručností a návykov

Výstup
Hra v polohách, dynamika
sláčika. Rozvoj techniky oboch
rúk. Hmatová istota v polohách.
Trojoktávové stupnice a akordy,
vibráto, hra spamäti. Rytmická
predstavivosť, dvojhmaty, výraz
a špecifiká štýlov v hudbe

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku 2.časti
I. stupňa :
O. Ševčík‐ Op.1, 2,7,8
Stupnice a akordy
Polohové cvičenia
V.Krúček‐škola houslových etud

F. Wohlfahrt‐Op.45
E. Kayser‐Op.20
Chrestomatie
Výber z prednesových skladieb a komornej hry

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 3. ročník 2.časti I. stupňa
Stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ciele:
Upevňovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a návykov. Samostatné hudobné
vyjadrovanie. Skvalitňovanie výrazovej stránky hry. Rôzne štýlové interpretácie. Prezentácia

Obsah
Uvoľnené pohyby oboch rúk
s dôrazom na kvalitu
interpretácie. Plynulý pohyb po
hmatníku. Hra stupníc s novými
technickými sláčikovými
variantami a dynamickými
odtieňmi. Nové technické
sláčikové varianty a ich
kombinácie. Hra dvojhmatov,
chromatická stupnica.
Dynamika‐ práca s tónom.
Poznávanie štýlových odlišností
v hudbe a v interpretácii.
Presnosť v artikulácii.
Realizácia vlastného
interpretačného štýlu, hra
z listu, prezentácia sólovej
a komornej hry.

Všeobecné a odborné
kompetencie
Uvoľnenosť a prirodzenosť
pohybov oboch rúk a tela,
správne kladenie prstov ľavej
ruky s dôrazom na ich
intonačnú funkciu
skvalitňovanie tónu, hladké
prechody cez struny
vytvorenie rytmickej,
intonačnej a harmonickej
predstavy
schopnosť kultivovaného
prejavu pomocou získaných
zručností a návykov

Výstup
Tvorba tónu, rozvoj techniky
oboch rúk. Hmatová istota
v polohách. Upevňovanie
zvládnutých návykov.
Trojoktávové stupnice a akordy,
vibráto, hra spamäti. Rytmická
predstavivosť, dvojhmaty, výraz
a Špecifiká štýlov v hudbe.

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku 2.časti
I. stupňa :
O. Ševčík‐ Op.1, 2,7,8

Stupnice a akordy
Polohové cvičenia
V.Krúček‐škola houslových etud
Výber etud (Mazas, Kreutzer a pod.)
Chrestomatie
Výber z prednesových skladieb a komornej hry

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet:
hra na husliach
Učebný plán: č. 4
Hra na nástroji: 1,5 hodiny týždenne
Hudobná náuka: 1 hodina týždenne
Učebné osnovy pre 4. ročník 2.časti I. stupňa
Stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Ciele:
Samostatnosť v interpretácii diel hudobnej literatúry. Interpretačné rozlišovanie špecifík daných
období klasickej hudby. Komplexné zvládnutie hudobného materiálu. Zapájanie sa do hudobného
života školy

Obsah

Všeobecné a odborné
kompetencie
Koordinácia pohybov oboch rúk Uvoľnenosť a prirodzenosť
so zreteľom na celkovú správnu pohybov oboch rúk a tela,
správne kladenie prstov ľavej
interpretáciu. Rytmické
ruky s dôrazom na ich
a technické obmeny
intonačnú funkciu
v stupniciach a akordoch.
skvalitňovanie tónu, hladké
Samostatnosť v tvorbe
prechody
cez struny
prstokladov a v hre z listu. Nové
vytvorenie rytmickej,
technické sláčikové varianty
intonačnej a harmonickej
a ich kombinácie. Hra
predstavy
dvojhmatov, chromatická
schopnosť kultivovaného
stupnica. Dynamika‐ práca
prejavu pomocou získaných
s tónom, poznávanie štýlových
zručností a návykov

Výstup
Tvorba tónu, rozvoj techniky
oboch rúk. Hra z listu,
upevňovanie zvládnutých
návykov. Trojoktávové stupnice
a akordy, vibráto, hra spamäti.
Rytmická predstavivosť,
dvojhmaty, výraz. Špecifiká
štýlov v hudbe.

odlišností v hudbe
a v interpretácii. Presnosť
v artikulácii, rozvoj pamäti.
Realizácia vlastného
interpretačného štýlu, hra
z listu. Prezentácia sólovej
a komornej hry.

Záverečná skúška:
Durová stupnica – G dur (3 oktávy), molová stupnica – a mol (3 oktávy)
Etuda –H.W. Kayser Etuda op.20, č.26
Prednesová skladba alebo časť koncertu podľa výberu

Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku 2.časti
I. stupňa :
O. Ševčík‐ Op.1, 2,7,8
Stupnice a akordy
Polohové cvičenia
V.Krúček‐škola houslových etud
Výber etud (Mazas, Kreutzer a pod.)
Chrestomatie
Výber z prednesových skladieb a komornej hry (J.B. Accolay, A. Corelli, A. Vivaldi, N.
Paganini, O. Rieding,J.V.Stamic)

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na violončele

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na violončele
Všeobecná charakteristika zamerania:
Skupina študijných zameraní hra na sláčikových hudobných nástrojoch poskytuje okrem
individuálnej formy vyučovania aj skupinové formy, a to v predmetoch komorná hra, hra v súbore,
hra v orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Súčasťou predmetov skupiny študijných
zameraní je hra z listu, ktorá sa vyučuje v priebehu celého štúdia na ZUŠ.
Výchovno‐vzdelávací proces je zameraný na systematické rozvíjanie a zdokonaľovanie
interpretačných kompetencií, muzikality, kreativity a emočnej inteligencie. Umožňuje žiakom
spoznávať skladby v pestrých hudobných formách, odhaľovať možnosti uplatnenia študovaného
hudobného nástroja v rôznych žánroch, čím sa prehlbuje ich individuálny záujem o hudobné
umenie.
Pri hre na violončele, ako jedným zo skupiny sláčikových hudobných nástrojov, sa kladú nároky na
hudobné a fyziologické dispozície hráča, zároveň sa rozvíjajú všetky zložky hudobných schopností,
ako je zmysel pre intonáciu, rytmus, kvalitu tónu, frázovanie. Technický rozvoj hráčov na violončele
a stúpajúce nároky si vyžiadali možnosť začať štúdium už v ranom veku a u mimoriadne nadaných
detí už v predškolskom veku na nástroji zodpovedajúcom fyzickému vývoju dieťaťa. Žiak má
možnosť výberu nástroja štvrťový, polový, trojštvrťový a nakoniec celý.
Žiaci neustále, systematicky a komplexne získavajú hudobné kompetencie, prezentujú sa na
verejnosti. Vyrastajú z nich budúci erudovaný poslucháči.
Ciele študijného zamerania:
- vzbudiť u žiakov záujem o hudbu a nástroj,
- naučiť žiakov počúvať a prežívať hudbu,
- žiak dokázal orientovať v žánrovo a štýlovo rôznorodej hudobnej literatúre pre daný nástroj
v rámci svetovej a domácej tvorby,
- osvojovať si správne návyky nástrojovej hry,
- rozvíjať a zdokonaľovať interpretačné spôsobilosti v hre na violončele,
- aplikovať získané vedomostí v hudobnom živote,
- formovať hudobný vkus a umelecko‐estetické vnímanie,
- samostatne tvorivo pracovať,
- objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor na violončelovú hudbu.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v hre na violončele:
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia ovláda interpretáciu na hudobnom nástroji v
súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými dispozíciami.
Má rozvinutý zmysel pre vnímanie hudby a umenia. Je schopný systematicky pracovať na
zdokonaľovaní vlastnej umeleckej interpretácie. Teoretické poznatky konfrontuje s praktickými
interpretačnými činnosťami. 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. Pozná pravidlá kultúrneho
správania sa na koncertných podujatiach a umeleckej prezentácie. Výsledky svojej práce preukazuje
na verejnosti.
Rozvíja svoje hudobné schopnosti a zručnosti v rámci predmetov komorná hra, hra v súbore,
orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Poznatky o nácviku získané na vyučovaní aplikuje
počas domácej prípravy.
Pozná umelecké zoskupenia svojho mesta a regiónu. Je otvorený prijímaniu nových skúseností a
poznatkov.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v hre na violončele:
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia má schopnosť logicky uvažovať, ovláda na vyššej
úrovni základy hudobnej štruktúry, terminológiu a techniku umeleckej interpretácie na vekovo
primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými
dispozíciami. Orientuje sa v historickom vývoji a uplatnení svojho nástroja v sólovej, komornej,
súborovej a orchestrálnej hre. Rozoznáva hudobné žánre a formy hudobných skladieb so zameraním
na svoj vlastný hudobný nástroj. Počas interpretácie spája všetky získané technické, hudobno‐
výrazové a interpretačné schopnosti a zručnosti, dokáže samostatne naštudovať primerane náročnú
hudobnú skladbu, speje k intonačnej a rytmickej sebakontrole.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z individuálnej výučby aplikuje v rámci predmetov komorná
hra, hra v súbore, orchestri, ľudová hudba, hra v ľudovom orchestri. Zvláda hru z listu a jednoduchú
improvizáciu primerane svojim schopnostiam a nadaniu.
Prehlbuje sa v ňom záujem a pocit potreby umeleckého vzdelávania a interpretačného rastu na
vyššej úrovni. Získal hudobné kompetencie pre štúdium na stredných umeleckých školách
pedagogického zamerania.
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojenú hudobnú gramotnosť a odbornú terminológiu
získanú podrobným štúdiom.
Dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého inštrumentalistu, ktorý je schopný umelecky
cítiť a tvorivo rozvíjať svoje schopnosti. Dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré
mu umožňujú pokračovať v štúdiu pre dospelých.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou a absolventským vystúpením,
kde sa overuje úroveň špecifických vedomostí, zručností a návykov.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hre na
violončele:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojenú hudobnú gramotnosť a odbornú terminológiu
získanú podrobným štúdiom hudobného materiálu z hľadiska historického zaradenia, hudobno‐
teoretických poznatkov a interpretačných zručností. Stáva sa pozorným percipientom umenia.
Vďaka možnosti systematicky pracovať na štúdiu artefaktov a verejne sa prezentovať získava pre
život neoceniteľnú schopnosť sústredenia sa a zdravého sebavedomia. V interpretačnej praxi
uvedomele prepája teoretické vedomosti s praktickou inštrumentáciou. Ovláda technickú a
interpretačnú zložku v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi psychofyziologickými
dispozíciami. Vlastné predstavy o hudobnom diele stvárňuje vedomým používaním technických,
hudobno‐výrazových, a iných interpretačných prostriedkov. Získané kompetencie aplikuje na
základe zovšeobecnenia pri štúdiu hudobných skladieb. Ovláda zásady efektívneho nácviku
hudobného materiálu a uplatňuje vlastné tvorivé myslenie pri samostatnom štúdiu.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.
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Predmet: Hra na violončele
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- vzbudiť záujem o hudbu a nástroj,
- zoznámiť žiaka s nástrojom, s právnym sedením, držaním nástroja,
- zvládnuť základné inštrumentálne kompetencie na elementárnej úrovni,
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom,
- viesť ich k počúvaniu hudby,
‐ viesť k osvojeniu si základných sluchové a rytmické návykov.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- oboznámenie žiaka s hudobným nástrojom,
-

správne sedenie pri nástroji, držanie nástroja a sláčika,
postavenie oboch rúk,
poznať a ovládať správny ťah sláčika na prázdnych strunách,
hra všetkými prstami,
notový zápis v husľovom a basovom kľúči, základné hodnoty nôt, pomlčiek v rozsahu stanovenom
vzdelávacími štandardmi predmetu hudobná náuka a v rozsahu študovaných skladieb,
hra jednoduchých ľudových piesní, riekaniek,
základy hry spamäti.

Výkonový štandard:
- používajú základy návykov pri hre na hudobnom nástroji a základy správneho použitia hracieho
aparátu,
- reprodukujú riekanky, detské hry, hádanky,
- interpretujú ľudovú pieseň jednou rukou,
- reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu,
- zvládnu základné technické prstové cvičenia,
- interpretujú spamäti jednoduché melodické frázy.
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
‐ správne držanie violončela a sláčika,
‐ hra spamäti: 1 ľudová pieseň, 1 prednesová skladba z literatúry pre prípravné štúdium.
Získané kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na internom
koncerte.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
-

vzbudiť záujem žiaka o hru na violončele ako prostriedok hudobného vyjadrovania

-

rozvíjať intonačné a rytmické cítenie na úrovni jeho veku a predpokladu na vytvorenie
správnych hudobných návykov,
rozvíjať hudobnú pamäť, prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť,

-

dbať na koordináciu súhry ľavej a pravej ruky,
aplikovať sláčikovú techniku na ľudových piesňach nota s bodkou, synkopa, triola. Nácvik všetkých častí
sláčika csl, hp, dp, str.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hudobno – výrazové prostriedky: výška, dĺžka a sila tónu,
- rozvíjať hru s pamäti, melodickú a rytmickú predstavivosť,
- správne sedenie pri nástroji, koordinácia ľavej a pravej ruky,
- vie zahrať stupnice v rozsahu 1 oktávy a orientuje sa v stupniciach do 2 predznamenaní,
- ovláda sláčikovú techniku legato, staccato, nota s bodkou, synkopa, triola,
- používa všetky časti sláčika,
- hrať rytmické cvičenia s použitím, celých, polových, osminových a šestnástinových nôt,
- orientácia v I. poloha 1 – 4 prst,
- hra melodických etud, ľudových alebo umelých piesní s použitím legata, prednesy.
Výkonový štandard:
- demonštrujú osvojené návyky správneho sedenia a držania violončela a sláčika,
- koordinujú súhru pravej a ľavej ruky,
- uložia sláčik na struny od žabky alebo od špičky podľa zápisu v notách alebo pokynov učiteľa,
- ovládajú ťah celým sláčikom, polovicou, tretinou a štvrtinou sláčika, so zreteľom na plynulú
výmenu pri žabke a špičke, hru v hornej a dolnej polovici sláčika,
- reprodukujú cvičenia zamerané na rovnomerný ťah sláčikom po strunách a prechod cez struny
bez sprievodných pazvukov,
- interpretujú jednooktávové durové stupnice C, G, D, F vybraným technickým spôsobom
spamäti,
- aplikujú počas hry technické spôsoby détaché v rôznych častiach sláčika a legato v
jednoduchých rytmických obmenách.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka,
- zdokonaliť a upevniť základy z prvého ročníka. Zdokonaliť kvalitu tónu, intonáciu, frázovanie a
hru spamäti,
- začať s pohybom po hmatníku,
- zdokonaľovať funkcie pravej a ľavej ruky. Precvičovať ťahy sláčikom détaché, legato vo všetkých
častiach sláčika,
- používať dynamiku, intonačná sebakontrola,
- hrať stupnice spamäti. Učebné plány prispôsobiť schopnostiam žiaka.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hrací aparát, elementárne návyky inštrumentácie,
- sychronizácia ľavej a pravej ruky počas hry, správny úder a zdvih prstov ľavej ruky,
- stupnice, technické cvičenia, etudy,
- hra v polohách, medzipolohová výmena, intonačná istota pri hre v základnej polohe,
- tvorba tónu, široká a úzka poloha,
- triola, synkopa, nota s bodkou,
- technické spôsoby hry, výmena sláčikom pri žabke a špičke,
- frázovanie, gajdošská kvinta a hra spamäti.
Výkonový štandard:
- kontrolujú správne sedenie a prirodzené držanie hudobného nástroja a sláčika,
- kontrolujú pohyby oboch rúk počas interpretácie, správny úder a zdvih prstov ľavej ruky,
- vyberajú zvukové vzorky (Voice) a typ hudobného aranžmánu (STYLE),
- interpretujú intonačne čisto stupnice B, A v jednej oktáve a C,D v dvoch oktávach s prechodom
do IV. polohy so zreteľom na pohyb palca ľavej ruky,
- použijú dĺžku sláčika v súlade s interpretovaným tempom, dynamikou a hudobno‐výrazovými
prostriedkami,
- vytvoria podľa sluchu jednoduchý hudobný sprievod, tzv. gajdošskú kvintu.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- zdokonaliť a upevniť učivo z druhého ročníka a prehĺbiť hudobno – technické schopnosti žiaka,
- dbať na kultivovanosť tónu, klásť dôraz na intonáciu,
- vypracovávať pohyb vo vnútorných polohách, používať rôzne rytmické varianty,
- rozširovať dynamické odtiene crescendo – decrescendo,
- hrať stupnice spamäti a rozvíjať hru spamäti,
- nácvik vibrata, flageoletu (oktávový).

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- stupnice, technické cvičenia a etudy,
- tvorba tónu,
- jednooktávové a dvojoktávové stupnice a rozložené akordy,
-

rozšírená poloha, úder a zdvih prstov ľavej ruky.
dynamika, technika hry sláčikom, vibráto, accelerando, ritardando, arpeggio,
rytmus,
hudobná téma, hudobné formy: malé piesňové formy a variácie, analýza interpretácie,
interpretácia prednesových skladieb spamäti, hra z listu, hudobná tvorivosť.

Výkonový štandard:
-

reprodukujú technické cvičenia, etudy a skladby zamerané na zdokonaľovanie hry v rozšírenej polohe,
reprodukujú technické cvičenia na správne ukladanie prstov na hmatník,
uplatňujú v hre dynamické znamienka vrátane crescendo a decrescendo,
zadeľujú sláčik podľa tempa, dynamiky a rytmických hodnôt nôt,
reprodukujú prípravné cvičenia zamerané na nácvik vibráta,
demonštrujú tempo, jednoduché frázovanie a agogiku za účelom vyjadrenia charakteru a nálady v
prednesových skladbách,
sústredia sa na súčasné ukladanie prstov a správne zadelenie sláčika pri hre arppeggio.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále prehlbovať nadobudnuté vedomostí, zručnosti a návyky,
- rozvíjať hudobno‐technické schopnosti na vyššej technickej a umeleckej úrovni,
- dbať na kvalitu tónu, na funkčnosť uvoľnenia, uvoľnené sedenie za nástrojom,
- orientácia hry na celom hmatníku po palcovú polohu,
- rozvíjať výrazové prostriedky violončelovej hry – kultúra tónu, sláčiková technika, rôzne spôsoby
ťahov, presnosť prstokladu pri výmene polôh.
- rozvíjať hru s vibratom.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

technika hry pravej ruky,
stupnice, technické cvičenia a etudy,
détaché, legato, staccato, martelé,
zbehlosť a pružnosť prstov a ich osamostatňovanie, palcová poloha, hra v polohách a medzipolohové
výmeny,
diatonické stupnice (po 4 krížiky a 4 bé) a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv,
flažolety, vibráto.

Výkonový štandard:
- aplikujú podľa notovej predlohy dynamické, výrazové, artikulačné a agogické znamienka v hre,
- regulujú pravidelný ťah sláčika, výmeny pri žabke, špičke a v iných častiach sláku pri nacvičovaní
náročnejších interpretačných prvkov,
- demonštrujú plynulý prechod sláčika cez struny,
- aplikujú v stupniciach, etudách a skladbách vrýchlejšom tempe technické spôsoby sláčikovej hry
détaché, legato, staccato, martelé,
- reprodukujú stupnice, technické cvičenia,
- interpretujú skladby s náročnejšími rytmickými prvkami,
- interpretujú prednesové skladby spamäti,
- aplikujú v hre kultivovaný tón, najmä v kantilénových úsekoch,
- dokážu udržať rytmus a intonáciu v súhre s inými nástrojmi,
Záverečná skúška
‐ 1 durová a1 molová stupnica v rozsahu dvoch oktáv vybraným technickým spôsobom, rozložené
akordy,
‐ 1 etuda,
‐ 1 prednesová skladba.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po všetkých stránkach,
- zdokonaľovať kvalitu tónu a vibrata vo všetkých polohách,
- ovládať vnútorné polohy a intonačná istota,
- zdokonaliť hudobný výraz pomocou dynamiky a agogiky,
- používať vibrato v rozličných dynamických odtieňoch,
- nácvik jednoduchých trilkov, osamostatňovať pohyb prstov,
- hra v tenorovom kľúči.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

dvojoktávové stupnice, diatonické trojoktávové stupnice,
medzipolohové výmeny a hra v polohách, palcová poloha,
zvýšenie tempa hry,
stupnice, technické cvičenia, etudy, skladby,
rytmus, metrum a tvorba tónu,
husľový a tenorový kľúč,
technické spôsoby hry, spiccato, sul tasto, sul ponticello, prirodzené flažolety, dvojhmaty, arpeggio,
zdvih, akcent, melodické ozdoby,
samostatné ladenie hudobného nástroja.

Výkonový štandard:
- interpretujú intonačne čisto dvojoktávové durové a molové stupnice s rozloženými akordmi od
4 predznamenaní osvojenými technickými spôsobmi nácvikom cez polohovú hru s vynechaním
prázdnych strún,
- interpretujú hudobný materiál za účelom zvýšenia interpretačnej úrovne hry, akordy s
rytmickými obmenami a využitím osvojených technických spôsobov hry,
- reprodukujú technické cvičenia zamerané na hru v palcovej polohe (základnej na flažolete d1‐
a1),
- demonštrujú plynulú hru détaché, spiccato v ťažisku sláčika,
- dokážu uložiť sláčik na miesto hrania sul tasto a sul ponticello, aplikujú v hre flažolety,
- reprodukujú cvičenia zamerané na súčasné a mäkké ukladanie prstov v dvojhmatoch,
- uložia súčasne prsty a zadelia správne sláčik pri hre arpeggio cez tri struny.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre,
- zdokonaľovať kvalitu tónu a vibrata vo všetkých polohách, zručnosť prstov, intonačnú istotu v
prebraných polohách,
- vypracovávať hudobný výraz, kvalitu tónu, vibrato vo všetkých polohách pomocou dynamiky
a agogiky,
- arpeggia na všetkých strunách,
- používať vibrato v rozličných dynamických odtieňoch.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- zdokonaľovanie v intonačnej istote,
- orientácia vo vnútorných polohách, v stupniciach začiatky cez 3 oktávy,
- žiak vie zahrať stupnice v rozsahu 3 oktávy dur ‐ mol po 3 predznamenania,
- nácvik dvojhmatov v 1. oktáve (C, G, F) v terciách, sextách,
- rozvíja vibrato (všetky prsty) vo všetkých dynamických odtieňoch, arpeggio, prirodzené
flageolety v 3 oktávach, melodické ozdoby, frázovanie, kantilénu, dynamiku,
- s použitím primeranej sláčikovej techniky vie zahrať melodické etudy v stredných polohách,
- prednesy v stredných polohách rôzneho žánru a štýlu s použitím vibrata,
- zameranie na hudobný výraz pomocou dynamiky a agogiky.
Výkonový štandard:
-

reprodukujú artikulačne zrozumiteľne v rovnakom tempe jednoduché trojoktávové stupnice s
rozloženými akordmi v rôznych rytmických obmenách a osvojenými technickými spôsobmi,
kladú dôraz na používanie správnych hmatov a intonačnú čistotu vo všetkých prebraných polohách,
doladia sa samostatne pomocou prázdnych strún a kontrolných flažoletov,
uplatňujú v hre techniku arpeggio na všetkých strunách,
reprodukujú cvičenia zamerané na tvorbu vibráta v palcovej polohe,
demonštrujú technické cvičenia zamerané na precízne vycvičenie náročných skladieb.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre,
- neustále zdokonaľovať kvalitu tónu a zručnosť prstov,
- rozvíjať použitie palca v základnej polohe s možnosťou pohybu,
- rozvíjať a zdokonaľovať vibrato, arpeggio, hru dvojhmatov,
- rozvíjať hudobnú predstavivosť a interpretáciu.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- tempo hry, hra v polohách a medzipolohová výmena, palcová poloha, intonačná čistota,
kultivovaný tón,
-

technické spôsoby hry, D7,
presnosť a precízna artikulácia rytmických prvkov, úsekov,
analýza hudobnej skladby,
jednooktávové dvojhmatové stupnice a technické cvičenia,
Hudobno‐výrazové prostriedky.
Koncertíno, sonatína.

Výkonový štandard:
- reprodukujú cvičenia na zdokonalenie a zvýšenie pohyblivosti prstov a formovanie postavenia
ľavej ruky,
- demonštrujú intonačne čisté plynulé výmeny do polôh v obidvoch smeroch so zreteľom na čistú
intonáciu,
- reprodukujú hudobný materiál artikulačne zreteľne, intonačne čisto a s kvalitným tónom
technickými spôsobmi v rýchlejšom tempe,
- sluchovo rozlišujú a rozumejú intervalovej stavbe D7, poznajú jeho umiestnenie v kadencii,
- použijú správne sláčik pri hre nepravidelného rytmu, smyku, rytmicky náročnejších útvarov a
úsekov s kombinovaným rytmom,
- reprodukujú stupnice a cvičenia zamerané na upevňovanie hry v dvojhmatoch,
- kladú dôraz na a dôsledné frázovanie, rozširovanie dynamickej škály, využívanie rôznych
farebných tónových odtieňov, a pod.
- poznajú charakteristické znaky koncertína a sonatíny.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 4
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- neustále rozvíjať technické a doposiaľ nadobudnuté znalosti v hre. Je potrebné zvyšovať nároky
interpretácie po všetkých hudobno‐interpretačných stránkach,
- zlepšovať všetky nadobudnuté vedomosti ako je technika hry, kultúra tónu, dynamika,
- učebné plány prispôsobiť k schopnostiam žiaka,
- vyberať hudobný materiál, aby žiak mohol úspešne ukončiť štúdium na prvom stupni,
- pripraviť žiaka na záverečnú skúšku.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

hra v polohách a medzipolohové výmeny, intonačná čistota a kvalita tónu, prstoklad,
stupnice, technické cvičenia, etudy a skladby,
basový, tenorový, husľový kľúč,
artikulácia rytmu v technicky náročnejších úsekoch,
interpretačné špecifiká v rôznych štýlových obdobiach,
sluchová predstavivosť, interpretácia a individuálny interpretačný prejav,
samostatné štúdium.

Výkonový štandard:
- reprodukujú stupnice, akordy, etudy a prednesy v súlade s obsahovými štandardmi,
- demonštrujú artikulačne zreteľne a kvalitným tónom technické spôsoby hry détaché v rôznych
častiach sláčika, legáto s rôznym počtom nôt, staccato, spiccato, martelé, pizzicato a ich
kombinácie arytmické obmeny,
- aplikujú v hre interpretačné prostriedky štýlového obdobia, z ktorého pochádza hudobná
skladba,
- uplatňujú počas interpretácie hudobnej skladby kvalitný tón, správne frázovanie, progresívnu
dynamiku, tónovú farebnosť, agogiku, vibráto, a iné hudobno‐výrazové prostriedky,
- aplikujú vlastné hudobné predstavy v hre,
- poznajú a uplatňujú pri samostatnej príprave zásady efektívneho a účelového nácviku,
- vedia samostatne naštudovať skladbu podľa vlastného výberu,

Záverečná skúška
‐ 1 durová trojoktávová a 1 molová trojoktávová stupnica s rozloženými akordmi,
‐ 2 charakterovo odlišné etudy,
‐ 1 prednesová skladba interpretovaná spamäti.
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II. STUPEŇ ZÁKLDANÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 1. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- rozvíjať nadobudnuté interpretačné a technické skúsenosti,
- rozvíjať poznávanie literatúry pre violončelo, svetovej aj domácej,
- poznávať a hodnotiť interpretačné výkony iných violončelistov,
- rozvíjať hudobné a estetické hodnoty, vkus a názory.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- stupnice, etudy a prednesové skladby,
- hra v úzkej a širokej harmónii v kombinácii s plynulými medzipolohovými výmenami,
- tvorba kultivovaného tónu, kvality tónu a intonačná čistota,
- palcová poloha: precvičovanie pohyblivého palca,
- dvojhmaty, melodické ozdoby, technické spôsoby hry,
- sluchová analýza hudobnej skladby,
- technické cvičenia zamerané na precvičovanie rytmicky náročných úsekov skladby,
- umelecko‐interpretačná úroveň hry.

Výkonový štandard:
- prezentujú kvalitný tón prostredníctvom flexibilných a účelových pohybov pravej ruky,
- interpretujú intonačne čisto a kvalitným tónom v palcovej polohe,
- uložia bez napätia súčasne a intonačne čisto prsty v hre dvojhmatu tercie, sexty,
- vedia zahrať trilky alebo iné melodické ozdoby v súlade s notovým zápisom,
- interpretujú na vyššej úrovni využívané technické spôsoby hry,
- určia z notového zápisu umiestnenie tónu na hmatníku a použitý prst v používaných polohách,
- majú prehľad o hudobných skladateľoch komponujúcich skladby pre violončelo,
- regulujú tónovú kvalitu a intonačnú čistotu vo všetkých polohách na celom hmatníku,
- demonštrujú vypracovaný rytmus v správnej časti sláčika a adekvátnou dĺžkou,
- aplikujú za účelom charakterového stvárnenia v prednesových etudách a skladbách logické
frázovanie, progresívnu dynamiku, výrazové a artikulačné prostriedky.
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II. STUPEŇ ZÁKLDANÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 2. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- rozvíjať nadobudnuté interpretačné a technické skúsenosti,
- rozvíjať poznávanie literatúry pre violončelo, svetovej aj domácej,
- poznávať a hodnotiť interpretačné výkony iných violončelistov,
- rozvíjať hudobné a estetické hodnoty, vkus a názory.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- durové a molové stupnice v rozsahu 2 –3 oktáv,
- hra vo všetkých polohách na celom hmatníku,
- precízna artikulácia a rýchlejšie tempo, dynamické a tempové kontrasty,
- prípravné cvičenia k dvojhmatovej hre (tercie, sexty, oktávy) v jednoduchších stupniciach,
- prstoklady (trojprstové, dvojprstové, posuvné), technika prehmatov,
- analýza interpretovanej skladby,
- osobitosti hry na violončele v rôznych hudobných štýloch, violončelová literatúra,
- komplexné interpretačné osvojenie hudobnej skladby.
Výkonový štandard:
- vytvoria samostatne vhodné prstoklady v polohách hraných skladieb,
- preukazujú znalosti z formálnej stavby koncertu a sonáty alebo interpretovanej hudobnej
skladby,
- spolupracujú pri analýze interpretovanej skladby s učiteľom,
- aplikujú počas interpretácie osobité prvky typické pre štýlové obdobie, z ktorého skladba
pochádza,
- preukazujú znalosti o uplatnení violončela v rôznych hudobných žánroch a štýloch,
- uplatňujú v prednesových etudách a skladbách logické frázovanie, dynamické odtiene, farbu
tónu, vibráto, výrazové prostriedky a agogiku,
- interpretačne rozlíšia charakterové a náladové zmeny v skladbe,
- preukazujú spoločné frázovanie a umelecké vyjadrovanie počas súhry,
- aktívne prezentujú svoje schopnosti a zručnosti na verejnosti v sólovej a skupinovej hre.
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II. STUPEŇ ZÁKLDANÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 3. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- rozvíjať nadobudnuté interpretačné a technické skúsenosti,
- rozvíjať poznávanie literatúry pre violončelo, svetovej aj domácej,
- poznávať a hodnotiť interpretačné výkony iných violončelistov,
- rozvíjať hudobné a estetické hodnoty, vkus a názory.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- výmena slákom pri prechodoch cez struny,
-

trojoktávové diatonické stupnice a rozložené akordy, jednooktávové dvojhmatové stupnice, chromatická
stupnica,
spiccato a radové staccato, pizzicato, rytmické prvky, agogika,
vizuálny teoretický rozbor notového materiálu, rozbor interpretácie hudobného diela,
violončelo v hudobných žánroch
tvorba tónu, vibrato,
hudobno‐výrazové prostriedky.

Výkonový štandard:
- demonštrujú plynulé prechody cez struny pri hre technicky náročnejších spôsobov hry,
- preukazujú hmatovú istotu a fixované prstoklady vo vyšších polohách,
- zahrajú technicky a intonačne správne dvojhmatovú stupnicu, v terciách, sextách a oktávach
minimálne cez jednu oktávu,
- demonštrujú správny spôsob hry spiccato, radové staccato, pizzicato,
- interpretujú náročnejšie rytmické prvky,
- dokážu teoreticky analyzovať skladbu (zaradiť autora i skladbu do slohového obdobia, vedia
určiť tóninu, metrum, tempo, formálnu štruktúru, harmonickú sadzbu, použité výrazové
prostriedky),
- dokážu porovnať interpretačné výkony rovnakej skladby,
- dodržiavajú všetky interpretačné prostriedky podľa notového zápisu v prednesových etudách a
skladbách a obohacujú hru osobným vyjadrením.
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II. STUPEŇ ZÁKLDANÉHO ŠTÚDIA

Predmet: Hra na violončele
Ročník: 4. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- štúdiom na druhom stupni rozvíjať osobnosť žiaka, najmä citové zrenie, formovať pozitívne
stránky jeho charakteru,
- rozvíjať nadobudnuté interpretačné a technické skúsenosti,
- rozvíjať poznávanie literatúry pre violončelo, svetovej aj domácej,
- poznávať a hodnotiť interpretačné výkony iných violončelistov,
- rozvíjať hudobné a estetické hodnoty, vkus a názory.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- artikulácia a intonačná sebakontrola, technické spôsoby hry, sautillé, virtuózne spôsoby hry,
-

efektívna práca so slákom, interpretácia v polohách,
notový zápis interpretovanej hudobnej skladby, analýza počúvanej hudobnej skladby,
vlastné predstavy a emócie,
interpretačné návyky,
samostatné štúdium nových hudobných diel, orchestrálnych partov.

Výkonový štandard:
-

aplikujú širokú škálu výrazových prostriedkov na vyjadrenie vlastných emócií počas hry,
správne použijú sláčik na dosiahnutie požadovanej farby tónu,
aplikujú logické frázovanie a artikuláciu hudobno‐výrazových prostriedkov na základe porozumenia
skladbe,
preukážu hudobné kompetencie potrebné na udržanie technickej flexibility, intonačnej čistoty a tónovej
kultúry,
samostatne naštudujú nový hudobný materiál,
prezentujú interpretačné zručnosti na verejnosti v sólovej i skupinovej hre,
preukážu hudobné kompetencie potrebné pre štúdium na vysokých školách pedagogického zamerania.

Záverečná skúška:
‐ 2 charakterovo odlišné etudy,
‐ 1 prednesová skladba spamäti.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na zobcovej flaute

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2017/2018 , platný od 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad
Bebravou
Názov ŠVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na zobcovej flaute
Všeobecná charakteristika zamerania: 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.
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania v zameraní: hra na zobcovú flautu
Stupnice do dvoch bé a dvoch krížikov hrať spamäti plus ich kvintakordy. Absolvent musí ovládať
sólovú hru so sprievodom akordického nástroja, kultúru tónu a čistotu hudobného prejavu,
technickú zručnosť v hre prednesových skladieb.
Podmienkou ukončenia primárneho umeleckého vzdelania je interný koncert alebo triedna
besiedka.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v zameraní: hra na zobcovú flautu
Absolvent sekundárneho umeleckého vzdelania musí ovládať výrazové prostriedky na štúdium
rôznych štýlových období, zvládnuť nástrojovo‐technickú a hudobno‐estetickú zručnosť hry, ktorá
zaručuje trvalý a pevný základ pre samostatný hudobný prejav (reprodukčný aj percepčný)
a u nadaných žiakov bude dobrým predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na odbornej umeleckej
škole.
Podmienkou ukončenia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania je záverečná absolventská
skúška z hlavného predmetu, hudobnej náuky a verejný absolventský koncert.
Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hra na zobcovú
flautu
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého hráča, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá
technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať skladby rôznych štýlov
a žánrov s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti
a zručnosti, ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie
prezentovať svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.

Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní hra na zobcovú flautu
Absolvent rozšíreného štúdia je schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má
prehľad v odbornej literatúre a poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Je schopný tvorivej
umeleckej práce. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností. Absolvent je
pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje získané
vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo člen umeleckého telesa.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Prípravné štúdium ‐dvojročné
POČET HODÍN TÝŽDENNE: UČEBNÝ PLÁN ČÍSLO ‐ prípravné štúdium 1a, alebo 1b. (počet hodín je
podmienený zaradením žiaka, či už na jedno – alebo dvojročné prípravné štúdium).
CIELE ŠTUDIJNÝCH ZAMERANÍ
Zvolené študijné zamerania majú poskytovať žiakom základné hudobné vzdelanie v
oblasti hry na dychovom nástroji. Vychovávať aktívnych hudobníkov, pre ktorých má byť hudba
prostriedkom kvalitatívne vyššej životnej úrovne (praktický interpret vumeleckej oblasti). Keďže I. a
následne II. stupeň základného vzdelávania spravidla ukončuje umelecké vzdelanie žiaka na ZUŠ
(ďalšou možnosťou je Štúdium pre dospelých, prípadne štúdium na konzervatóriu), žiak by mal byť
vybavený takými hudobnými kompetenciami, ktoré vedú k samostatnosti a uvedomelosti pri
technickom nácviku danej skladby ajej interpretácie. Aby sme dosiahli tieto ciele, treba rozvíjať
najmä o 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, kultiváciunasadenia, cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku a
agogiku, oschopnosť súhry s inými hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri), opoznať
zvukové a farebné možnosti nástroja, jeho technické parametre, poznať princípy ochrany a údržby
nástroja, o hru z listu, improvizáciu a transponovanie do iných kľúčov, osamostatnosť, uvedomelosť
pri riešení technickej a obsahovej záležitosti diela, ohudobnú predstavivosť, fantáziu, hudobnú
pamäť, orientáciu v hudobných formách, štýloch ažánroch,o vlastný názor na interpretáciu skladieb
rôznych štýlových období ažánrov, Oorientáciu žiaka – absolventa na amatérsku hudobnú prax,
alebo ďalšie štúdium na konzervatóriu, vysokej škole umeleckého či pedagogického zamerania.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových
nástrojích ovláda základné teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka, ktoré
primeranou formou k svojmu veku aplikuje vhre na hudobnom nástroji. Počas štúdia nadobudol
základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a
tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k
svojmu veku. Je schopný zaradiť sa do ko‐ morných zoskupení (duá, triá) a zároveň ovláda techniku
interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
potrebami žiaka. Úroveň rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre
následné stupne vzdelania. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa
základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových nástrojoch.
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychovom nástroji. Využíva arozširuje správne reberno‐ bránicové dýchanie, je schopný
tvoriť ľahký, intonačne čistý tón sprimeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym
nasadením a ukončením. Pozná základnú výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných období
(barok až súčasnosť) a vie ju vyjadriť pri hre, pozná základné hudobné formy i druhy hudobného
umenia. Je schopný samostatne naštudovať primeranú hudobnú skladbu, zahrá adekvátnu hudobnú
skladbu z listu, v rámci sebareflexie vie vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú hru. Dokáže
zahrať tempovo kontrastné skladby v rámci cyklických skladieb (koncert, sonáta) so sprievodom
klavíra či iného harmonického alebo melodického nástroja. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti
využíva v komornej, súborovej či orchestrálnej hre. Absolvent druhej časti prvého stupňa má
primerane rozvinutý umelecký vkus, skladby dokáže adekvátne vnímať a interpretovať na základe
doteraz získaných teoretických poznatkov, ktoré vie aj prakticky uplatňovať pri hre. Je schopný
pracovať sfarbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne vystupovať, je spôsobilý

flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má schopnosť sebakontroly
a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho súčasť v sekcii orchestra,
súboru atď.
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti vhre hudobnom
nástroji. Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických
odtieňov, hrá bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo
použiť pri interpretácii hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby aaplikuje ich aj v hudobnej
skladbe. Pozná výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej imodernej hudby)
a vie ju vyjadriť pri hre. Dokáže používať získané vedomosti a skúsenosti k samostatnému štúdiu
nových skladieb, vyhľadáva skladby podľa vlastného výberu, orientujesa v hudobnej literatúre,
počúva nahrávky ainterpretáciu iných hráčov a využíva získané znalosti vo svoj prospech. Používa
internetové možnosti pre konfrontáciu. Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú
produkciu, vie posúdiť výkon iného hráča. Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť jako
samostatný a pohotový amatérsky hudobník, či už v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre.
Absolvent druhého stupňa základného štúdia reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a
prehliadkach, je schopný zúčastniť sa konkurzov do orchestrov už na profesionálnej úrovni. Do
života si berie kladný vzťah k hudbe, ktorá ovplyvňuje jeho hudobné aestetické cítenie natoľko, aby
sa stal pozorným poslucháčom adobrým interpretom.
Absolvent rozšíreného štúdia druhej časti prvého stupňa základného štúdia dosahuje také
predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a
vyšších odborných školách hudobného a pedagogického zamerania. Je schopný
zvládnuť samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované v predpísanom rozsahu
na prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných, verejných alebo iných
podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po hudobnej tak i po psychickej
stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania). Vie zhodnotiť vlastný
interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen vkomorných či orchestrálnych
súbor.

PRÍPRAVA KU HRE NA NÁSTROJI
Prípravné štúdium
ŠVP: ISCED 1 B

Časová dotácia: 1,5 h
Žiaci po absolvovaní prípravného štúdia:
Výkonový štandard
zvládajú základné zásady dýchania,
poznajú základy postoja adržania flauty, tvorby tónu, nasadzovania,
vedia správne zostaviť flautu,
zahrajú jednoduchú melódiu (pieseň ) podľa sluchu,
zahrajú jednoduchú skladbičku sólo alebo so sprievodom harmonického nástroja z nôt a spamäti.
Obsahový štandard
Správny postoj, držanie nástroja.Základy tvorby tónu. Reberno‐ bránicové dýchanie,
nasadzovanie.Hudobno‐ teoretické poznatky v súlade s obsahom prípravnej hudobnej
výchovy. Hra v rozsahu g1‐ d1. Rozvíjaniemelodicko‐ rytmického cítenia hravou formou (rytmizácia a
melodizácia riekaniek). Hra krátkych rytmických a melodicko‐ rytmických motívov imitáciou.

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
Žiaci po ukončení 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
poznajú nástroj, zvládajú zloženie arozloženie nástroja a základnú údržbu nástroja,
majú osvojené základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy reberno‐
bránicového dýchania),
v rámci artikulácie ovládajú hru tenuto a legato,
rozlišujú hru piano aforte,
zahrajú jednoduchú pieseň spamäti,
interpretujú jednoduché piesne a krátke prednesové skladby so sprievodom klavíra, príp. duetá.
Obsahový štandard
Upevňovanie základných návykov a zručnosti (dýchanie reberno‐ bráničné, držanie nástroja,
postoj, tvorba kultivovaného plného a čistého tónu).
Rozširovanie hmatového záberu do ambitu c1– a2. Hra v celých, polových, štvrťových a
osminových hodnotách. Hra tenuto a legato. Správne nasadenie tónu.
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.
Žiaci po ukončení 2. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:

Výkonový štandard
ovládajú zloženie a rozloženie nástroja, základnú údržbu,
pracujú na správnych návykoch pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy reberno
‐ bránicového dýchania),
interpretujú jednoduché rytmické útvary – hra vzákladných rytmických hodnotách (celé, polové,
štvrťové, osminové noty a pomlčky),
používajú nové hodnoty nôt – štvrťová nota s bodkou, polová nota s bodkou, v rámci základných
metrických predpisov ( 2/4,3/4,4/4 ),
rozpoznávajú nové hudobné tvary 3/8 metre a alla breve,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 2 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 s rozloženým T5 v tenute, legate,
rozlišujú širšiu dynamickú škálu piano ‐ forte podľa individuálnych schopností žiaka,
hrajú jednoduché piesne v miernejších tempách,
zahrajú jednoduchú pieseň spamäti,
hrajú jednoduché skladby so sprievodom klavíra, príp. v komornom zoskupení.
Obsahový štandard
Prehlbovanie afixovanie reberno‐ bránicového dýchania.Práca na zdokonaľovaní kvality tónu a
prstovej technike. Rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato, staccato).
Hmatový ambit v rozsahu od c1– po c3.
Čítanie notového zápisu a aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v predmete hudobná
náuka primerane k špecifikám nástroja. 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. Hra spamäti. Jednoduché skladby so sprievodom klavíra, príp. v
komornom zoskupení.
Žiaci po ukončení 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
praktizujú zloženie a rozloženie nástroja, základnú údržbu,
ovládajú správne základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno‐ bránicového dýchania),
ovládajú rôzne spôsoby artikulácie tenuto, legato, staccato,
používajú základnú ornamentiku,
hrajú v rozsahu c1– d3,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 3 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 ,D7,zm7 tenuto, legato,
pri technických cvičeniach dbajú na čistotu spojov vpomalších aj rýchlejších tempách,
ovládajú základné rytmické útvary –hra v základných rytmických hodnotách (celé, polové, štvrťové,
osminové noty apomlčky),
používajú novú rytmickú hodnotu – šestnástinovú notu aj pomlčku v rámci základných metrických
predpisov (2/4, 3/4, 4/4),
používajú nové rytmické prvky ‐ synkopa, bodkovaný rytmus (hra v polových, štvrťových,
osminových notách a pomlčkách),
dodržujú vedenie jednoduchej melodickej línie ‐ frázovanie,
pri melodických frázach používajú správnu dychovú techniku,
rozlišujú základné dynamické rozdiely piano, mezzoforte, forte.
Obsahový štandard
Hygiena nástroja. Základné návyky pri hre na nástroj. Rozvíjanie schopností 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. Rozlišovanie jednotlivých tém v ľudových
piesňach a malých piesňových formách. Transpozícia ľudových piesní podľa sluchu. Hra v rámci
párnych a nepárnych štvrťových a osminových taktov s dôrazom na správne metrické cítenie
a prízvuky.
Žiaci po ukončení 4. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
ovládajú rôzne spôsoby artikulácie tenuto, legato, staccato, portamento,
používajú nový prvok z oblasti metrorytmiky – ligatúra,
využívajú hmatový ambit v rozsahu od c1– po es3,
vrámci technických cvičení a jednoduchých barokových skladieb začínajú využívať melodické
ozdoby /príraz zhora, príraz zdola, nátryl, mordent, trylok/, pomocné hmaty,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 4 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 , D7, zm7 + obraty v tenute, legate, staccate,
rozlišujú základné dynamické rozdiely piano, mezzoforte, forte s prihliadnutím na intonáciu,
poznajú jednoduché piesňové formy, vedia rozlíšiť jednotlivé témy (vhodná je hra ľudových piesní),
hrajú v rámci štvrťových a osminových taktov s prihliadnutím na správne metrické cítenie
(pochopenie prízvuku na ťažkej dobe),
zahrajú náročnejšiu skladbu so sprievodom klavír a alebo v komornom zoskupení
Obsahový štandard
Dotváranie hry výrazovými prostriedkami: rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato, portamento,
staccato). Zdokonaľovanie hráčskej techniky (prstová, dychová technika),
Hmatový ambit vrozsahu 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. 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. 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.
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.
Záverečná skúška:
‐1 etuda, alebo cvičenie,
‐1 prednesová skladba.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Žiaci po ukončení 1. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard

majú osvojené základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja,
reberno‐ bránicové dýchanie ‐ vzhľadom na prechod na väčšítyp nástroja – altovú zobcovú flautu,
majú zvládnuté preorientovanie sa na altový nástroj in F (žiaci, ktorí nespĺňajú fyziologické
predpoklady na tento typ nástroja pokračujú, v štúdiu hry na sopránovej alebo sopraninovej flaute,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 2 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 s rozloženým T5 v tenute, legate,
zahrajú jednoduché piesne, alebo krátke prednesové skladby so sprievodom klavíra, príp. duetá.
Obsahový štandard
Upevňovanie základných návykov a zručnosti (dýchanie reberno‐ bránicové, držanie nástroja,
postoj, tvorba kultivovaného plného a čistého tónu)
Preorientovanie žiaka na hmatovú orientáciu altovej zobcovej flauty.
Rozsah hmatového záberu chromaticky od f1–es3.
Hra na podklade všetkých základných rytmických hodnôt (celá, polová, štvrťová,
osminová, šestnástinová nota aj pomlčka, bodka prinote.
Upevňovanie metro ‐ rytmického cítenia. Hra tenuto a legato. Artikulácia ‐ ukončovanie fráz.
Tónový rozsah f1– es3.
Stupnice C, G, D, F, a, e, h, malý rozklad akordu.
Čítanie notového zápisu a aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v predmete hudobná
náuka primerane k špecifikám nástroja.
Hra krátkych melodicko‐ rytmických motívov imitáciou. Hra jednoduchých duet, trií.
Rytmická sebakontrola žiaka pri hre bodkovaného a synkopického rytmu.
Žiaci po ukončení 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
praktizujú hru stupníc dur a mol do 3 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 s rozloženým T5 v tenute, legate,
ovládajú nástroj hmatovo aj rytmicky,
zahrajú jednoduché prevažne barokové skladby (vzhľadom na typ nástroja) v
miernejších tempách so sprievodom klavíra, prípadnev komornom zoskupení.
Obsahový štandard
Prehlbovanie afixovanie reberno‐ bránicového dýchania.
Práca na zdokonaľovaní kvality tónu a prstovej technike.
Práca na zdokonaľovaní palcovej techniky pri hre tónov vo vyšších registroch.
Rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato, staccato).
Hmatový ambit v rozsahu od f1– po g3 .
Aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v predmete hudobná náuka primerane k
špecifikám nástroja.
Hra stupníc do 3 predznamenaní durové aj molové (harmonická, melodická), malý rozklad akordu so
zavedením rozloženého T5.
V oblasti výrazu práca na tvorivej samostatnosti žiaka s využívaním výrazových
prostriedkov.Pestovanie estetického cítenia (tvorba kultivovaného plného a čistého
tónu).
Žiaci po ukončení 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
ovládajú hru stupníc dur a mol do 3 predznamenaní,
dokážu zahrať stupnice dur a mol (harmonickú aj melodickú) do 3 predznamenaní,

zahrajú akordy T5 , D , zm7 s
rozloženým T5 a D7 ,zm7 v tenute, legate,
zahrajú náročnejšie skladby v rýchlejších tempách so sprievodom klavíra, alebo
v komornom zoskupení (duo,trio, kvarteto ....).
Obsahový štandard
Prehlbovanie a fixovanie reberno‐ bránicového dýchania vzhľadom na možnosť prechodu na väčší
typ nástroja ‐ tenorový nástroj in C.
Pri prechode na tenorový nástroj preorientovania žiaka na hmatovú orientáciu tenorovej zobcovej
flauty. Rozvíjanie schopností v oblasti agogiky.
Využívanie ornamentiky. Rozširovanie hmatového záberu vrozsahu f1– as3.
Rozvíjanie schopnosti hry z listu hrou jednoduchých skladieb alebo hrou jednoduchých duet.
Pohotovejšie čítanie notového zápisu a aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v
predmete hudobná náuka primerane k špecifikám nástroja.
Hra stupníc do 3 predznamenaní durové aj molové (harmonická, melodická) T5 , D7,zm7
s rozloženým T5,D7,zm7v tenute, legate.
Zvládnutie náročnejších sólových aj komorných skladieb rôznych štýlových období.
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.
Žiaci po ukončení 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
ovládajú správne držanie nástroja a postavenie rúk a prstov,
majú osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa (durové a molové ‐ harmonické aj melodické) do 4
predznamenaní,
vedia zahrať akordy T5 ,D7, zm7 s obratmi T 5a D7, zm7 v tenute, legate, staccate
vcelom
rozsahu nástroja,
dokážu sa zapojiť do komornej alebo súborovej hry,
vedia zahrať technicky náročnejšiu aj rozsahovo dlhšiu skladbu,
vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon a výkony iných.
Obsahový štandard
Prehlbovanie a fixovanie reberno‐ bránicového dýchania vzhľadom na možnosť prechodu na väčší
typ nástroja ‐ basový nástroj. Pri prechode na basový nástroj viesť žiaka k schopnosti hrať basso
continuo (generálbas). Pri prechode na basový nástroj viesť žiaka k správnemu držaniu nástroja a
postavenie rúk a prstov, vzhľadom
na prechodu na väčší typ nástroja. Používanie rôznych
spôsobov artikulácie (tenuto, legato, portamento, staccato, rôzne spôsoby nasadenia tónu jazykom
(mäkké, tvrdé
nasadenie).
Riešenie technických problémov podriadiť hudobnému výrazu a interpretácii skladby.
Hmatový ambit v celomrozsahu od f1 ‐po as3.
Obohatenie hry o nové melodické ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note s
bodkou).
Aplikácia teoretických poznatkov, nadobudnutých v predmete hudobná náuka primerane k
špecifikám nástroja.
Melodické ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note s bodkou).
Stupnice do 4 predznamenaní dur aj mol (harmonický aj melodický variant) s rozložením T5 aj D7 a
zm7.
Hra zložitejších rytmických motívov. Melodické a technické cvičenia zamerané na problematiku
vyskytujúcu sa v prednesových skladbách. Prednesové skladby s

prihliadnutím na možnosti aj schopnosti žiaka, ktoré mu umožnia úspešne prezentovať sa na
absolventskom koncerte.
Záverečná skúška:
‐2 stupnice
‐1 durová, 1 molová,
‐2 etudy rozličného charakteru,
‐2 prednesové skladbyrozličného charakteru.

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
ŠVP: ISCED 2 B

Časová dotácia: 1,5 h
Žiaci po ukončení 1. ročníka II. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
dokážu nadviazať na kompetencie nadobudnuté počas I. stupňa základného štúdia,
pracujú na celkovej technike dýchania,
zdokonaľujú predstavu kvalitného tónu,
majú osvojenú hru stupníc dur a mol, T5, veľké rozklady, obraty,
orientujú sa v hre z listu v skladbách rôzneho komorného obsadenia,
prehlbujú cit pre frázu, dynamiku a agogiku,
vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
osvojujú prednesové ozdoby a ornamentiku,
preukazujú technické kompetencie na etudách a technických cvičeniach.
Obsahový štandard
Stabilita bránicového dýchania. Primeraná kvalita tónu. Poznávanie hudobnej literatúry od
najstarších čias po súčasnosť.
Všetky dur a mol stupnice, T5, rozklady a obraty, D7, zm7.
Hra zlistu. Rozpoznanie charakteru a nálady skladby, určovanie tempa a dynamiky
skladieb, výrazová, intonačná stabilita a dolaďovanie.
Vedomosti o štýlových obdobiach. Základy ornamentiky a výrazových prostriedkov.
Posunutie techniky prstov do rýchlejších temp.
Žiaci po ukončení 2. ročníka II. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
ovládajú celkovú techniku dýchania, disponujú primerane kvalitným tónom,
orientujú sa v hre z listu v skladbách rôzneho komorného obsadenia,
volia si skladby podľa vlastného vkusu, prípadne podľa uváženia pedagóga,
rozširujú frázu, dynamiku a agogiku,
vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
vedia si samostatne naštudovať rytmicky a výrazovo náročnejšie skladby,
preukazujú technické kompetencie na etudách a technických cvičeniach,
zapájajú sa do hry komorného obsadenia.



Obsahový štandard
Stabilita bránicového dýchania, kvalita tvorenia tónu.
Hra zlistu. Osvojovanie hudobnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť.
Rozpoznanie charakteru a nálady skladby, určovanie tempa a dynamiky skladieb, intonačná stabilita
a dolaďovanie. Rozširovanie frázy, dynamiky a agogiky.

Kultúra tónu, vedomosti o štýlových obdobiach aimprovizácii.
Samostatnosť pri naštudovaní náročnejšej skladby. Technika prstov, rýchle tempa.
Hra vkomornom zoskupení (duo, trio, kvarteto...).
Žiaci na konci 3. ročníka II. stupňa základného štúdia :
Výkonový štandard
vytvárajú si vlastný názor na štýl hudby a jej interpretáciu,
pracujú na zložitejšej technike,
pracujú s farbou a kvalitou tónu,
zameriavajú sa na kultivovanosť prejavu, intonačnú čistotu,
zameriavajú sa na hru z listu, základný spôsob improvizácie,
ovládajú všetky typy zobcových fláut podľa svojich možností a schopnosti,
orientujú sa v notovom zápise, samostatne riešia problematiku nástrojovej hry.


Obsahový štandard
Tvorba vlastného názoru pri naštudovaní skladby.
Precíznosť pri riešení technickej a obsahovej stránky diela. Intonačná a technická sebakontrola.
Farebnosť a kvalitatívna stránka tónu. Hra z listu, základy improvizácie.
Sopraninová, sopránová, altová, tenorová a basová zobcová flauta.
Notová zápis skladieb v „c“ a „f“ kľúči.
Žiaci na konci 4. ročníka II. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
vyhodnocujú vlastný názor na štýl hudby a jej interpretáciu,
využívajú zložitejšiu techniku a muzikantské postupy,
ovládajú všetky výrazové a interpretačné schopnosti,
zvládajú pohotovosť pri hre z listu, improvizáciu,
uvádzajú do praxe všetky typy zobcových fláut,
dodržujú základnú údržbu nástroja,
orientujú sa vnotovom zápise, samostatne riešia problematiku nástrojovej hry,
uvádzajú do praxe hru sólových a komorných skladieb,
orientujú sa vo flautovej literatúre.
Obsahový štandard
Samostatnosť pri naštudovaní skladby. Interpretácia technicky náročných skladieb.
Výrazové a interpretačné schopnosti v prednesových skladbách.
Pohotovosť pri hre z listu, základy improvizácie.Sopraninová, sopránová, altová, tenorová a basová
zobcová flauta. Údržba nástroja.
Notová zápis skladieb v „c“ a „f“ kľúči.
Orientácia vo flautovej literatúre.Sólové a komorné skladby. Flautová literatúra.
Záverečná skúška:
‐2 stupnice,
‐2 etudy rozličného charakteru,
‐2 prednesové skladby rozličného charakteru.

ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia.
ŠVP: ISCED 1 B

Časová dotácia: 2,5 h
Žiaci po ukončení 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
majú zvládnuté preorientovanie sa na altový nástroj in F (prípadne sopraninovú flautu,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 3 predznamenaní, T5, obraty, D7,
zahrajú akordy T5 s rozloženým T5 v tenute, legate, staccate, portamente,
interpretujú aj náročnejšie, rozsiahlejšie skladby stredných tempách so sprievodom klavíra,
prípadne vkomornom zoskupení,
majú cit pre rytmus a artikulačnú a štýlovú reprodukciu,
zvládajú plynulý prechod do inej oktávy s použitím palcovej techniky,
využívajú ornamentiku v skladbách, ktoré interpretujú (príraz zhora, príraz zdola, nátryl, mordent,
trilok),
majú zmysel pre kolektívnu hru prostredníctvom komornej hry – duo, trio, kvarteto.
Obsahový štandard
Prehlbovanie a fixovanie reberno‐ bránicového dýchania.
Stupnice dur, mol do 3 predznamenaní, T5, rozložený akord, obraty, D7. Akordy T5
s rozloženým T5 v tenute, legate, staccato, portamente. Artikulácia, prehlbovanie fráz.
Zdokonaľovanie techniky prstov a kvality tónu.Technicky náročnejšie a obsahovo rozsiahlejšie
skladby. Artikulácia a cit pre štýlovú reprodukciu.
Práca na zdokonaľovaní palcovej techniky pri hre tónov vo vyšších registroch.
Hmatový ambit vrozsahu od f1– po g, prípadne as3.
Samostatnosti žiaka s využívaním výrazových prostriedkov.Využívanie ornamentiky (príraz zhora,
príraz zdola, nátryl, mordent, trilok).
Žiaci po ukončení 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard
rozširujú svoje kompetencie o hru na väčší typ nástroja
‐tenorová zobcová flauta,
ovládajú hru stupníc dur a mol do 5 predznamenaní,
zahrajú akordy T5, D7, zm7 srozloženým T5 a D7, zm7 v tenute, legate, portamente,
pracujú v skladbách s ornamentikou (príraz zhora, príraz zdola, nátryl, mordent, trilok, obal),
požívajú hmatový f1– as3,
pracujú na kultivovanosti tónu, presnej rytmickej, artikulačnej, intonačnej a štýlovej reprodukcii,
orientujú sa na hru z listu,
zahrajú náročnejšie skladby v rýchlejších tempách so sprievodom klavíra, alebo
v
komornom zoskupení (duo, trio, kvarteto...).

Obsahový štandard
Prehlbovanie a fixovanie reberno‐ bránicového dýchania, vzhľadom na možnosť prechodu na väčší
typ nástroja ‐ tenorový flauta in C .
Preorientovanie žiaka na hmatovú techniku tenorovej zobcovej flauty.
Stupnice dur a mol do 5 predznamenaní. Akordy T5, D7, zm7, s rozloženým T5 a D7,zm7 v tenute,
legate, portamente.
Kultivovanosť tónu, presná rytmická, artikulačná, intonačná a štýlová reprodukcia.
Využívanie ornamentiky (príraz zhora, príraz zdola, nátryl, mordent, trilok, obal) vzhľadom na
zvolení typ nástroja.
Rozširovanie hmatového záberu v rozsahu f1– as3 .
Rozvíjanie schopnosti hry zlistu.
Zdokonaľovanie rytmickej súhry a intonácie pri komornej hre (duo,trio, kvarteto)
v
kombinácii s inými hudobnými nástrojmi.
Žiaci po ukončení 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard

pracujú na prehlbovaní a fixovaní reberno‐ bránicového dýchania
‐pri prechode na väčší typ ‐ basovú flautu,
ovládajú správne držanie nástroja a postavenie rúk a prstov na basovej zobcovej flaute,
majú osvojenú hru všetkých stupníc z hľadiska tempa (durové a molové ‐harmonické aj melodické)
do 7 predznamenaní,
vedia zahrať akordy T5, D7, zm7 s obratmi T5 a D7,zm7 v tenute, legate, staccate
v celom
rozsahu nástroja,
disponujú primerane kvalitným tónom,
používajú rôzne spôsoby artikulácie (tenuto, legato, portamento, staccato), rôzne spôsoby
nasadenia tónu jazykom (mäkké, tvrdé nasadenie).
dokážu sa zapojiť do komornej alebo súborovej hry,
vedia zahrať technicky náročnú aj rozsahovo dlhšiu skladbu,
uplatňujú rôzne druhy melodických ozdôb ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note
sbodkou),
Využívajú dynamiku, tempové rozlíšenie, frázovanie podľa svojich možnosti
a
schopností,
sú samostatní pri riešení problému danej skladby,
preukazujú technické kompetencie na etudách a technických cvičeniach,
vedia kriticky zhodnotiť vlastný výkon a výkony iných.
Obsahový štandard
Prehlbovanie afixovanie reberno‐ bránicového dýchania vzhľadom na možnosť prechodu na väčší
typ nástroja ‐basový nástroj.
Schopnosť hrať basso continuo (generálbas) na basovej zobcovej flaute.
Správne držanie nástroja a postavenie rúk a prstov, vzhľadom na prechodu na väčší typ nástroja.
Všetky stupnice do 7 predznamenaní ‐ dur, mol . Akordy T5, D, zm7 s obratmi T5 a D7, zm7 v tenute,
staccate v celom rozsahu nástroja.
Kvalita tónu. Používanie rôznych spôsobov artikulácie (tenuto, legato, portamento,
staccato), rôzne spôsoby nasadenia tónu jazykom (mäkké, tvrdé nasadenie).
Komorná a súborová hra.
Melodické ozdoby (skupinový príraz, odraz, obal, obal na note s bodkou).

Hra zložitejších skladieb. Hra prednesových skladieb rôznych štýlových období.
Posunutie techniky prstov do rýchlejších temp. Poznanie hudobnej literatúry rôznych štýlových
období. Zhodnotenie vlastného výkonu.
Záverečná skúška:
‐4 stupnice
‐2 durové, 2 molové
‐3 etudy rozličného charakteru,
‐2 prednesové skladby rozličných štýlových období.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na priečnej flaute

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2017/2018 , platný od 02.09.2015

ZUŠ D. Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad
Bebravou
Názov ŠVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na priečnej flaute
Všeobecná charakteristika zamerania: 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. Na
štúdium hry na flaute sa 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 sa odporúča pravidelná lekárska kontrola (dýchacie orgány, srdce, štítna žľaza,
chrup).
Obsah predmetu zahŕňa v sebe hru z nôt, komornú hru, súborovú hru v rôznych hudobných
žánroch.
Cieľom vyučovania hry na flaute 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 súbore. Mimoriadne nadaných žiakov pripraviť pre štúdium na
konzervatóriu.
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania v zameraní: hra na priečnu flautu.
Absolvent musí ovládať výrazové prostriedky na štúdium rôznych štýlových období, ensemblovú
hru, sólovú hru so sprievodom akordického nástroja, kultúru tónu a čistotu hudobného prejavu,
technickú zručnosť v hre prednesových skladieb.
Podmienkou ukončenia primárneho umeleckého vzdelania je interný koncert alebo triedna
besiedka.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v zameraní : hra na priečnu flautu.
Absolvent sekundárneho umeleckého vzdelania musí zvládnuť nástrojovo‐technickú a hudobno‐
estetickú zručnosť hry, ktorá zaručuje trvalý a pevný základ pre samostatný hudobný prejav
(reprodukčný aj percepčný) a u nadaných žiakov bude dobrým predpokladom pre pokračovanie
v štúdiu na odbornej umeleckej škole.
Podmienkou ukončenia nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania je záverečná absolventská
skúška z hlavného predmetu, hudobnej náuky a verejný absolventský koncert.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hra na priečnu
flautu
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého hráča, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá
technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať skladby rôznych štýlov
a žánrov s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti
a zručnosti, ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie
prezentovať svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní hra na priečnu flautu
Absolvent rozšíreného štúdia je schopný podať umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni. Má
prehľad v odbornej literatúre a poznatky z nej dokáže využívať v umeleckej praxi. Je schopný tvorivej
umeleckej práce. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností. Absolvent je
pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje získané
vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo člen umeleckého telesa.
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE: HRA NA PRIEČNEJ FLAUTE
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD HRA NA NÁSTROJI
Prvá časť I. stupňa základného štúdia (2 roky UP č. 10)
Žiaci po ukončení 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
sú oboznámení s históriu nástroja, zvládajú zloženie, rozložením nástroja a jeho ošetrovaním,
pracujú so základmi dychovej techniky (intenzita plynulého nádychu
a výdychu), funkciou bránice, majú osvojené základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie
nástroja), v rámci artikulácie ovládajú hru tenuto a legato, praktizujú hru stupníc dur a mol (len
harmonické) do 3 predznamenaní, zahrajú akordy T5veľký rozklad T5 v tenute, legate, interpretujú
krátke prednesové skladby so sprievodom klavíra, príp. duetá. Osvojovanie základných návykov a 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 a mol (len harmonické) do 3 predznamenaní v zvládnutom rozsahu, T5‐ veľký
rozklad T5 v tenute, legate.
Rozvoj melodicko‐ rytmického cítenia.
Utváranie zvukovej predstavivosti čistého a zvučného flautového tónu.
Žiaci po ukončení 2. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
praktizujú zloženie a rozloženie nástroja, ošetrovanie nástroja,

ovládajú správne základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy reberno‐
bránicového dýchania – intenzita nádychu, plynulosti a dĺžky výdychu),
ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické, melodické) do 4 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, príp.
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 v 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 4 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 podľa výberu,‐ 2 etudy rôzneho charakteru,‐
1 prednesová skladba.
A/ Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Pedagogický zamestnanec postupuje podľa tohto vzdelávacieho programu vtedy, ak žiak po
ukončení 2. ročníka primárneho umeleckého štúdia prestúpil na priečnu flautu. Po ukončení prvého
ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia je možné:
a) pokračovať v klasickom štúdiu hry na priečnej flaute, ktoré trvá ďalšie 3 roky,
b) pokračovať v rozšírenom štúdiu po ukončení prvého ročníka druhej časti I. stupňa základného
štúdia.
Žiaci po ukončení 1. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
ovládajú zloženie a rozloženie nástroja, základnú údržbu, majú osvojené kompetencie primerane ich
veku a dispozíciám postoj, držanie nástroja, základy reberno‐ bránicového dýchania),
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.
Zdokonaľovanie hráčskej techniky (dychovej, tónovej, prstovej techniky).

Tvorba kultúrneho tónu a intonácie.
Zavádzanie nácviku jednoduchého staccata.
Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb.
Orientácia na čistotu spojov v pomalších aj rýchlejších tempách.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1 po a3 s následným rozširovaním po c4.
Hra stupníc dur a mol (harmonické a melodické) do 4 predznamenaní v zvládnutom rozsahu, T5, D7,
zm7‐ veľké rozklady a obraty po 4 v tenute, legate, staccate.
Prehlbovanie vedomostí v oblasti štýlových období.
Zväčšovanie dynamických plôch s prihliadnutím na intonáciu a výraz.
Riešenie technických problémov podriaďovať hudobnému výrazu a interpretácii skladby.
Náročnejšie skladby so sprievodom klavíra, príp. v komornom zoskupení.
Žiaci po ukončení 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
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‐ po c4,
majú osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa dur a mol (harmonické, melodické) do 4
predznamenaní,
zahrajú akordy T5‐ veľký rozklad T5, D7, zm7 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.
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 p f.
Stabilizovanie techniky hry jednoduchého staccata.
Zavádzanie nácviku dvojitého staccata.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1‐ po c4.
Aplikácia hudobno‐ teoretické poznatkov v praxi.
Hra stupníc dur a mol (harmonické a melodické), 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.
Žiaci po ukončení 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
zdokonaľujú kvalitu tónu, kultivovaného prejavu a intonačnej čistoty
hry,

ovládajú základy dychovej techniky a zdokonaľujú techniku dýchania (obsažný a rýchly nádych,
plynulý výdych),
rozširujú dynamickú škálu vo všetkých registroch nástroja,
v rámci artikulácie ovládajú hru tenuto a legato, jednoduché aj dvojité staccato, portamento,
aplikujú hmatový ambit v rozsahu od c1‐ po d4,
majú osvojenú hru stupníc dur a mol (harmonické a melodické), s T5, D7, zm7
veľké rozklady a obraty po 4 v tenute, legate, staccate,
sú schopní zahrať prednesové skladby sólo, alebo so sprievodom klavíra,
aplikujú melodické a technické cvičenia podľa výberu pedagóga
a individuálnych dispozícií žiaka,
dokážu sa zapojiť do komornej alebo súborovej hry.
Zdokonaľovanie kvality tónu (zvuková predstavivosť čistého zvučného flautového tónu),
kultivovaného prejavu a intonačnej čistoty hry.
Prehlbovanie nádychovej fázy (práca na obsažnom a
rýchlom nádychu) a predlžovanie výdychovej fázy vzhľadom na hru náročnejších
prednesov.
Rozširovanie dynamickej škály vo všetkých registroch nástroja.
Stabilizovanie techniky hry tenuta, legata, jednoduchého a dvojitého staccata, portamenta.
Rozširovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1‐ po d4.
Uvedenie hudobno‐ teoretické poznatkov do praxe.
Hra stupníc dur a mol (harmonické a melodické),T5, D7, zm7‐ veľké rozklady
a obraty po 4 v
tenute, legate, staccate v rýchlejších tempách, jednoduchým aj dvojitým jazykom.
Sústredenosť a ekonomický nácvik 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.
Komorná a súborová hra.
Žiaci po ukončení 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
naďalej zdokonaľujú tónovú stránku hrania dlhých tónov v celom rozsahu nástroja
s rôznou dynamickou plochou,
pracujú na dolaďovaní formou hry oktávových spojov,
aplikujú hmatový ambit v rozsahu od c1‐ po d4,
dokážu zahrať stupnice dur a mol (harmonické, melodické), T5, D7, zm7, veľký rozklad
a obraty
po 4 v rýchlejších tempách v tenute, legate, dvojitom staccate,
zahrajú stupnice C dur, Cis dur ‐ c mol, cis mol cez 3 oktávy,
majú vytvorení názor na flautový tónový ideál (čistota, plnosť farebnosť tónu),
sú oboznámení so skladbami rôznych štýlov a charakteru,
volia si skladby podľa vlastného vkusu alebo podľa odporučenia učiteľa,
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. Skvalitňovanie tónovej stránky pomocou hrania
dlhých tónov v celom rozsahu nástroja s rôznou dynamickou plochou.
Dolaďovanie formou hry oktávových spojov. Upevnenie hmatového ambitu u
žiaka v rozsahu od c1‐ po d4.
Aplikácia hudobno‐ teoretických poznatkov v praxi.
Stupnice dur a mol (harmonické, melodické), T5, D7, zm7, veľký rozklad a obraty po 4
v
rýchlejších tempách v tenute, legate, dvojitom staccate.

Stupnice C dur, Cis dur ‐ c mol, cis mol.
Zdokonaľovanie technickej zručnosti aplikovanej pri hre v rámci stupníc, technických cvičení a
prednesov.
Flautový tónový ideál (čistota, plnosť a farebnosť tónu): M. Moyse –De la sonorite / cvičenia na
tvorenie tónu /Philipe Bernold – La Technique d ́ Embouchure /218 exercices/.
Rozvoj kladných postojov k interpretácii hudby hrou sólových aj komorných skladieb v súčinnosti s
rozvojom technických, výrazových prostriedkov.
Zhodnotenie vlastného výkonu a výkonu iných.
Práca na rytmicky aj výrazovo náročnejších etudách a prednesoch.
Komorná a súborová hra.
Záverečná skúška:‐2 etudy rôzneho charakteru,‐ 1 prednesová skladba.
B/ Druhá časť I. stupňa základného štúdia
Pedagogický zamestnanec postupuje podľa tohto vzdelávacieho programu vtedy, keď žiak ukončil
primárne umelecké vzdelanie,
ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické, melodické) do 4 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, príp. v komornom
zoskupení.
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 4 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.
Pedagogický zamestnanec postupuje podľa tohto vzdelávacieho programu vtedy, keď žiak ukončil
primárne umelecké vzdelanie na sopránovej zobcovej flaute.
Žiaci po ukončení 1. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:

Výkonový štandard Obsahový štandard
sú oboznámení s históriu nástroja, zvládajú zloženie, rozloženie nástroja a ošetrovanie nástroja,
sú oboznámení so základy dychovej techniky (intenzita plynulého nádychu a výdychu), funkciou
bránice,
majú osvojené základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja),
vrámci artikulácie ovládajú hru tenuto a legato,
ovládajú hru stupníc dur a mol (len harmonické) do 3 predznamenaní,
zahrajú akordy T5 ‐ veľký rozklad T5 v tenute, legate,
zahrajú krátke prednesové skladby so sprievodom klavíra, príp. duetá.

Osvojovanie základných návykov a zručností pri hre na nástroji (postoj – postavenie hlavy, ramien,
rúk, nôh, držanie nástroja ‐ 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 a mol (len harmonické) do 3 predznamenaní v zvládnutom rozsahu, T5‐veľký rozklad
T5 v tenute, legate.
Rozvoj melodicko‐rytmického cítenia.
Utváranie zvukovej predstavivosti čistého a zvučného flautového tónu.
Žiaci po ukončení 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
ovládajú zloženie a rozloženie nástroja, a ošetrovanie nástroja,
praktizujú správne základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie nástroja, základy
reberno‐ bránicového dýchania ‐ intenzita nádychu, plynulosti a dĺžky výdychu),
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
v
zvládnutom rozsahu nástroje.
ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické, melodické) do 4 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,príp. v komornom
zoskupení.
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 4 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 nástrojm
Žiaci po ukončení 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
ovládajú zloženie a rozloženie nástroja, základnú údržbu,
majú osvojené primerane ich veku a dispozíciám postoj, držanie nástroja, základy
reberno‐ bránicového dýchania),
zdokonaľujú prácu na tvorbe kultúrneho tónu a intonácii,
pri technických aj melodických cvičeniach dbajú na čistotu spojov v pomalších aj rýchlejších
tempách,
ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické, melodické) do 4 predznamenaní
(harmonické, melodické),

zahrajú akordy T5‐ veľký rozklad T5, D7, zm7 v tenute, legate
Zdokonaľovanie hráčskej techniky (dychovej, tónovej, prstovej techniky).
Zavádzanie nácviku jednoduchého staccata.
Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1 po a3 s následným rozširovaním
Prehlbovanie vedomostí v oblasti štýlových období
Hra stupníc dur a mol, obraty po 4 cez 2 oktávy,
vedia používať výrazové prostriedky vo väčších dynamických škálach,
hrajú náročnejšie skladby so sprievodom klavíra, príp. v komornom zoskupení.
Zväčšovanie dynamických plôch s prihliadnutím na intonáciu.
Riešenie technických problémov podriaďovať hudobnému výrazu a interpretácii skladby.

po c4.

Žiaci po ukončení 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
majú osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa dur a mol (harmonické, melodické) do 4
predznamenaní,
zahrajú akordy T5‐ veľký rozklad T5, D7, zm7 v tenute, legate, staccate a obraty po 4
cez 2 oktávy, C dur – c mol cez 3 oktávy,
ovládajú techniku hry jednoduchého staccata,
aplikujú 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.
Zdokonaľovanie zvukovej predstavivosti čistého a zvučného flautového tónu.
Prehlbovanie nádychovej fázy (práca na obsažnom a rýchlom nádychu) predlžovanie výdychovej
fázy vzhľadom na hru náročnejších prednesov.
Rozširovanie dynamickej škály – hrou: p f p, f p f.
Stabilizovanie techniky hry jednoduchého staccata.
Zavádzanie nácviku dvojitého staccata.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1‐ po c4.
Hra stupníc dur a mol.
Zdokonaľovanie rytmického cítenia hrou náročnejších technických etúd a prednesových skladieb.
Rozvíjanie hráčskej techniky v súčinnosti s rozvojom muzikality.
Záverečná skúška:‐2 stupnice, ‐2 etudy rôzneho charakteru, prednes‐ podľa technických
a výrazových schopností žiaka‐ pomalá a rýchla

ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. –4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia
Žiaci po ukončení 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
dokážu nadobudnuté technické zručnosti a schopnosti získané v predchádzajúcom štúdiu aplikovať
v hre technických cvičení a náročnejších prednesových skladieb,
ovládajú základy dychovej techniky a zdokonaľujú techniku dýchania (obsažný a rýchly nádych,
plynulý výdych),
zdokonaľujú prácu na tvorbe kultúrneho, plného a čistého tónu,

pri hre technických cvičení a prednesových skladieb dbajú na čistotu
spojov a kontrolu intonačnej stability,
hrajú hru stupnice dur a mol (harmonické, melodické) T5‐ veľký rozklad T5, D7, zm7
v tenute, legate, staccate a obraty po 4 cez 2 oktávy,
vedia zahrať jednoduchšie skladby so sprievodom klavíra.
Prehlbovanie a fixovanie reberno ‐bránicového dýchania.
Zdokonaľovanie hráčskej techniky (dychovej, tónovej, prstovej techniky).
Stabilizovanie tenuta, legata a jednoduchého staccata.
Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb v rámci preberaného učiva.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1 po a3.
Zdokonaľovanie nasadzovania tónu a ukončovania tónu.
Vyrovnávanie registrov.
Hra stupníc dur a mol (harmonické a melodické), T5, D7, zm7‐ veľké rozklady a obraty po 4 v tenute,
legate, jednoduchom staccate.
Zväčšovanie dynamických plôch.
Zdokonaľovanie rytmického cítenia.
Riešenie technických problémov podriaďovať hudobnému výrazu a interpretácii skladby.
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 3. ročníka I. stupňa rozšíreného štúdia:
2 stupnice, ‐2etudy, ‐1 prednesová skladba.
Žiaci po ukončení 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
aplikujú nadobudnuté technické zručnosti a schopnosti získané v predchádzajúcom štúdiu v hre
technických cvičení a náročnejších prednesových skladieb,
ovládajú základy dychovej techniky a zdokonaľujú techniku dýchania (obsažný a rýchly nádych,
plynulý výdych),
zdokonaľujú prácu na tvorbe kultúrneho, plného a čistého tónu,
pri hre technických cvičení a prednesových skladieb dbajú na čistotu spojov a kontrolu intonačnej
stability,
v tenute,
ovládajú hru stupníc dur a mol (harmonické, melodické) T5 ‐ veľký rozklad T5, D7, zm7
legate, staccate a obraty po 4 cez 2 oktávy,
zahrajú stupnice C dur, c mol cez 3 oktávy s rozkladmi aj obratmi T5, D7, zm7 v tenute, legate,
staccate,
interpretujú náročnejšie a rozsiahlejšie skladby so sprievodom klavíra.
Prehlbovanie a fixovanie reberno‐ bránicového dýchania.
Zdokonaľovanie hráčskej techniky (dychovej, tónovej, prstovej techniky).
Stabilizovanie tenuta, legata portamenta a jednoduchého staccata.
Zavádzanie nácviku dvojitého staccata.
Zdokonaľovanie hry melodických ozdôb v rámci preberaného učiva.
Upevňovanie hmatového ambitu u žiaka v rozsahu od c1 po c4.
Zdokonaľovanie nasadzovania tónu a ukončovania tónu.
Vyrovnávanie registrov.
Hra stupníc dur a mol (harmonické a melodické), T5, D7, zm7‐ veľké rozklady a obraty po 4 v tenute,
legate, jednoduchom staccate.
Prehlbovanie vedomostí v oblasti štýlových období.
Zväčšovanie dynamických plôch s prihliadnutím na intonáciu.
Riešenie technických problémov podriaďovať hudobnému výrazu a
interpretácii skladby.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 4. ročníka I. stupňa základného štúdia rozšíreného
vyučovania:
‐2 stupnice,
‐2 etudy rôznej technickej problematiky,
‐
2 prednesové skladby.
Žiaci po ukončení 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia:
Výkonový štandard Obsahový štandard
majú osvojenú hru stupníc z hľadiska tempa dur a mol (harmonické,
melodické) cez 2 oktávy, C dur – c mol cez 3 oktávy,
vedia zahrať akordy T5‐ veľký rozklad T5, D7, zm7 v tenute, legate, staccate aobraty po 4 cez 2
oktávy,
ovládajú techniku hry jednoduchého staccata a dvojitého staccata,
ovládajú techniku hry oktáv a intervalových spojov v legate s rôznou dynamickou plochou,
pri melodických frázach dokážu používať správnu techniku dýchania (správne používanie pravidiel
zmien dýchania v hudobných frázach),
melodické ozdoby a ďalšie výrazové prostriedky sú schopní používať pri hre prednesových skladieb,
dokážu nadobudnuté technické zručnosti hry aplikovať v hre náročnejších
a rozsiahlejších
prednesových skladieb.
Zdokonaľovanie kvality tónu (zvuková predstavivosť 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 p f.
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,D7,zm7‐ veľké rozklady a obraty po 4 v tenute,
legate, staccate v rýchlejších tempách, jednoduchým aj dvojitým jazykom.
Hra stupníc C dur, c mol cez 3 oktávy, T5,D7,zm7‐veľké rozklady a obraty po 4.
Pri hre prednesových skladieb dbať na kultivovanú hru zameranú na presnú rytmickú, artikulačnú,
intonačnú reprodukciu.
Rozvíjať hráčsku techniku v súčinnosti s rozvojom muzikality.
Záverečná skúška:
‐2 stupnice,
‐2etudy rôzneho charakteru,
‐2 prednesové skladby.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na klarinete

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2018/2019 , platný od 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Študijné zameranie: hra na klarinete
Všeobecná charakteristika zamerania: Klarinet je jednoplátkový drevený dychový hudobný
nástroj. Na rozdiel od iných nástrojov má široké uplatnenie v ľudovej, komornej, symfonickej ,
opernej, tanečnej, džezovej a napokon aj v sólovej hre. Jeho krásny a zároveň tajuplný ton je
nezameniteľný s inými dychovými nástrojmi. Hra na klarinete predpokladá dobrú sluchovú dispozíciu
hráča a istú fyzickú vyspelosť. Z tohto dôvodu je vhodné začínať s výučbou vo veku 7 – 10 rokov,
prihliadajúc na individuálny vývoj žiaka. Do tej doby je opäť vhodným a často aj využívaným
prípravným nástrojom zobcová flauta, čo umožňuje kreovať v predstihu správne návyky dýchania,
uvoľneného postoja pri hre, oboznámiť sa s hudobným zápisom a jeho čítaním a rozvíjať rytmické
cítenie. Zámerom študijného zamerania Hry na klarinete, ako samostatného hlavného predmetu, je
komplexný hudobný rozvoj žiakov.
Ciele študijného zamerania:
o 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,
o schopnosť súhry s inými hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri),
o poznať zvukové a farebné možnosti nástroja, jeho technické parametre, poznať princípy
ochrany a údržby nástroja,
o hru z listu, improvizáciu
o samostatnosť, uvedomelosť pri riešení technickej a obsahovej záležitosti diela,
o hudobnú predstavivosť, fantáziu, hudobnú pamäť, orientáciu v hudobných formách, štýloch
a žánroch,
o vlastný názor na interpretáciu skladieb rôznych štýlových období a žánrov,
o orientáciu žiaka – absolventa na amatérsku hudobnú prax, alebo ďalšie štúdium na vyššom
type umeleckého školstva ‐ konzervatórium, vysoká škola umeleckého či pedagogického
zamerania.
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra na saxofón:
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia nadobudol základné elementárne návyky (hygiena
nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje
samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra na saxofón:
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychový nástroj. Využíva a rozširuje správne reberno‐bránicové dýchanie, je schopný tvoriť
ľahký, intonačne čistý tón s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym nasadením a
ukončením. Je schopný pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne
vystupovať, je spôsobilý flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má
schopnosť sebakontroly a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho
súčasť v sekcii orchestra, súboru.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hra na saxofón:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti v hre hudobný nástroj.
Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických odtieňov, hrá
bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo použiť pri interpretácii
hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby a aplikuje ich aj v hudobnej skladbe. Pozná výrazovú
charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej i modernej hudby) a vie ju vyjadriť pri hre.
Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú produkciu, vie posúdiť výkon iného hráča.
Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť ako samostatný a pohotový amatérsky hudobník, či už
v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre. Absolvent druhého stupňa základného štúdia
reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a prehliadkach. Do života si berie kladný vzťah k hudbe, ktorá
ovplyvňuje jeho hudobné a estetické cítenie natoľko, aby sa stal pozorným poslucháčom a dobrým
interpretom.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní hra na saxofón:
Absolvent štúdia dosahuje také predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na
vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a vyšších odborných školách hudobného a pedagogického
zamerania. Je schopný zvládnuť samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované
v predpísanom rozsahu na prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných,
verejných alebo iných podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po
hudobnej tak i po psychickej stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania).
Vie zhodnotiť vlastný interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen v komorných či
orchestrálnych súboroch.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Formou predhrávania ţivej a reprodukovanej hudby získať u ţiaka záujem o štúdium hry na
klarinete. Oboznámiť ţiaka s nástrojom, jeho vznikom a vývojom. (Opis častí, zloţenie nástroja,
základná údrţba nástroja a plátkov). Zistiť dispozície ţiaka pre hru na klarinete. Dbať o rozvoj
hudobných schopností, najmä tých, ktoré sú menej rozvinuté. Oboznámiť ţiaka so základnými
technikami hry, nasadzovanie (detaché), legato a základy hry staccato.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Oboznámenie sa s nástrojom, jeho zložením a starostlivosťou.
- Správne držanie tela, držanie nástroja – postavenie prstov.
- Bránicové dýchanie – nátisk.
- Výslovnosť – nasadenie, ukončenie tónu ‐ kultúra tonu.
- Hra vydržovaných tónov.
- Zvládnuť tony v rozsahu e – c2.
- Tenuto a legato.
- Hra základných durových stupníc a molových do 2 predznamenaní s T5.
Výkonový štandard:
- sa oboznamujú s nástrojom, jeho zložením a starostlivosťou,
- majú osvojené základné návyky pri hre na nástroji (postoj, držanie, nástroja, postavenie prstov,
základy reberno‐bránicového dýchania),
- vedia nasadiť a ukončiť tón, dbajú za kultúrnosť tónu,
- hrajú vydržované tóny,
- zvládajú hru v rozsahu e – c2,
- v rámci artikulácie ovládajú hru tenuto, legato,
- ovládajú základné durové a molové stupnice do 2 predznamenaní s T5,
- interpretujú jednoduché ľudové a umelé piesne.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Naďalej upevňovať hru staccato, legato, tenuto. Portamento. Viesť ţiaka k hre v dynamických
odtieňoch. Rozvíjať hudobné schopnosti – sluch, rytmus, hudobná pamäť, motorika. Rozširovať
rozsah. Zdokonaľovať techniku prstov a jazyka – synchrón. Hrať skladbičky z tanečnej a populárnej
hudby, pestovať hru z listu.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Upevňovanie správnych základných hráčskych návykov.
- Zdokonaľovanie správneho reberno‐bránicového dýchania.
- Kultúra tónu. Význam vydržovaných tónov.
- Technika hry staccata.
- Dynamické odtiene ‐ crescendo a decrescendo.
- Základné durové a molové stupnice do 4 predznamenaní s T5.
- Hra v rozsahu e – g2.
- Hra v celých, polových, štvrťových i osminových hodnotách.
- Osvojovanie si základných hudobno‐teoretických pojmov: pomlčka, bodka za notou, triola,
synkopa, ligatúra, legato, doba, takt, rytmus, tempo, dynamika, piano, mezzoforte, forte,
fortissimo, crescendo, decrescendo.
- Budovanie intonačnej a rytmickej predstavy.
- Rozlišovanie durového a molového tónorodu, intervaly v.2, m.2.
- Piesne a ľahšie inštruktívne skladby sólo alebo so sprievodom klavíra.
- Hra v dvojhlase (žiak, učiteľ).
Výkonový štandard:
- upevňujú si správne základné hráčske návyky,
- naďalej pracujú na zdokonaľovaní reberno‐bránicového dýchania,
- pracujú na kultúre tónu, poznajú metódu správneho rozohrávania so zameraním na stabilitu
tónu – vydržiavané tóny,
- pracujú s technikou hry staccata,
- hrajú v dynamických odtieňoch, rozlišujú crescendo, decrescendo,
- praktizujú a zdokonaľujú sa v základných durových a molových stupniciach do 4 predznamenaní
s T5,
- aplikujú hru v rozsahu e – g2,
- používajú nové rytmické prvky (hra v osminových notách a pomlčkách),
- zahrajú piesne a ľahšie inštruktívne skladby sólo alebo so sprievodom klavíra.
Záverečná skúška:
-

2 stupnice
1 etuda,
1 prednesová skladba

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v 1. a 2. ročníku (ISCED 1B) a rozvíjať ich o ďalšie
technické a výrazové prvky. Snažiť sa o zrýchľovanie v hre staccato a vyrovnanosť prstovej techniky.
Kladieme dôraz aj na agogiku a dynamiku. Hra ľahších prednesových skladieb.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Hygiena a údržby nástroja.
- Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
- Budovanie nátisku.
- Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu (e – f3) výraznou dychovou oporou.
- Hra tenuto, staccato.
- Zdokonaľovanie väzieb legáta 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.
- Elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie, agogika.
- Nácvik kratších skladieb a piesní spamäti.
- 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.
- 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.
Výkonový štandard:
- poznajú časti nástroja, zvládajú zloženie a rozloženie nástroja,
- zvládajú prstovú a jazykovú techniku,
- hrajú v rozsahu e – f3,
- ovládajú hru tenuto, staccato a legato,
- aplikujú hru durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov a D7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
- ovládajú plynulé čítanie nôt,
- orientujú sa v notovom zápise a sú schopní hrať jednoduché skladby z listu,
- aplikujú elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie,
agogika),

-

hrajú a ovládajú hru celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a pomlčiek,
a ovládajú hru polovej , štvrťovej a osminovej noty s bodkou,
- ovládajú prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami,
sú schopní hrať so sprievodom a vedome rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu,
interpretujú viachlasé skladby so spolužiakmi, alebo učiteľom.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a rozvíjať ich o
ďalšie technické a výrazové prvky. Rozvíjať poznatky v hre z listu zdokonaľovať jeho reprodukčné
schopnosti.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Starostlivosť o nástroj.
- Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
- Budovanie nátisku a tónovej vyrovnanosti v celom používanom rozsahu,
- Prstová a jazyková technika.
- Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
- Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
- Hra tenuto, staccato, plynulé väzby legáta s prechodom do dvojčiarkovanej oktávy.
- Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní , T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
- Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
- Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
- Uvedenie hudobno‐teoretických poznatkov v praxi: dur a mol kvintakord, D7 a jeho obraty,zm7
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, 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.
Výkonový štandard:
- poznajú základnú starostlivosť o nástroj (zloženie, rozloženie, čistenie),
- zvládajú prstovú a jazykovú techniku v rýchlejších tempách,
- hrajú v rozsahu e – f3,
- ovládajú hru tenuto, staccato , legato,
- zvládnu hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov , D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
- uplatňujú intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu,
- rozlišujú a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly,
- sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
- sú schopní práce v súboroch,
- verejným účinkovaním získajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a rozvíjať ich o
ďalšie technické a výrazové prvky. Zdokonaľovať dychovú techniku, kvalitu tónu, zvukovú
vyrovnanosť. Vyžadovať presnú rytmickú a artikulačnú techniku.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Starostlivosť o nástroj – jednoduchá údržba, čistenie.
- Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
- Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
- Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou využívanie širokej
dynamickej škály ( p až ff ).
- Tenuto, staccato, plynulé väzby legáta v dvojčiarkovanej oktáve , hra portamento.
- Zvládanie prstovej a jazykovej techniky.
- Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní , T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
- Hra chromatickej stupnice.
- Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
- Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov v praxi: stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, portamento, chromatická stupnica, 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, 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.
Výkonový štandard:
- ovládajú starostlivosť o nástroj,
- upevňujú prstovú a jazykovú techniku,
- zahrajú v rozsahu e – g3,
- bezpečne ovládajú a kombinujú hru tenuto, staccato,
- aplikujú hru portamento,
- zvládnu hru durových a molových stupníc do siedmich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov , D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
- zvládnu hru chromatickej stupnice ,
- demonštrujú kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu,
- využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb ( z nôt aj spamäti ),

-

sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch,
verejným účinkovaním získajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a rozvíjať ich o
ďalšie technické a výrazové prvky. Zdokonaľovať dychovú techniku, kvalitu tónu, zvukovú
vyrovnanosť. Vyžadovať presnú rytmickú a artikulačnú techniku.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
- Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
- Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
- Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
- Vyrovnaná prstová a jazyková technika.
- Tenuto, staccato, portamento, plynulé väzby legáta perného v dvojčiarkovanej a trojčiarkovanej
oktáve.
- Hra durových a molových stupníc , T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
- Hra chromatickej stupnice.
- Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
- Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov do praxe: stupnica, durový a molový kvintakord, D7
a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portamento, chromatická stupnica, 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, 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.
Výkonový štandard:
- bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku aj v rýchlych tempách,
-

zvládajú hru v rozsahu e – g3,
využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
ovládajú plynule čítanie nôt ,
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov , D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu, hrajú chromatické stupnice,
sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch,
vedia vhodne uplatňovať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja aj pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období ( z nôt aj spamäti ),

-

sú schopní samostatne naladiť nástroj,
verejným účinkovaním získajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácii.
Záverečná skúška:
-

2 stupnice,
2 etudy rôzneho charakteru,
1 prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

-

-

Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
Hra dlhých tónov s výraznou dychovou oporou.
Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
Hra tenuto, staccato, portamento, plynulé 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.
Rozsiahlejšie skladby a piesne spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
Oboznámenie sa so základmi improvizácie a transpozície 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, 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.
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.
Kadencie T‐S‐D.

Výkonový štandard:
- bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku a hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
- zvládajú hru v rozsahu e – g3,
- ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
- ovládajú plynule čítanie nôt,
- vedia zahrať melodické ozdoby,
- aplikujú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov , D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
- zvládnu hru chromatickej stupnice,
- ovládajú hru celotónových stupníc,
- orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období,
- zvládnu základy improvizácie a transpozície in C a in A.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 až 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.
- Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
- Kadencie T‐S‐D.
- Základy improvizácie a transpozície 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.
Výkonový štandard:
- bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku v rýchlejších tempách,
- uplatňujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou kultivovaný tón v celom rozsahu nástroja,
- ovládajú hru melodických ozdôb,
- zvládajú hru trilku,
- ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
- ovládajú plynule čítanie nôt,
- aplikujú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov , D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
- ovládajú hru chromatických a celotónových stupníc,
- vedia samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov,
- sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
- samostatne pracujú v súboroch,

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 až ff ).
- Rôzne spôsoby 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.
Výkonový štandard:
- bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku,
- demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja,
- sú schopní samostatne naladiť nástroj,
- ovládajú hru melodických ozdôb a hru trilku,
- využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento ),
- ovládajú plynule čítanie nôt,
-

aplikujú hru durových a molových stupníc a príslušných T5, D7 a zm7 po troch a po štyroch,

-

ovládajú hru chromatických a celotónových stupníc,
sú samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
vedia zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
vedia vedome využívať vhodné frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri
interpretácii rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
ovládajú základnú koordináciu pri hre so spoluhráčmi v komornej a orchestrálnej hre v oblasti
intonácie, rytmu, dynamiky a výrazu,
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II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na klarinete
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- 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 až 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.

Výkonový štandard:
- využívajú všetky nadobudnuté kompetencie pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych štýlov
a žánrov,
- samostatne riešia problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
- samostatne podľa potreby využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato,
portamento), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,
- samostatne pracujú s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností,

-

ovládajú plynule čítanie nôt, hru durových, molových, chromatických a celotónových stupníc

-

a príslušných T5, D7 a zm7,
sú samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov,
samostatne využívajú nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej
a orchestrálnej hre

Záverečná skúška:
- 2 stupnice,
- 2 etudy,
- 1 prednesová skladba.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na saxofóne

V Bánovciach nad Bebravou, pre šk. rok 2018/2019 , platný od 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na saxofóne
Všeobecná charakteristika zamerania: Saxofón patrí v dnešnej dobe k preferovaným
hudobným nástrojom. Je využiteľný nielen v komorných zoskupeniach, ale aj veľkých orchestroch. Je
to jednoplátkový dychový nástroj, vyrobený predovšetkým z mosadze. Napriek tomu sa však
zaraďuje k dreveným dychovým nástrojom (zvuk sa vytvára vzniká chvením dreveného plátku
umiestneného v hubici). Nástroj bol pôvodne skonštruovaný za účelom zaplnenia medzery medzi
drevenými a plechovými nástrojmi. Základnými typmi sú soprán saxofón, alt saxofón, tenor saxofón
a barytón saxofón. Hra na saxofóne predpokladá dobrú sluchovú dispozíciu hráča a istú fyzickú
vyspelosť. Z tohto dôvodu je vhodné začínať s výučbou vo veku 7 – 10 rokov, prihliadajúc na
individuálny vývoj žiaka. Do tej doby je vhodné a často sa aj využíva ako prípravný nástroj zobcová
flauta, prípadne detský soprán saxofón, čo umožňuje kreovať v predstihu správne návyky dýchania,
uvoľneného postoja pri hre, oboznámiť sa s hudobným zápisom a jeho čítaním a rozvíjať rytmické
cítenie. Zámerom štúdia v predmete Hra na saxofóne, ako samostatného hlavného predmetu, je
komplexný hudobný rozvoj žiakov. V záujme sebazáchovy hry na saxofóne existujú dva dychové
súbory na našej ZUŠ, kde sa uplatňujú hráči na tento nástroj.

Ciele študijného zamerania:
o 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,
o schopnosť súhry s inými hudobnými nástrojmi (komorná hra, hra v orchestri),
o poznať zvukové a farebné možnosti nástroja, jeho technické parametre, poznať princípy ochrany a
údržby nástroja,
o hru z listu, improvizáciu
o samostatnosť, uvedomelosť pri riešení technickej a obsahovej záležitosti diela,
o hudobnú predstavivosť, fantáziu, hudobnú pamäť, orientáciu v hudobných formách, štýloch
a žánroch,
o vlastný názor na interpretáciu skladieb rôznych štýlových období a žánrov,
O orientáciu žiaka – absolventa na amatérsku hudobnú prax, alebo ďalšie štúdium na vyššom type
umeleckého školstva ‐ konzervatórium, vysoká škola umeleckého či pedagogického zamerania.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra na saxofón:
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia nadobudol základné elementárne návyky
(hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje
samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k svojmu veku.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra na saxofón:
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychový nástroj. Využíva a rozširuje správne reberno‐bránicové dýchanie, je schopný tvoriť
ľahký, intonačne čistý tón s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym nasadením a
ukončením. Je schopný pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne
vystupovať, je spôsobilý flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má

schopnosť sebakontroly a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho
súčasť v sekcii orchestra, súboru.
Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní hra na saxofón:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti v hre hudobný nástroj.
Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických odtieňov, hrá
bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo použiť pri interpretácii
hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby a aplikuje ich aj v hudobnej skladbe. Pozná výrazovú
charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej i modernej hudby) a vie ju vyjadriť pri hre.
Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú produkciu, vie posúdiť výkon iného
hráča. Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť ako samostatný a pohotový amatérsky
hudobník, či už v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre. Absolvent druhého stupňa základného
štúdia reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a prehliadkach. Do života si berie kladný vzťah
k hudbe, ktorá ovplyvňuje jeho hudobné a estetické cítenie natoľko, aby sa stal pozorným
poslucháčom a dobrým interpretom.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní hra na saxofón:
Absolvent štúdia dosahuje také predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na
vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a vyšších odborných školách hudobného a pedagogického
zamerania. Je schopný zvládnuť samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované
v predpísanom rozsahu na prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných,
verejných alebo iných podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po
hudobnej tak i po psychickej stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania).
Vie zhodnotiť vlastný interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen v komorných
či orchestrálnych súboroch.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
Formou predhrávania živej a reprodukovanej hudby získať u žiaka záujem o štúdium hry na
saxofóne. Oboznámiť žiaka s nástrojom, jeho vznikom a vývojom. Zistiť dispozície žiaka pre hru na
saxofóne. Dbať na rozvoj všetkých hudobných schopností. Oboznámiť žiaka so základnými
technikami hry, ako sú nasadzovanie, legato a základy hry staccato.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐
Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja.
‐
Budovanie nátisku.
‐
Hra dlhých tónov, nasadzovanie.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rozsah g1–c3.
Tenuto, staccato.
Jednoduché skladby, ľudové piesne.
Rytmické etudy, tlieskanie a scatovanie predpísaného rytmu.
Stupnice do 4 predznamenaní, durový kvintakord ‐T5.
Základné hodnoty nôt a pomlčiek.
Pojmy: celá, polová, štvrťová, osminová a šestnástinová nota, pomlčka, bodka za notou, triola,
synkopa, ligatúra, doba, takt, rytmus, tempo.
‐
Budovanie intonačnej a rytmickej predstavy.

Výkonový štandard:
‐ Osvojujú si popis nástroja a poznávajú zásady jeho údržby,
‐ Vedia zaujať správny postoj a držanie tela pri hre ovládajú noty v rozsahu g1‐c3 (vyspelejší žiaci
môžu ovládať rozsah od d1 po d3),
‐ Ovládajú nasadzovať tón jazykom.
‐ Zvládajú hru 4 durových stupníc a tonických kvintakordov v rámci jednej oktávy v dosiahnutom
rozsahu,
‐ interpretujú rytmické cvičenia ‐etudy, tlieskanie a scatovanie predpísaného rytmu,
‐ hrajú ľudové piesne v rôznych tóninách, napr. v tónine, v akej práve hrajú stupnicu, aby sa naučili
z hlavy transponovať.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
Zdokonaľovať kultúru tónu. Upevňovať hru staccato a legato. Rozvíjať hudobné schopnosti – sluch,
rytmus, hudobnú pamäť, motorické schopnosti. Hra v základných dynamických odtieňoch. Základy
hry z listu.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Zvládnutie základných nástrojových návykov: postoj, držanie tela.
Reberno‐bránicové dýchanie.
Budovanie nátisku.
Hra dlhých tónov. Interpretácia v rámci dosiahnutého rozsahu d1 – c3.
Tenuto, staccato, legáto.
Stupnice do 4 predznamenaní a T5‐akordov v dosiahnutom rozsahu.
Nácvik piesní dvojhlasne (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.

Výkonový štandard:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ovládajú základy nástrojových návykov: postoj, držanie tela,
zdokonaľujú základy správneho reberno‐bránicového dýchania,
reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu,
ovládajú hru v rozsahu d1 – c3(d3), vyspelejší žiaci aj c1,h‐malé, b‐ malé.
zvládnu hru tenuto, legato a staccato,
zahrajú stupnice do 4 predznamenaní a tonický kvintakord,
stupnice interpretujú v rámci jednej oktávy v dosiahnutom rozsahu, systém hry po najvyšší
a najnižší akordicky ton, ktorý žiak vie zahrať,
aplikujú hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových nôt a pomlčiek ,hru noty s bodkou
a hru osminových triol, zvládajú striedanie osminových nôt a osminových triol.

Záverečná skúška:
- 1 durová, 1 molová stupnica, T5 – akord,
- 1 etuda,
- 1 prednesová skladba.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
Zdokonaľovať kultúru tónu a dbať na zvukovú vyrovnanosť vo všetkých registroch. Zrýchľovať hru
staccato a vyrovnať ju s prstovou technikou. Rozvíjať výrazové schopnosti žiaka (dynamika, agogika).
Nácvik ľahších melodických ozdôb (opora, príraz, skupinka, nátril). Hra prednesových skladieb vo
voľnejších tempách a nácvik portamenta.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

-

Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
Budovanie nátisku.
Dlhé tóny v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
Tenuto, staccato.
Zdokonaľovanie väzieb legáta 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 piesní 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.
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.

Výkonový štandard:
-

sú oboznámení s históriu nástroja, zvládajú zloženie, rozloženie nástroja a ošetrovanie nástroja,
zvládajú prstovú a jazykovú techniku.
ovládajú hru v rozsahu c1 – f3 ,
aplikujú hru tenuto, staccato a legato,
Sú schopní zahrať durové a molové stupnice do 4 predznamenaní, a príslušné tonické kvintakordy a D7
po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
ovládajú plynulé čítanie nôt,
orientujú sa v notovom zápise a sú schopní hrať jednoduché skladby z listu,
aplikujú elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie, agogika),
ovládajú hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a pomlčiek,
zvládajú prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami, hru polovej , štvrťovej
a osminovej noty s bodkou,
sú schopní hrať so sprievodom a vedome rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu,
hrajú viachlasé skladby so spolužiakmi, alebo učiteľom,
verejným účinkovaním získavajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: naďalej upevňovať hru staccato, legato, tenuto. portamento. Viesť žiaka k hre v dynamických
odtieňoch. Rozvíjať hudobné schopnosti – sluch, rytmus, hudobná pamäť, motorika. Rozširovať
rozsah. Zdokonaľovať techniku prstov a jazyka – synchrón. Hrať skladbičky z tanečnej a populárnej
hudby, pestovať hru z listu.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

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 využívanie širokej
dynamickej škály ( p až ff ).
Tenuto, staccato.
plynulé väzby legáta s prechodom do dvojčiarkovanej oktávy.
Durové a molové stupnice do 6 predznamenaní , T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne
rýchlom tempe.
Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
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.

Výkonový štandard:
‐
‐
‐
‐

zvládajú prstovú a jazykovú techniku v rýchlejších tempách,
hrajú v rozsahu b – f3,
ovládajú hru tenuto, staccato , legato,
reprodukujú durové a molové stupnice do 6 predznamenaní a príslušné tonické
kvintakordov , D7 a zm7 po troch a po štyroch, dosiahnutom rozsahu,

‐
‐
‐
‐

uplatňujú intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu,
rozlišujú a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly,
realizujú sa v súboroch,
verejným účinkovaním získavajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického
a fyzického zaťaženia.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele: Rozvíjať a prehlbovať všetky prvky hudobnosti, technické a výrazové schopnosti ţiaka.
Kompletné zvládnutie tónového rozsahu nástroja za pouţitia základných a pomocných hmatov
vrátane pouţitia pri hre a nácviku melodických ozdôb. Zdokonaľovať tónovú kultúru a dbať na
zvukovú vyrovnanosť tónov v celom rozsahu nástroja. Vyţadovať hru v rýchlejších tempách. Zapájať
ţiakov do súborovej hry, rozvíjať schopnosť hry z listu, naspamäť. Viesť ţiakov k samostatnosti pri
nácviku jednoduchých skladieb a piesní. Rozvíjať výrazové schopnosti.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
Budovanie nátisku, a tónovej vyrovnanosti v celom používanom rozsahu.
Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
Zvládanie prstovej a jazykovej techniky.
Tenuto, staccato, portamento.
Plynulé väzby legáta v dvojčiarkovej oktáve.
Durové a molové stupnice do 7 predznamenaní , T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne
rýchlom tempe.
Hra chromatickej stupnice.
Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
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: 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, 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.

Výkonový štandard:
‐ neustále pracujú na plynulom reberno‐bránicovom dýchaní,
‐ aplikujú dlhé tóny v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou,
‐ hrajú v rozsahu b – fis3,
‐ využívajú širokú dynamickú škálu,
‐ zvládajú prstovú a jazykovú techniku v rýchlejších tempách,
‐ ovládajú a kombinujú tenuto, staccato , legato, portamento,
‐ reprodukujú durové a molové stupnice do 7 predznamenaní a príslušné tonické kvintakordov
, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
‐ pracujú s chromatickou stupnicou,
‐ demonštrujú kvalitu tónu,
‐ uplatňujú intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu,
‐ využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb (z nôt aj spamäti),
‐ sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch, verejným účinkovaním získavajú
osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického zaťaženia vo vypätej situácii.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele: Nadviazať na schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a prehlbovať ich o
ďalšie technické a výrazové prvky. Zdokonaľovať dýchanie do bránice, kontrolovať kvalitu tónu,
nasadenie a zmysel pre frázu. Dbať na zvukovú vyrovnanosť ako aj kultúru tónu.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
‐ Tónovej vyrovnanosti v celom používanom rozsahu.
‐ Budovanie nátisku.
‐ Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
‐ Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
‐ Vyrovnaná prstová a jazyková technika.
‐ Tenuto, staccato, portamento.
‐ Plynulé väzby legáta v dvojčiarkovej a trojčiarkovej oktáve.
‐ Durové a molové stupnice, T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlom tempe.
‐ Hra chromatickej stupnice.
‐ Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
‐ Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
‐ Aplikácia teoretických vedomosti v praxi: stupnica, durový a molový kvintakord, D7 a jeho obraty,
zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portamento, chromatická stupnica, 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, 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, triolové frázovanie.
‐ Hra veľkej trioly.

Výkonový štandard:
‐ neustále pracujú na plynulom reberno‐bránicovom dýchaní.
‐ bezpečne aplikujú prstovú a jazykovú techniku aj v rýchlych tempách,
‐ zvládajú hru v rozsahu b – fis3,
‐ využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
‐ ovládajú plynulé čítanie nôt,

‐

demonštrujú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov , D7
a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
‐ zvládnu hru chromatických stupníc,
‐ sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch,
‐ vedia vhodne uplatňovať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja,
‐ aj pri interpretácii rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období ( z nôt aj spamäti ),
‐ sú schopní samostatne naladiť nástroj,
‐ verejným účinkovaním získavajú osobné skúsenosti v zvládnutí trémy, psychického a fyzického
zaťaženia vo vypätej situácii.
Záverečná skúška:
- 1 durová 1 molová stupnica
- 2 etudy odlišného charakteru a tempa
- 1 prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ 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 a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom tempe.
‐ Chromatická stupnica.
‐ Celotónová stupnica.
‐ Interpretácia skladieb rôznych štýlových období.
‐ Hra rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
‐ Základy pentatoniky, improvizácie a bluesu.
‐ 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 , ako klasickej tak i kadencie
používanej v jazzovej hudbe.
Výkonový štandard:
‐ bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku a hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
‐ zvládajú hru v rozsahu b – fis3,

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
ovládajú plynulo čítanie nôt,
vedia zahrať melodické ozdoby,
hrajú durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy , D7 a zm7 po troch a po
štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
zvládnu hru chromatickej stupnice,
ovládajú hru celotónových stupníc,
orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období,
oboznamujú sa s pentatonikou a so základmi improvizácie, bluesovou stupnicou,
aplikujú legáta medzi ľ a 3 notou – ak sú 4 osminové noty,
získavajú základy pre swingové frázovanie, artikuláciu T a D,
získavajú informácie o bluesovej forme s využitím bluesu v populárnej hudbe.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
‐ Prstová a jazyková technika.
‐ Intonačné prevedenie a kultivovanosť tónu.
‐ Pohotovosť a sebakontrola.
‐ Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
‐ Budovanie nátisku.
‐ Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
‐ Využívanie širokej dynamickej škály ( p až 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.
‐ 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 , ako klasickej tak i kadencie
používanej v jazzovej hudbe.

Výkonový štandard:
‐ bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku v rýchlejších tempách,
‐ hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu,
‐ demonštrujú sluchovú pohotovosť a sebakontrolu,
‐ aplikujú kultivovaný tón v rámci celého rozsahu,
‐ ovládajú hru melodických ozdôb,
‐ zvládajú hru trilku,
‐ využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento),
‐ ovládajú plynulé čítanie nôt, interpretujú durových a molových stupníc a príslušných tonických
kvintakordov , D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
‐ zvládajú hru chromatických a celotónových stupníc,
‐ vedia samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov,
‐ sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
‐ sú schopní samostatnej práce v súboroch,
‐ pracujú s pentatonikou a so základmi improvizácie, bluesovou stupnicou,
‐ získavajú základy pre swingové frázovanie, artikuláciu T a D,
‐ orientujú sa v bluesovej forme s využitím bluesu v populárnej hudbe.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové 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 až 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).
‐ Interpretácia technicky, rytmicky a dynamicky náročnejších skladieb.
‐ 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 , ako klasickej tak i kadencie
používanej v jazzovej hudbe.

Výkonový štandard:
‐ bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku,

‐ demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
‐ realizujú hru melodických ozdôb a hru trilku,
‐ využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato, portamento ),
‐ sú schopní plynulo čítať noty, zahrajú durové a molové stupnice a príslušné akordy T5, D7 a zm7
po troch a po štyroch,
‐ ovládajú hru chromatických a celotónových stupníc,
‐ sú samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
‐ vedia zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
‐ využívajú vhodné frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
‐ ovládajú základnú koordináciu pri hre so spoluhráčmi v komornej a orchestrálnej hre v oblasti
intonácie, rytmu, dynamiky a výrazu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. ‐ stupeň základného štúdia a štúdium pre
dospelých

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na saxofóne
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
‐ Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
‐ Bezpečné ovládanie prstovej a jazykovej techniky.
‐ Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita nátisku.
‐ Plynulá hra.
‐ Dlhé tóny s výraznou dychovou oporou.
‐ Využívanie širokej dynamickej škály ( pp až ff ).
‐ Využívanie rôznych spôsobov artikulácie a frázovania.
‐ Práca s farbou a kvalitou tónu.
‐ 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).
‐ Interpretácia technicky, rytmicky a dynamicky náročnejších skladieb.
‐ 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).
‐ Interpretácia technicky, rytmicky a dynamicky náročnejších skladieb.
‐ 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 , ako klasickej tak i kadencie
používanej v jazzovej hudbe.
Výkonový štandard:
‐ využívajú všetky nadobudnuté kompetencie pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych štýlov a
žánrov,
‐ bezpečne ovládajú prstovú a jazykovú techniku,
‐ demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
‐ samostatne podľa potreby využívajú rôzne druhy artikulácie ( tenuto, staccato, legato,
portamento), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,
‐ samostatne pracujú s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností,
‐ ovládajú plynulé čítanie nôt, hru durových, molových, chromatických a celotónových stupníc
a príslušných T5, D7 a zm7,
‐ sú samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov,
‐ samostatne využívajú nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej
a orchestrálnej hre,
‐ ovládajú transkripciu nejakého sóla, jej zápis do nôt a jej fixovanie, hranie z nahrávkou
a klavírnym sprievodom,
‐ demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
‐ vedia zahrať rozsiahle prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
‐ využívajú vhodné frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
‐ ovládajú 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.
-

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Plechové dychové nástroje,
Hra na trúbke

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na trúbke
Všeobecná charakteristika zamerania: Trúbka patrí medzi dychové hudobné nástroje so širokou
škálou využitia v rôznych hudobných zoskupeniach a žánroch. Pri hre na trúbke je potrebné
koordinovať viaceré činnosti v rovnakom čase (technika dýchania, tvorenie tónu, postoj, držanie
nástroja, držanie tela atď.), takže je dôležité, aby uchádzač bol dostatočne mentálne vyspelý, aby
mohol túto problematiku zvládnuť. Hra na tomto inštrumente si vyžaduje aj dostatočnú fyzickú
zdatnosť, preto je vhodné prijímať do prvého ročníka deti vo veku približne 10 rokov, ktoré už majú
potrebné fyziologické parametre. Dôležitým predpokladom je hudobné nadanie, hudobný sluch a
úprimný záujem o hru na tomto nástroji a pevná vôľa.

Ciele študijného zamerania:
-

-

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),
kvalitu tónu, kultiváciu nasadenia, cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku aagogiku,
schopnosť súhry sinými 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 diela,
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.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra Hra na
dychové‐plechové nástroje:
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových
nástrojoch ovláda základné teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka, ktoré
primeranou formou k svojmu veku aplikuje v hre na hudobnom nástroij. Počas štúdia nadobudol
základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a
tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k
svojmu veku. Je schopný zaradiť sa do komorných zoskupení (duá, triá) a zároveň ovláda techniku
interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
potrebami žiaka. Úroveň rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre
následné stupne vzdelania. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa
základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových nástrojoch.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní Hra
na dychové‐plechové nástroje:
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychovom nástroji. Využíva a rozširuje správne reberno‐bránicové dýchanie, je schopný
tvoriť ľahký, intonačne čistý tón s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym
nasadením a ukončením. Pozná základnú výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných období
(barok až súčasnosť) a vie ju vyjadriť pri hre, pozná základné hudobné formy i druhy hudobného
umenia. Je schopný samostatne naštudovať primeranú hudobnú skladbu, zahrá adekvátnu hudobnú
skladbu z listu, v rámci sebareflexie vie vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú hru. Dokáže
zahrať tempovo kontrastné skladby v rámci cyklických skladieb (koncert, sonáta) so sprievodom
klavíra či iného harmonického alebo melodického nástroja. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti
využíva v komornej, súborovej či orchestrálnej hre. Absolvent druhej časti prvého stupňa má
primerane rozvinutý umelecký vkus, skladby dokáže adekvátne vnímať a interpretovať na základe
doteraz získaných teoretických poznatkov, ktoré vie aj prakticky uplatňovať pri hre. Je schopný
pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne vystupovať, je spôsobilý
flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má schopnosť sebakontroly
a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho súčasť v sekcii orchestra,
súboru atď.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní
Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti vhre hudobnom nástroji.
Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických odtieňov, hrá
bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo použiť pri interpretácii
hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby a aplikuje ich aj v hudobnej skladbe. Pozná výrazovú
charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej i modernej hudby) a vie ju vyjadriť pri hre.
Dokáže používať získané vedomosti a skúsenosti k samostatnému štúdiu nových skladieb, vyhľadáva
skladby podľa vlastného výberu, orientuje sa v hudobnej literatúre, počúva nahrávky a interpretáciu
iných hráčov a využíva získané znalosti vo svoj prospech. Používa internetové možnosti pre
konfrontáciu. Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú produkciu, vie posúdiť
výkon iného hráča. Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť ako samostatný a pohotový
amatérsky hudobník, či už v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre. Absolvent druhého stupňa
základného štúdia reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a prehliadkach, je schopný zúčastniť sa
konkurzov do orchestrov už na profesionálnej úrovni. Do života si berie kladný vzťah k hudbe, ktorá
ovplyvňuje jeho hudobné a estetické cítenie natoľko, aby sa stal pozorným poslucháčom a dobrým
interpretom.

Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent rozšíreného štúdia druhej časti prvého stupňa základného štúdia dosahuje také
predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a
vyšších odborných školách hudobného a pedagogického zamerania. Je schopný zvládnuť
samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované v predpísanom rozsahu na
prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných, verejných alebo iných
podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po hudobnej tak i po psychickej
stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania).Vie zhodnotiť vlastný
interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen v komorných či orchestrálnych
súboroch.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- vzbudiť záujem o hru na trúbke
- zvládnuť základné dychové techniky na elementárnej úrovni
- zvládnuť základné nátiskové techniky
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
- Budovanie nátisku, tónu
- Hra dlhých tónov, nasadzovanie.
- Rozsah g ‐c2
- Rozširovanie tónového rozsahu
- Spájanie nôt v rozsahu g ‐c2 diatonicky v rámci stupníc C, G
- Jednoduché skladbičky v rámci prebraného rozsahu nástroja
- Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka.
- História, stavba, mechanika a spôsob ošetrenia nástroja
- Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality
Výkonový štandard:
- ovládajú postoj pri hre a držanie nástroja
- poznajú základy správneho použitia nástroja, jeho ošetrenie a údržbu
- dodržujú základné nátiskové návyky
- zvládajú správny spôsob dýchania a tvorby tónu
- sú schopní spájať noty v rozsahu g ‐c2diatonicky v rámci stupníc C, G
- reprodukujú jednoduché skladbičky vrámci prebraného rozsahu
- interpretujú krátke jednoduché skladbičky salebo bez sprievodu klavíra
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Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- naďalej pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- mať vedomosti o tvorení kvalitného tónu
- reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
- rozlišovať základné druhy artikulácie ‐Legato, non Legato
- hrať cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu
- hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnuť zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
- Predlžovanie nádychu a výdychu
- Technické cvičenia, vydržiavané tóny
- Technika kvality tónu
- Dynamické odtiene
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej a hlbokej polohe
- Rozsah fis ‐e2
- Hra stupníc v štvrťových notách
- Tonický akord po 4 vo voľnom tempe
- Jednoduché melódie podľa sluchu
- Legátove a tenutové pasáže, kombinácia legáta a staccata
- Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka
- Rozpoznávanie jednoduchých hudobných foriem – jednoduchá dvojdielna hudobná forma,
rondo
- Orientácia na rôzne skladbičky zrôznych štýlových období
- Sluchové rozlišovanie durového a molového tónorodu.
- Vnímanie nálady skladby
- Základné vedomosti o štýlových obdobiach
Výkonový štandard:
- naďalej pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- majú vedomosti otvorení kvalitného tónu
- reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
- rozlišujú základné druhy artikulácie ‐Legato, non Legato

-

hrajú cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu
sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
zvládnu zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:
-

2 stupnice
2 charakterovo rozdielne cvičenia
2 rôzne skladby
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu
- neustále sa venovať technike dýchania a tvorby tónu
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrať v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy
- byť schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrať v prebranom rozsahu nástroja
- rozlišovať silu, dĺžku, výšku afarbu tónu
- reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
- hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnuť zahrať primerané skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Reberno ‐ bránicové dýchanie
- Predlžovanie nádychu a výdychu
- Technické cvičenia rôzneho zamerania, vydržiavané tóny
- Kvalita tvorby tónu
- Dynamické odtiene
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej, hlbokej a vyššej polohe
- Hra stupníc v štvrťových a osminových notách
- Tonický akord po 4 vo voľnom tempe
- Jednoduché melódie podľa sluchu
- Jednoduché skladby podľa notového zápisu
- Hra z listu
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu
- Zameranosť na interpretačné prvky rôznych štýlových období
- Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality
- Intonačná stabilita
- Kombinácia rytmických modulov v hre na nástroji

-

Základné vedomosti o štýlových obdobiach

Výkonový štandard:
- sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu
- neustále sa venujú technike dýchania a tvorby tónu
- vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrajú v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy
- sú schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrajú v prebranom rozsahu nástroja
- rozlišujú silu, dĺžku, výšku afarbu tónu
- reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
- sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnu zahrať primerané skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na trúbku
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu
- neustále sa venovať technike dýchania a tvorby tónu
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrať v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy
- byť schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrať v prebranom rozsahu nástroja g –e2
- rozlišovať silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
- dbať na dodržiavanie fráz
- reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
- hrať jednoduché melódie podľa sluchu
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Upevňovanie získaných kompetencii nadobudnutých v prechádzajúcich rokoch
- Reberno‐bránicové dýchanie
- Predlžovanie nádychu a výdychu
- Technické cvičenia rôzneho zamerania, vydržiavané tóny
- Kvalita tvorby tónu
- Správna jazyková technika
- Dynamické odtiene
- Rozsah g ‐e2
- Rozlišovanie sily, dĺžky, výšky a farby tónu
- Dodržiavanie fráz
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej, hlbokej a vyššej polohe
- Hra stupníc v štvrťových a osminových notách v rytmických moduloch (C, G, F, B, Es, G, D)
- Tonický akord po 4 vo voľnom tempe
- Skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom zoskupení
- Hra z listu
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu
- Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality
- Intonačná stabilita a muzikalita
- Základné vedomosti o štýlových obdobiach

Výkonový štandard:
- upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
- sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
- naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu
- neustále sa venujú technike dýchania a tvorby tónu
- vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrajú v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy
- sú schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrajú v prebranom rozsahu nástroja g –e2
- rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
- dbajú na dodržiavanie fráz
- reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
- sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnu zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom
zoskupení

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov v dynamických
odtieňoch
- rozvíjať hru legato v alikvotných tónoch v polových, neskôr štvrťových notách v tempe jedna
doba = jedna sekunda
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu
- neustále sa venovať technike dýchania a tvorby tónu
- rozlišovať silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
- dbať na dodržiavanie fráz
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Rozvíjanie techniky reberno‐bránicového dýchania
- Predlžovanie nádychu a výdychu
- Technické cvičenia
- Kvalita tvorby tónu
- Správna jazyková technika
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch
- Rozlišovanie sily, dĺžky, výšky a farby tónu
- Dodržiavanie fráz
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej, hlbokej a vyššej polohe
- Hra stupníc v štvrťových, osminových a šestnástinových notách v rytmických moduloch
- Tonický akord po 4 v rýchlejšom tempe
- Akordy v tenute, legate, staccate v rýchlejšom tempe
- Náročnejšie cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových období
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu
- Hra z listu, jednoduché transpozície
- Hra v súboroch, komorná hra
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu
- Intonačná stabilita a muzikalita
- Vedomosti o štýlových obdobiach nielen starších, ale i novodobých
- Určovanie rýchleho tempa skladieb

Výkonový štandard:
- upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
- sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov v dynamických
odtieňoch
- rozvíjajú hru legato v alikvotných tónoch v polových, neskôr štvrťových notách v tempe jedna
doba = jedna sekunda
- naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu
- neustále sa venujú technike dýchania a tvorby tónu
- rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
- dbajú na dodržiavanie fráz
- vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- pridávajú do repertoáru náročnejšie cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových
období
- interpretujú prednesové skladby väčšieho rozsahu
- zapájajú sa do súborovej a komornej hry

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch,
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov v dynamických
odtieňoch,
- rozvíjať hru legato, tenuto, staccato (jednoduché, dvojité, trojité)
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu
- orientovať sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách
- vedieť vystihnúť celkový charakter skladby
- rozpoznať jednoduché melodické ozdoby a využívať ich v daných skladbách
- vnímať základné prvky improvizácie
- pridávať do repertoáru náročnejšie cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových
období
- hrať v rýchlejších tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(kratšie pasáže),
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Rozvíjanie techniky reberno‐bránicového dýchania.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technické cvičenia.
- Kvalita tvorby tónu.
- Kultivovanosť hudobného prejavu.
- Správna jazyková technika.
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch.
- Dôraz na výraz, agogiku, frázy, dynamiku a štýlovosť.
- Stupnice v štvrťových, osminových a šestnástinových notách v rytmických moduloch.
- Základné prvky improvizácie.
- Hra akordov tenuto, legato, staccato vrýchlejšom tempe.
- Náročnejšie cvičenia aprednesové skladby rozmanitých štýlových období.
- Skladby v rýchlejších tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a
trojitom (kratšie pasáže).
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu.
- Hra z listu, jednoduché transpozície.
- Hra v súboroch, komorná hra.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.

-

Intonačná stabilita.

Výkonový štandard:
- upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch,
- sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov v dynamických
odtieňoch,
- rozvíjajú hru legato, tenuto, staccato (jednoduché, dvojité, trojité)
- naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu
- orientujú sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách
- vedia vystihnúť celkový charakter skladby
- rozpoznajú jednoduché melodické ozdoby a využívajú ich v daných skladbách
- vnímajú základné prvky improvizácie
- pridávajú do repertoáru náročnejšie cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových
období
- hrajú v rýchlejších tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(kratšie pasáže),
- interpretujú prednesové skladby väčšieho rozsahu
- zapájajú sa do súborovej a komornej hry
- sú schopní posúdiť vlastný výkon

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti II. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:
-

2 stupnice ‐dur a mol,
2 cvičenia rôzneho charakteru,
2 rôzne skladby.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. –4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- upevňovať získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch,
- pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,
- zdokonaľovať kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja.
- venovať sa technike dýchania a tvorby tónu
- rozvíjať jazykovú a prstovú techniku –staccato, portamento
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
- hrať v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
- byť schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrať v prebranom rozsahu nástroja g –e2,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Upevňovanie získaných kompetencii nadobudnutých v prechádzajúcich rokoch.
- Reberno‐bránicové dýchanie.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technické cvičenia rôzneho zamerania, vydržiavané tóny.
- Kvalita tvorby tónu.
- Správna jazyková a prstová technika.
- Dynamické odtiene.
- Rozsah g –e2.
- Dodržiavanie fráz
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej polohe s prechodom do nižšej prípadne vyššej.
- Hra stupníc v štvrťových a osminových notách v rytmických moduloch (C, G, F, B).
- Tonický akord po 4 v rýchlejšom tempe.
- Skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja.
- Hra z listu, hra spamäti.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
- Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality.
Výkonový štandard:
- upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch,
- pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,

-

zdokonaľujú kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja.
Venujú sa technike dýchania a tvorby tónu
rozvíjajú jazykovú a prstovú techniku –staccato, portamento
vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
hrajú v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
sú schopní tvoriť primerane kvalitný tón
hrajú v prebranom rozsahu nástroja g –e2,
dbajú na dodržiavanie fráz,
reprodukujú jednoduché i zložitejšie skladby podľa notového zápisu
sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu,
zvládnu zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja rozvíjajú hru z listu, hru
spamäti

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. –4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- upevňovať získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja
- neustále sa venovať technike dýchania a tvorby tónu
- rozvíjať jazykovú a prstovú techniku o nové prvky (frulato, glissando),
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrať v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
- byť schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrať v prebranom rozsahu nástroja g –e2
- dbať na dodržiavanie fráz,
- reprodukovať jednoduché i zložitejšie skladby podľa notového zápisu
- byť schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnuť zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom
zoskupení,
- mať vytvorené podmienky na hru aj na príbuzných nástrojoch (krídlovka, kornet), prípadne na
trúbkach iného ladenia (C a Es trúbka a pod.)
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Upevňovanie získaných kompetencii nadobudnutých v prechádzajúcich rokoch.
- Reberno‐bránicové dýchanie.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technické cvičenia rôzneho zamerania, vydržiavané tóny.
- Kvalita tvorby tónu.
- Správna jazyková technika. Nové prvky frulato, glissando.
- Dynamické odtiene.
- Rozsah g –e2.
- Dodržiavanie fráz.
- Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej, hlbokej a vyššej polohe.
- Hra stupníc v štvrťových a osminových notách v rytmických moduloch (C, G, F, B, Es, G, D).
- Tonický akord po 4 v rýchlejšom tempe.
- Skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom zoskupení.
- Hra z listu, hra spamäti.

-

Základy hry aj na príbuzných nástrojoch (krídlovka, kornet), prípadne na trúbkach iného ladenia
(C a Es trúbka a pod.)
Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality.
Intonačná stabilita a muzikalita.
Základné vedomosti o štýlových obdobiach

Výkonový štandard:
- upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
- sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,
- naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja
- neustále sa venujú technike dýchania a tvorby tónu
- rozvíjajú jazykovú a prstovú techniku o nové prvky (frulato, glissando),
- vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby
- hrajú v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
- sú schopní tvoriť primerane kvalitný tón
- hrajú v prebranom rozsahu nástroja g –e2
- dbajú na dodržiavanie fráz,
- reprodukujú jednoduché i zložitejšie skladby podľa notového zápisu
- sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
- zvládnu zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom
zoskupení,
- majú vytvorené podmienky na hru aj na príbuzných nástrojoch (krídlovka, kornet), prípadne na
trúbkach iného ladenia (C a Es trúbka a pod.)
- získavajú informácie o základnej improvizácii
- vytvárajú vlastné jednoduché variácie
- rozvíjajú hru z listu, hru spamäti

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
- sústavne pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,
- naďalej zdokonaľovať kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja.
- neustále sa venovať technike dýchania a tvorby tónu
- rozvíjať jazykovú a prstovú techniku o nové prvky (frulato, glissando),
- vedieť sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
- hrať v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
- byť schopní tvoriť primerane kvalitný tón,
- hrať v prebranom rozsahu nástroja g –e2,
- dbať na dodržiavanie fráz
- reprodukovať jednoduché i zložitejšie skladby podľa notového zápisu
- byť schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu,
- zvládnuť zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom
zoskupení,

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Upevňovanie získaných kompetencii nadobudnutých v prechádzajúcich rokoch.
- Reberno‐bránicové dýchanie.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technické cvičenia rôzneho zamerania, vydržiavané tóny.
- Kvalita tvorby tónu.
- Správna jazyková technika. Nové prvky frulato, glissando.
- Dynamické odtiene.
- Rozsah g –e2.
- Dodržiavanie fráz.
- Upevňovanie nátiskového svalstva vstrednej, hlbokej a vyššej polohe.
- Hra stupníc v štvrťových a osminových, šestnástinových notách v rytmických moduloch.
- Tonický akord po 4 v rýchlejšom tempe.
- Skladby, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom zoskupení.
- Hra z listu, hra spamäti.

-

Základy hry aj na príbuzných nástrojoch (krídlovka, kornet), prípadne na trúbkach iného ladenia
(C a Es trúbka a pod.).
Základná improvizácia.
Tvorba jednoduchých variácií.
Vlastná tvorivosť, muzikalita a interpretačná flexibilita.
Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality.
Intonačná stabilita.
Základné vedomosti o štýlových obdobiach.
Vedomosti o interpretačnom umení trubkárov na Slovensku i vo svete.
Interpretačná všestrannosť.
Príprava na talentové skúšky.

Výkonový štandard:
-

upevňujú získané kompetencie nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch
sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov,
naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu, zvukovú vyrovnanosť vo všetkých polohách nástroja.
neustále sa venujú technike dýchania a tvorby tónu
rozvíjajú jazykovú a prstovú techniku o nové prvky (frulato, glissando),
vedia sa prispôsobiť interpretačným znakom danej prednesovej skladby,
hrajú v strednej polohe rôzne technické cvičenia –stupnice, akordy, etudy,
sú schopní tvoriť primerane kvalitný tón,
hrajú v prebranom rozsahu nástroja g –e2,
dbajú na dodržiavanie fráz
reprodukujú jednoduché i zložitejšie skladby podľa notového zápisu
sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu,
zvládnu zahrať skladby či piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja, prípadne v komornom
zoskupení,
majú vytvorené podmienky na hru aj na príbuzných nástrojoch (krídlovka, kornet), prípadne na
trúbkach iného ladenia (C a Es trúbka a pod.),
získavajú informácie o základnej improvizácii
vytvárajú vlastné jednoduché variácie
rozvíjajú hru z listu, hru spamäti
rozvíjajú vlastnú tvorivosť, muzikalitu a interpretačnú flexibilitu
rozširujú tónový rozsah, ale aj obzor
zoznamujú sa s interpretačným umením trubkárov na Slovensku i vo svete,
sú vedení k interpretačnej všestrannosti
sú schopní zvládnuť talentové skúšky po stránke interpretačnej aj teoretickej.

Záverečná skúška:
-

2 dur a 2 mol stupnice,
etudy a prednesové skladby.
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Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- rozvíjať získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,
- bezpečne ovládať presný pohyb znižca a hrať s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v
dosiahnutom rozsahu,
- zvládať hru v rozsahu E ‐b1,
- ovládať a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
- ovládať plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
- čítať zápis v altovom kľúči,
- vedieť zahrať melodické ozdoby
- ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Rozvíjanie techniky reberno‐bránicového dýchania.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technika dýchania, tvorby tónu.
- Kultivovanosť hudobného prejavu.
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch.
- Dôraz na výraz, agogiku, frázy, dynamiku a štýlovosť.
- Základné prvky improvizácie.
- Hra akordov tenuto, legato, staccato (jednoduché, dvojité a trojité) v rýchlom tempe.
- Technicky náročné cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových období.
- Skladby v rýchlejších tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a
trojitom (kratšie pasáže).
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu.
- Hra z listu, jednoduché transpozície.
- Hra v súboroch, komorná hra.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
- Intonačná stabilita

Výkonový štandard:
- rozvíjajú získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,

-

sústavne pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov v dynamických
odtieňoch
ovládajú techniku dýchania, tvorby tónu a prstovú techniku,
rozvíjajú hru legato, tenuto, staccato (jednoduché, dvojité, trojité),
naďalej zdokonaľujú kvalitu tónu
orientujú sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách,
demonštrujú melodické ozdoby
vnímajú základné prvky improvizácie,
pridávajú do repertoáru technicky náročné cvičenia a prednesové skladby rozmanitých
štýlových období
hrajú v rýchlejších tempách vlegate istaccate, ato vjednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(kratšie pasáže),
interpretujú prednesové skladby väčšieho rozsahu
zapájajú sa do súborovej a komornej hry,
formulujú svoj názor na interpretáciu skladieb,
sú schopní posúdiť vlastný výkon.
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Predmet: Hra na trôbke
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou a kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
- zvládnuť hru trilku
- využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
- plynulo čítať noty
- hrať durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy, D7 a zm7po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
- ovládať hru chromatických a celotónových stupníc
- vedieť samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov
- byť schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Rozvíjanie techniky reberno‐bránicového dýchania.
- Predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technika dýchania, tvorby tónu.
- Kultivovanosť hudobného prejavu.
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch.
- Dôraz na výraz, agogiku, frázovanie, dynamiku a štýlovosť.
- Základné prvky improvizácie.
- Hra akordov tenuto, legato, staccato (jednoduché, dvojité a trojité) v rýchlom tempe.
- Technicky náročné cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových období.
- Skladby v rýchlejších tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a
trojitom (dlhšie pasáže).
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu.
- Hra z listu, jednoduché transpozície.
- Hra v súboroch, komorná hra.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
- Rozlišovanie durového a molového kvintakordu, D7, zm7, intervalov v 2, 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.

Výkonový štandard:

-

sústavne pracujú na technike nádychu a výdychu formou dlhých tónov v rôznych dynamických
odtieňoch,
ovládajú techniku dýchania, tvorby tónu a prstovú techniku,
rozvíjajú hru legato, tenuto, staccato (jednoduché, dvojité, trojité),
samostatne pracujú s farbou a kvalitou tónu,
orientujú sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách,
demonštrujú melodické ozdoby,
vnímajú základné prvky improvizácie,
pridávajú do repertoáru technicky náročné cvičenia a prednesové skladby rôznych štýlových
období,
hrajú v rýchlych tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(dlhšie pasáže),
interpretujú rôznorodé prednesové skladby väčšieho rozsahu
zapájajú sa do súborovej a komornej hry,
formulujú svoj názor na interpretáciu skladieb,
objektívne zhodnotia všetky zložky svojho výkonu.
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Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
- praktizovať hru melodických ozdôb a hru trilku,
- ovládať a využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
- plynulo čítať noty, hra z listu
- ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných T5,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu,
- interpretovať hru chromatických a celotónových stupníc
- byť samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Technika reberno‐bránicového dýchania.
- Sústavné predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technika dýchania, kvality tvorby tónu.
- Kultivovanosť hudobného prejavu.
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch.
- Dôraz na výraz, agogiku, frázovanie, dynamiku a štýlovosť.
- Základné prvky improvizácie.
- Hra akordov tenuto, legato, portamento, staccato (jednoduché, dvojité a trojité) v rýchlom
tempe.
- Technicky náročné cvičenia a prednesové skladby rozmanitých štýlových období.
- Skladby v rýchlych tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(dlhšie pasáže).
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu.
- Hra z listu, jednoduché, mierne zložité transpozície.
- Hra v súboroch, komorná hra.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnému zameraniu.
- Intonačná stabilita.
- Zhodnotenie vlastného výkonu.

Výkonový štandard:
- správne používajú techniku nádychu a výdychu formou dlhých tónov v rôznych dynamických
odtieňoch

-

ovládajú techniku dýchania, tvorby tónu a prstovú techniku,
rozvíjajú hru legato, tenuto, portamento, staccato (jednoduché, dvojité, trojité),
samostatne pracujú s farbou,
hrajú zdravým kultivovaným tónom v rámci požadovaného rozsahu
orientujú sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách
demonštrujú melodické ozdoby,
používajú základné prvky improvizácie
majú vybudovaný repertoár žánrovo a charakterovo odlišných skladieb rôznych štýlových
období,
hrajú v rýchlych tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(dlhšie pasáže),
interpretujú rôznorodé prednesové skladby väčšieho rozsahu,
zapájajú sa do súborovej a komornej hry rôzneho obsadenia
majú vlastný názor na interpretáciu skladieb,
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Predmet: Hra na trúbke
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- samostatne riešiť problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
- samostatne podľa potreby využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato,
násobné staccato), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,
- pracovať s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností
- ovládať plynule čítanie nôt, hru durových, molových, chromatických a celotónových stupníc a
príslušných T5, D7 a zm7,
- byť samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov
- využívať nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- Technika reberno‐bránicového dýchania.
- Sústavné predlžovanie nádychu a výdychu.
- Technika dýchania, kvality tvorby tónu.
- Kultivovanosť hudobného prejavu.
- Dlhé tóny v dynamických odtieňoch.
- Dôraz na výraz, agogiku, frázovanie, dynamiku a štýlovosť.
- Základné prvky improvizácie.
- Hra akordov tenuto, legato, portamento, staccato (jednoduché, dvojité a trojité) vrýchlom
tempe.
- Vybudovaný repertoár žánrovo a charakterovo odlišných skladieb rôznych štýlových období.
- Skladby vrýchlych tempách vlegate istaccate, ato vjednoduchom, ako aj vdvojitom atrojitom
(dlhšie pasáže).
- Prednesové skladby väčšieho rozsahu.
- Technická úroveň hry, intonačná čistota na etudách a cvičeniach, dolaďovanie.
- Hra zlistu, jednoduché, mierne zložité transpozície.
- Hra v súboroch, komorná hra.
- Aplikácia hudobno‐teoretických poznatkov, získaných v predmete hudobná náuka, na úrovni
primeranej študijnémuzameraniu.
- Intonačná stabilita.
- Zhodnotenie vlastného výkonu.
- Záverečný výstupný koncert II. stupňa základného štúdia.

Výkonový štandard:
- preukazujú kompetencie, ktoré nadobudli počas celého štúdia na ZUŠ
- správne používajú techniku nádychu a výdychu formou dlhých tónov v rôznych dynamických
odtieňoch
- ovládajú techniku dýchania, tvorby tónu a prstovú techniku
- praktizujú hru legato, tenuto, portamento, staccato (jednoduché, dvojité, trojité),
- samostatne pracujú s farbou
- hrajú zdravým kultivovaným tónom v rámci celého rozsahu,
- orientujú sa v dynamike, agogike, v melodických ozdobách,
- demonštrujú melodické ozdoby
- používajú základné prvky improvizácie
- majú vybudovaný repertoár žánrovo a charakterovo odlišných skladieb rôznych štýlových
období.
- hrajú v rýchlych tempách v legate i staccate, a to v jednoduchom, ako aj v dvojitom a trojitom
(dlhšie pasáže),
- zvyšujú technickú úroveň hry, intonačnú čistotu na etudách a cvičeniach,
- interpretujú rôznorodé prednesové skladby väčšieho rozsahu zapájajú sa do súborovej a
komornej hry rôzneho obsadenia,
- majú vlastný názor na interpretáciu skladieb,
- objektívne zhodnotia všetky zložky svojho výkonu,
- absolvovať záverečný výstupný koncert II. stupňa základného štúdia.

Záverečná skúška:
-

2 stupnice –dur amol,
2 cvičenia rôznej problematiky,
2 rôzne skladby.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Plechové dychové nástroje,
Hra na pozaune

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na pozaune
Všeobecná charakteristika zamerania: Medzi plechové dychové nástroje patrí nepochybne i pozauna ‐
trombón. V praxi sa používajú oba názvy–trombón pochádza z latinčiny a názov pozauna má pôvod v
nemčine. Je jedným s najstarších hudobných nástrojov vyrobených z kovu. Jeho história siaha do 15.
storočia. V dávnej dobe sa využívala široká škála rôznych druhov pozauny (diskantová, altová, tenorová,
basová a kontrabasová). V súčasnosti sa používa predovšetkým pozauna altová, tenorová a basová.
Znižcová pozauna má široké využitie v orchestrálnej praxi, vdychových súboroch, v rôznych komorných
súboroch, v džezovej, ale aj v modernej populárnej hudbe, kde stále, aj napriek dominancii
elektronických nástrojov, tvorí súčasť dychovej sekcie –trúbka, saxofón, pozauna. Uplatňuje sa aj ako
sólový nástroj, najčastejšie so sprievodom klavíra. Hra na znižcovú pozaunu predpokladá dobrú sluchovú
dispozíciu hráča a istú fyzickú vyspelosť. Z tohto dôvodu je vhodné začínať s výučbou až vo veku 9 –10
rokov, prihliadajúc na individuálny vývoj žiaka. Do tej doby je vhodné ačasto sa aj využíva ako prípravný
nástroj zobcová flauta, čo umožňuje kreovať v predstihu správne návyky dýchania, uvoľneného postoja
pri hre, oboznámiť sa s hudobným zápisom a jeho čítaním a rozvíjať rytmické cítenie.

Ciele študijného zamerania:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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),
kvalitu tónu, kultiváciu nasadenia, cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku a agogiku,
schopnosť súhry sinými 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 diela,
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.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra Hra na
dychové‐plechové nástroje:
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových
nástrojoch ovláda základné teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka, ktoré
primeranou formou k svojmu veku aplikuje v hre na hudobnom nástroij. Počas štúdia nadobudol
základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a
tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k

svojmu veku. Je schopný zaradiť sa do komorných zoskupení (duá, triá) a zároveň ovláda techniku
interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
potrebami žiaka. Úroveň rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre
následné stupne vzdelania. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa
základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových nástrojoch.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní Hra
na dychové‐plechové nástroje:
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychovom nástroji. Využíva a rozširuje správne reberno‐bránicové dýchanie, je schopný
tvoriť ľahký, intonačne čistý tón s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym
nasadením a ukončením. Pozná základnú výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných období
(barok až súčasnosť) a vie ju vyjadriť pri hre, pozná základné hudobné formy i druhy hudobného
umenia. Je schopný samostatne naštudovať primeranú hudobnú skladbu, zahrá adekvátnu hudobnú
skladbu z listu, v rámci sebareflexie vie vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú hru. Dokáže
zahrať tempovo kontrastné skladby v rámci cyklických skladieb (koncert, sonáta) so sprievodom
klavíra či iného harmonického alebo melodického nástroja. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti
využíva v komornej, súborovej či orchestrálnej hre. Absolvent druhej časti prvého stupňa má
primerane rozvinutý umelecký vkus, skladby dokáže adekvátne vnímať a interpretovať na základe
doteraz získaných teoretických poznatkov, ktoré vie aj prakticky uplatňovať pri hre. Je schopný
pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne vystupovať, je spôsobilý
flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má schopnosť sebakontroly
a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho súčasť v sekcii orchestra,
súboru atď.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní
Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti vhre hudobnom nástroji.
Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických odtieňov, hrá
bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo použiť pri interpretácii
hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby a aplikuje ich aj v hudobnej skladbe. Pozná výrazovú
charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej i modernej hudby) a vie ju vyjadriť pri hre.
Dokáže používať získané vedomosti a skúsenosti k samostatnému štúdiu nových skladieb, vyhľadáva
skladby podľa vlastného výberu, orientuje sa v hudobnej literatúre, počúva nahrávky a interpretáciu
iných hráčov a využíva získané znalosti vo svoj prospech. Používa internetové možnosti pre
konfrontáciu. Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú produkciu, vie posúdiť
výkon iného hráča. Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť ako samostatný a pohotový
amatérsky hudobník, či už v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre. Absolvent druhého stupňa
základného štúdia reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a prehliadkach, je schopný zúčastniť sa
konkurzov do orchestrov už na profesionálnej úrovni. Do života si berie kladný vzťah k hudbe, ktorá
ovplyvňuje jeho hudobné a estetické cítenie natoľko, aby sa stal pozorným poslucháčom a dobrým
interpretom.

Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent rozšíreného štúdia druhej časti prvého stupňa základného štúdia dosahuje také
predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a

vyšších odborných školách hudobného a pedagogického zamerania. Je schopný zvládnuť
samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované v predpísanom rozsahu na
prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných, verejných alebo iných
podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po hudobnej tak i po psychickej
stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania).Vie zhodnotiť vlastný
interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen v komorných či orchestrálnych
súboroch.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
• vzbudiť záujem o hru na pozaune
• zvládnuť základné dychové techniky na elementárnej úrovni
• zvládnuť základné nátiskové techniky
• hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
• Budovanie nátisku, tónu
• Hra dlhých tónov, nasadzovanie.
• Rozširovanie tónového rozsahu
• Jednoduché skladbičky v rámci prebraného rozsahu nástroja
• Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka.
• História, stavba, mechanika a spôsob ošetrenia nástroja
• Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality
Výkonový štandard:
• ovládajú postoj pri hre a držanie nástroja
• poznajú základy správneho použitia nástroja, jeho ošetrenie a údržbu
• dodržujú základné nátiskové návyky
• zvládajú správny spôsob dýchania a tvorby tónu
• sú schopní spájať noty v rozsahu f ‐b diatonicky
• reprodukujú jednoduché skladbičky vrámci prebraného rozsahu
• interpretujú krátke jednoduché skladbičky s alebo bez sprievodu klavíra

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
• naďalej pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
• mať vedomosti otvorení kvalitného tónu
• reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
• rozlišovať základné druhy artikulácie ‐Legato, non Legato
• hraťú cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu
• byť schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
• zvládnuť zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja
•

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
• Predlžovanie nádychu a výdychu
• Technické cvičenia, vydržiavané tóny
• Technika kvality tónu
• Dynamické odtiene
• Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej a hlbokej polohe
• Rozsah Bb ‐ b
• Jednoduché melódie podľa sluchu
• Legátove a tenutové pasáže, kombinácia legáta a staccata
• Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka
• Orientácia na rôzne skladbičky z rôznych štýlových období
• Sluchové rozlišovanie durového a molového tónorodu.
• Vnímanie nálady skladby
• Základné vedomosti o štýlových obdobiach
Výkonový štandard:
• naďalej pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
• majú vedomosti otvorení kvalitného tónu
• reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
• rozlišujú základné druhy artikulácie ‐Legato, non Legato
• hrajú cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu
• sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
• zvládnu zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:

•
•
•
•

1 durová,1 molová stupnica,
1 pieseň,
1etuda,
1 prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
• zvládnuť hru v rozsahu F –f1,
• bezpečne ovládať 1. až 6. polohu znižca
• ovládať hru tenuto, staccato a legato, perné, znižcové a zmiešané
• zvládnuť hru durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov a D7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládajú plynulé čítanie nôt v basovom kľúči
• orientovať sa v notovom zápise a byť schopní hrať jednoduché skladby z listu,
• aplikovať elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie,
agogika),
• ovládať hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a pomlčiek,
• rozpoznať prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami
• ovládať hru polovej, štvrťovej a osminovej noty s bodkou

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Hra 1. –6. poloha.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Zdokonaľovanie väzieb legáta perného, zmiešaného a znižcového.
• Nácvik presnosti pohybu znižca.
• Hra durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní,T5aD7 rôznymi artikuláciami
vmierne rýchlom tempe v dosiahnutom rozsahu.
• Nácvik kratších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 1. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Durový amolový kvintakord, D7ajeho obraty.
• Násobné staccato. Prima volta, seconda volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
• Pojmy: melódia, pieseň, skladba, motív, veta, časť, forma, predohra, dohra, medzihra.
• 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.

Výkonový štandard:
• zvládajú hru v rozsahu F –f1,
• bezpečne ovládajú 1. až 6. polohu znižca
• ovládajú hru tenuto, staccato a legato, perné, znižcové a zmiešané
• zvládnu hru durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov a D7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládajú plynulé čítanie nôt v basovom kľúči
• orientujú sa v notovom zápise asú schopní hrať jednoduché skladby z listu,
• aplikujú elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie,
agogika),
• ovládajú hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a
pomlčiek,
• rozpoznajú prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami
• ovládajú hru polovej, štvrťovej a osminovej noty s bodkou
• sú schopní hrať so sprievodom a vedome rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
• sú schopní hrať viachlasné skladby so spolužiakmi, alebo učiteľom.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• ovládať 1. až 7. polohu znižca,
• zvládať hru v rozsahu E –g1,
• používať tenuto, jednoduché staccato a násobné staccato, legato perné, znižcové a zmiešané
• hrať durové a molové stupnice do šiestich predznamenaní, a príslušné tonické kvintakordy, D 7a
zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
• zvládnuť hru chromatických stupníc od tónov F a C
• ovládať čítanie nôt z tenorového kľúča,
• uplatňovať intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• rozlišovať a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly
• byť schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti
• byť schopní práce v súboroch.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku a tónovej vyrovnanosti v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Nácvik hry v tenorovom kľúči.
• Hra 1. –7. poloha.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legata perného, zmiešaného a znižcového.
• Presný pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní,T5,D7 a zm7 rôznymi artikuláciami
v stredne rýchlom tempe.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 2. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Stupnica, durový a molový kvintakord, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty.
• Násobné staccato, tenorový kľúč, prima volta, seconda volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
• Pojmy: pieseň, skladba, motív, veta, časť, predohra, medzihra, dohra.
• 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

•
Výkonový štandard:
• ovládajú 1. až 7. polohu znižca,
• zvládajú hru v rozsahu E –g1,
• používajú tenuto, jednoduché staccato a násobné staccato, legato perné, znižcové a zmiešané
• hrajú durové a molové stupnice do šiestich predznamenaní, a príslušné tonické kvintakordy,D7
a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
• zvládnu hru chromatických stupníc od tónov F a C
• ovládajú čítanie nôt z tenorového kľúča,
• uplatňujú intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• rozlišujú a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly
• sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom znôt aj spamäti
• sú schopní práce v súboroch.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• bezpečne ovládať 1. až 7. polohu znižca
• zvládnuť hru v rozsahu E ‐a1
• bezpečne ovládať a kombinovať hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato perné, znižcové
a zmiešané
• zvládnuť hru portato
• zvládnuť hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov,D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• zvládnuť hru chromatických stupníc od tónov F, G, A, c, d, e,
• ovládať plynule čítanie nôt z tenorového kľúča,
• demonštrovať kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Nácvik hry v tenorovom kľúči.
• Hra 1. ‐7. poloha.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového, hra portato.
• Presný pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní,T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc od tónov F, G, A, c, d, e.
• Hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 3. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato, chromatická stupnica.
• Tenorový kľúč.
• Pojmy: 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.

Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú 1. až 7. polohu znižca
• zvládajú hru v rozsahu E ‐a1
• bezpečne ovládajú a kombinujú hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato perné, znižcové
a zmiešané
• zvládajú hru portato
• zvládnu hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov,D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• zvládnu hru chromatických stupníc od tónov F, G, A, c, d, e,
• ovládajú plynule čítanie nôt z tenorového kľúča,
• demonštrujú kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb (z nôt aj spamäti),
• sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B
Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• bezpečne ovládať presný pohyb znižca a byť schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu
• zvládnuť hru v rozsahu E ‐b1,
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
• hrať durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy D7 a zm7 po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
• zvládnuť hru chromatických stupníc od tónov E až es
• byť schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom a tenorovom kľúči.
• Hra 1. –7. polohy.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového, hra portato.
• Presný a rýchly pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc od tónov E až es.
• Hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 4. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato, chromatická stupnica,
celotónová stupnica, tenorový kľúč.
• 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.

Výkonový štandard:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečne ovládajú presný pohyb znižca asú schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu
zvládajú hru v rozsahu E ‐b1,
využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
ovládajú plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
hrajú durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu
zvládnu hru chromatických stupníc od tónov E až es
sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
vedia vhodne uplatňovať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja aj pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (znôt aj spamäti),
sú schopní samostatne naladiť nástroj.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti II. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:
•
•
•

1 durová a jedna molová stupnica,
2 etudy,
1prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• bezpečne ovládať 1. až 7. polohu znižca,
• zvládať hru v rozsahu E ‐a1
• bezpečne ovládať a kombinujú hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato perné, znižcové a
zmiešané
• aplikovať hru portato,
• zvládnuť hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• demonštrovať chromatické stupnice od tónov F, G, A, c, d, e,
• zvládnuť hru celotónových stupníc
• ovládať plynule čítanie nôt z tenorového kľúča
• demonštrovať kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Nácvik hry v tenorovom kľúči.
• Hra 1. –7. poloha.
• Rozsah E –a1.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového.
• Hra portato.
• Presný pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní,T5,D7a
• zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc od tónov F, G, A, c, d, e.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Durový a molový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 ajeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč, altový
kľúč, melodické ozdoby, trilok.

•
•
•

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, veľká triola.

Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú 1. až 7. polohu znižca,
• zvládajú hru v rozsahu E ‐a1
• bezpečne ovládajú a kombinujú hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato perné, znižcové
a zmiešané
• aplikujú hru portato,
• zvládnu hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• demonštrujú chromatické stupnice od tónov F, G, A, c, d, e,
• zvládnu hru celotónových stupníc
• ovládajú plynule čítanie nôt z tenorového kľúča
• demonštrujú kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb (z nôt aj spamäti),
• sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. –4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• bezpečne ovládať presný pohyb znižca a byť schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
• hrať v rozsahu E–b1,
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča
• zvládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7azm7po troch
a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• praktizovať hru chromatických stupníc od tónov E až es,
• ovládať hru celotónových stupníc,
• byť schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
• vedieť vhodne využívať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (z nôt aj spamäti),
• byť schopní samostatne naladiť nástroj

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Základné vedomosti o štýlových obdobiach
• Nácvik hry v basovom a tenorovom kľúči.
• Hra 1. –7. poloha.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového, hra portáto.
• Presný pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc od tónov E až es.
• Celotónové stupnice.
• Frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období (znôt aj spamäti)
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).

•
•
•

•
•
•
•
•

Ladenie nástroja.
Teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
Durový amolový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty,zm7 a jeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč, altový
kľúč, melodické ozdoby, trilok.
Diatonika, chromatika.
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.

Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú presný pohyb znižca a sú schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným
tónom v dosiahnutom rozsahu,
• hrajú v rozsahu E–b1,
• využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládajú plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča
• zvládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7azm7po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• praktizujú hru chromatických stupníc od tónov E až es,
• ovládajú hru celotónových stupníc,
• sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
• vedia vhodne využívať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (z nôt aj spamäti),
• sú schopní samostatne naladiť nástroj.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• ovládať presný pohyb znižca a hraťs intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom
rozsahu
• hrať v rozsahu E ‐b1,
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
• čítať zápis v altovom kľúči,
• vedieť zahrať melodické ozdoby
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládať hru chromatických stupníc a celotónových stupníc
• orientovať sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom a tenorovom kľúči.
• Hra v altovom kľúči.
• Rozsah E ‐b1.
• Melodické ozdoby.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legata perného, zmiešaného aznižcového.
• Presný a rýchly pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom tempe.
• Hra chromatických a celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb apiesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Rozlišovanie durového a molového kvintakordu, D7, zm7 a všetkých intervalov.
• Zložitejšie rytmické útvary.
Výkonový štandard:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečne ovládajú presný pohyb znižca a hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v
dosiahnutom rozsahu
hrajú v rozsahu E ‐b1,
využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
ovládajú plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
čítajú zápis v altovom kľúči,
vedia zahrať melodické ozdoby
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
ovládajú hru chromatických stupníc a celotónových stupníc
orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období

Záverečná skúška:
•
•
•

1 durová a jedna molová stupnica, T5, D7, zm7, v osminových hodnotách,
2 etudy odlišného charakteru,
1prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• rozvíjať získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,
• bezpečne ovládať presný pohyb znižca a hrať s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v
dosiahnutom rozsahu,
• zvládať hru v rozsahu E ‐b1,
• ovládať a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
• čítať zápis v altovom kľúči,
• vedieť zahrať melodické ozdoby
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Plynulá hra v basovom a tenorovom kľúči.
• Hra v altovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového, hra portato.
• Presný pohyb znižca.
• Nácvik melodických ozdôb a trilku.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami vstredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc od tónov E až es.
• Hra celotónových stupníc.
• Hra rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Durový a molový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč.
• Altový kľúč.
• Melodické ozdoby, trilok.

•
•
•

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.

Výkonový štandard:
• rozvíjajú získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,
• bezpečne ovládajú presný pohyb znižca a hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v
dosiahnutom rozsahu,
• zvládajú hru v rozsahu E ‐b1,
• ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
• ovládajú plynule čítanie nôt z basového a tenorového kľúča,
• čítajú zápis v altovom kľúči,
• vedia zahrať melodické ozdoby
• ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
• zvládnu hru chromatických stupníc
• ovládajú hru celotónových stupníc
• orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• bezpečne ovládať presný pohyb znižca rýchlejších tempách,
• demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou a kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
• zvládnuť hru trilku
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• plynulo čítať noty z basového a tenorového kľúča,
• ovládať hru v altovom kľúči
• hrať durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy, D7 a zm7po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
• ovládať hru chromatických a celotónových stupníc
• vedieť samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov
• byť schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť vcelom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom a tenorovom kľúči.
• Hra v altovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta perného, zmiešaného a znižcového.
• Presný rýchly pohyb znižca.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom tempe.
• Hra chromatických stupníc, hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Uvedenie hudobno‐teoretických kompetencii do praxe: durový a molový kvintakord, durové a
molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato,
chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč, altový kľúč, melodické ozdoby, trilok.
• Rozlišovanie durového a molového kvintakordu, D7, zm7, intervalov v 2, 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.

Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú presný pohyb znižca rýchlejších tempách,
• demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou a kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
• pri hre aplikujú melodické ozdoby
• zvládajú hru trilku
• využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• plynulo čítajú noty z basového a tenorového kľúča,
• ovládajú hru v altovom kľúči
• hrajú durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy, D7 a zm7po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
• ovládajú hru chromatických a celotónových stupníc
• vedia samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov
• sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
• sú schopní samostatnej práce v súboroch
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II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• bezpečne ovládať presný a rýchly pohyb znižca
• demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
• praktizovať hru melodických ozdôb a hru trilku,
• ovládať a využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• plynulo čítať noty z basového, tenorového a altového kľúča
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných T5,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu,
• interpretovať hru chromatických a celotónových stupníc
• byť samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Plynulá hra v basovom, tenorovom a altovom kľúči.
• Využívanie rôznych spôsobov artikulácie a frázovania.
• Ľahký, presný a rýchly pohyb znižca.
• 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.
• 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.
• Triolové frázovanie, hra veľkej trioly.
• Bodkovaný rytmus osminové, šestnástinové hodnoty, triolové frázovanie, hra veľkej trioly
• Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú presný a rýchly pohyb znižca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
praktizujú hru melodických ozdôb a hru trilku,
ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
plynulo čítajú noty z basového, tenorového a altového kľúča
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných T5,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu,
interpretujú hru chromatických a celotónových stupníc
sú samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
vedia zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
vedome aplikujú vhodné frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
ovládajú základnú koordináciu pri hre so spoluhráčmi v komornej
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II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých

Predmet: Hra na pozaune
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• samostatne riešiť problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
• samostatne podľa potreby využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato,
násobné staccato), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,
• pracovať s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností
• ovládať plynule čítanie nôt z basového, tenorového a altového kľúča, hru durových, molových,
chromatických a celotónových stupníc a príslušných T5, D7 a zm7,
• byť samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov
• využívať nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom, tenorovom a altovom kľúči.
• Využívanie rôznych spôsobov artikulácie a frázovania.
• Ľahký, presný a rýchly pohyb znižca.
• Hra durových, molových, chromatických 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.
• Využitie hudobno‐teoretických poznatkov v praxi: diatonika, chromatika.
• Rozlišovanie intervalových krokov.
• Náročnejšie rytmické útvary..

Výkonový štandard:
• využívajú všetky nadobudnuté kompetencie pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych štýlov a
žánrov
• samostatne riešia problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
• samostatne podľa potreby využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato,
násobné staccato), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,

•
•
•
•

pracujú s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností
ovládajú plynule čítanie nôt z basového, tenorového a altového kľúča, hru durových, molových,
chromatických a celotónových stupníc a príslušných T5, D7 a zm7,
sú samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov
využívajú nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre.

Záverečná skúška:
•
•
•

durová a molová stupnica T5,D7, zm7,
2 kontrastné etudy,
1 koncertná skladba.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Plechové dychové nástroje,
Hra na tube

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Hudobný
Zameranie: Hra na tube
Všeobecná charakteristika zamerania: Medzi plechové dychové nástroje patrí nepochybne i tuba. Je
jedným s najstarších hudobných nástrojov vyrobených z kovu. Jeho história siaha do 15. storočia. V
dávnej dobe sa využívala široká škála rôznych druhov túb (trúb). V súčasnosti sa používa predovšetkým
tuba „B“ a tuba „F“. Tuba má široké využitie v orchestrálnej praxi, v dychových súboroch, v rôznych
komorných súboroch, v džezovej, ale aj v modernej populárnej hudbe, kde stále, aj napriek dominancii
elektronických nástrojov, tvorí súčasť dychovej sekcie. Uplatňuje sa aj ako sólový nástroj, najčastejšie so
sprievodom klavíra. Hra na tube predpokladá dobrú sluchovú dispozíciu hráča a istú fyzickú vyspelosť. Z
tohto dôvodu je vhodné začínať s výučbou až vo veku 9 –10 rokov, prihliadajúc na individuálny vývoj
žiaka. Do tej doby je vhodné a často sa aj využíva ako prípravný nástroj zobcová flauta, čo umožňuje
kreovať v predstihu správne návyky dýchania, uvoľneného postoja pri hre, oboznámiť sa s hudobným
zápisom a jeho čítaním a rozvíjať rytmické cítenie.

Ciele študijného zamerania:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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),
kvalitu tónu, kultiváciu nasadenia, cit pre stavbu hudobnej fráze, dynamiku a agogiku,
schopnosť súhry sinými 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 diela,
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.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní hra Hra na
dychové‐plechové nástroje:
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových
nástrojoch ovláda základné teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka, ktoré
primeranou formou k svojmu veku aplikuje v hre na hudobnom nástroij. Počas štúdia nadobudol
základné elementárne návyky (hygiena nástroja, správny postoj, držanie nástroja, nasadenie a
tvorba tónu, dýchanie). Preukazuje samostatnosť pri nácviku jednoduchších skladieb primerane k
svojmu veku. Je schopný zaradiť sa do komorných zoskupení (duá, triá) a zároveň ovláda techniku
interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade so vzdelávacími štandardmi a individuálnymi
potrebami žiaka. Úroveň rozvinutosti kompetencií však nie je ukončená, vytvára len základ pre
následné stupne vzdelania. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu druhej časti I. stupňa
základného štúdia skupiny študijných zameraní Hra na dychových nástrojoch.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní Hra
na dychové‐plechové nástroje:
Po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak má zvládnuté základné kompetencie
Hry na dychovom nástroji. Využíva a rozširuje správne reberno‐bránicové dýchanie, je schopný
tvoriť ľahký, intonačne čistý tón s primeranou prstovou a jazykovou technikou s adekvátnym
nasadením a ukončením. Pozná základnú výrazovú charakteristiku jednotlivých hudobných období
(barok až súčasnosť) a vie ju vyjadriť pri hre, pozná základné hudobné formy i druhy hudobného
umenia. Je schopný samostatne naštudovať primeranú hudobnú skladbu, zahrá adekvátnu hudobnú
skladbu z listu, v rámci sebareflexie vie vyjadriť svoj názor na vlastný výkon, vlastnú hru. Dokáže
zahrať tempovo kontrastné skladby v rámci cyklických skladieb (koncert, sonáta) so sprievodom
klavíra či iného harmonického alebo melodického nástroja. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti
využíva v komornej, súborovej či orchestrálnej hre. Absolvent druhej časti prvého stupňa má
primerane rozvinutý umelecký vkus, skladby dokáže adekvátne vnímať a interpretovať na základe
doteraz získaných teoretických poznatkov, ktoré vie aj prakticky uplatňovať pri hre. Je schopný
pracovať s farbou a kvalitou doteraz získaného tónu. Je pripravený verejne vystupovať, je spôsobilý
flexibilne čítať notový zápis a tiež je zdatný v jednoduchej improvizácii. Má schopnosť sebakontroly
a koncentrácie pri hre na javisku, či už ide o sólové vystúpenie alebo o jeho súčasť v sekcii orchestra,
súboru atď.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní
Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent II. stupňa základného štúdia má osvojené praktické zručnosti vhre hudobnom nástroji.
Samostatne rieši problematiku nástrojovej techniky, používa celú škálu dynamických odtieňov, hrá
bez intonačnej zmeny, uplatňuje spôsob nazývaný vibráto a vie ho citlivo použiť pri interpretácii
hudobných skladieb. Ovláda melodické ozdoby a aplikuje ich aj v hudobnej skladbe. Pozná výrazovú
charakteristiku jednotlivých hudobných štýlov (klasickej i modernej hudby) a vie ju vyjadriť pri hre.
Dokáže používať získané vedomosti a skúsenosti k samostatnému štúdiu nových skladieb, vyhľadáva
skladby podľa vlastného výberu, orientuje sa v hudobnej literatúre, počúva nahrávky a interpretáciu
iných hráčov a využíva získané znalosti vo svoj prospech. Používa internetové možnosti pre
konfrontáciu. Vie verbálne vyjadriť v rámci sebareflexie názor na vlastnú produkciu, vie posúdiť
výkon iného hráča. Má zmysel pre súhru. Je schopný sa uplatniť ako samostatný a pohotový
amatérsky hudobník, či už v sólovej, komornej alebo orchestrálnej hre. Absolvent druhého stupňa
základného štúdia reprezentuje ZUŠ na rôznych súťažiach a prehliadkach, je schopný zúčastniť sa
konkurzov do orchestrov už na profesionálnej úrovni. Do života si berie kladný vzťah k hudbe, ktorá
ovplyvňuje jeho hudobné a estetické cítenie natoľko, aby sa stal pozorným poslucháčom a dobrým
interpretom.

Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní Hra na dychové‐plechové nástroje:
Absolvent rozšíreného štúdia druhej časti prvého stupňa základného štúdia dosahuje také
predpoklady, ktoré mu umožňujú umelecké vzdelávanie na vyššom stupni ZUŠ, príp. na stredných a
vyšších odborných školách hudobného a pedagogického zamerania. Je schopný zvládnuť
samostatne naštudovať etudy a prednesové skladby, požadované v predpísanom rozsahu na
prijímacích pohovoroch na konzervatóriu. Aktívne účinkuje na interných, verejných alebo iných
podujatiach školy, poprípade súťažiach. Je schopný ich zvládať ako po hudobnej tak i po psychickej
stránke vzhľadom na jeho budúce smerovanie (hudobník z povolania).Vie zhodnotiť vlastný

interpretačný výkon, i výkon iných. Dokáže sa uplatniť i ako člen v komorných či orchestrálnych
súboroch.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na tube
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
• vzbudiť záujem o hru na tube
• zvládnuť základné dychové techniky na elementárnej úrovni
• zvládnuť základné nátiskové techniky
• hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:










Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
Budovanie nátisku, tónu
Hra dlhých tónov, nasadzovanie.
Rozširovanie tónového rozsahu
Poznajú správne držanie nástroja, správne sedenie pri hre na nástroji
Jednoduché skladbičky v rámci prebraného rozsahu nástroja
Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka.
História, stavba, mechanika a spôsob ošetrenia nástroja
Rozvíjanie rytmickej, melodickej a intonačnej predstavivosti a muzikality

Výkonový štandard:
• ovládajú postoj pri hre a držanie nástroja
• poznajú základy správneho použitia nástroja, jeho ošetrenie a údržbu
• dodržujú základné nátiskové návyky
• zvládajú správny spôsob dýchania a tvorby tónu
• sú schopní spájať noty v rozsahu B ‐f diatonicky
• reprodukujú jednoduché skladbičky vrámci prebraného rozsahu
• interpretujú krátke jednoduché skladbičky s alebo bez sprievodu klavíra
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Predmet: Hra na tube
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 10
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
• naďalej pracovať na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
• mať vedomosti otvorení kvalitného tónu
• reprodukovať jednoduché skladby podľa notového zápisu
• rozlišovať základné druhy artikulácie ‐ Legato, non Legato
• hrať cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu
• byť schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
• zvládnuť zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Nácvik reberno‐bránicového dýchania, postoja a zásady údržby nástroja
• Predlžovanie nádychu a výdychu
• Technické cvičenia, vydržiavané tóny
• Technika kvality tónu
• Dynamické odtiene
• Upevňovanie nátiskového svalstva v strednej a hlbokej polohe
• Rozsah B ‐ f
• Jednoduché melódie podľa sluchu
• Legátove a tenutové pasáže, kombinácia legáta a staccata
• Čítanie zápisu študovanej skladby v rozsahu určenom v predmete hudobná náuka
• Orientácia na rôzne skladbičky z rôznych štýlových období
• Sluchové rozlišovanie durového a molového tónorodu.
• Vnímanie nálady skladby
• Základné vedomosti o štýlových obdobiach
Výkonový štandard:
• naďalej pracujú na predlžovaní nádychu a výdychu formou dlhých tónov
• majú vedomosti otvorení kvalitného tónu
• reprodukujú jednoduché skladby podľa notového zápisu
• rozlišujú základné druhy artikulácie ‐Legato, non Legato
• hrajú cvičenia v strednej polohe v predpísanom rozsahu

•
•

sú schopní hrať jednoduché melódie podľa sluchu
zvládnu zahrať drobné skladbičky, piesne so sprievodom klavíra či iného nástroja

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:

•
•
•
•

1 durová,1 molová stupnica,
1 pieseň,
1etuda,
1 prednesová skladba.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na tube
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
ovládať hru tenuto, staccato a legato
zvládnuť hru durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov a D7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
ovládajú plynulé čítanie nôt v basovom kľúči
orientovať sa v notovom zápise a byť schopní hrať jednoduché skladby z listu,
aplikovať elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie,
agogika),
ovládať hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a pomlčiek,
rozpoznať prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami
ovládať hru polovej, štvrťovej a osminovej noty s bodkou

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Hra durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní,T5 aD7 rôznymi artikuláciami v
mierne rýchlom tempe v dosiahnutom rozsahu.
• Nácvik kratších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 1. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Durový a molový kvintakord, D7 a jeho obraty.
• Násobné staccato. Prima volta, seconda volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
• Pojmy: melódia, pieseň, skladba, motív, veta, časť, forma, predohra, dohra, medzihra.
• 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.

Výkonový štandard:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• ovládajú hru tenuto, staccato a legato
• zvládnu hru durových a molových stupníc do štyroch predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov a D7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládajú plynulé čítanie nôt v basovom kľúči
• orientujú sa v notovom zápise a sú schopní hrať jednoduché skladby z listu,
• aplikujú elementárne hudobno‐výrazové prostriedky (dynamika, zmeny tempa, frázovanie,
agogika),
• ovládajú hru zo zápisu celých, polových, štvrťových, osminových, šestnástinových nôt a
pomlčiek,
• rozpoznajú prechod medzi osminovými triolami a šestnástinovými notami
• ovládajú hru polovej, štvrťovej a osminovej noty s bodkou
• sú schopní hrať so sprievodom a vedome rozlišujú silu, dĺžku, výšku a farbu tónu
• sú schopní hrať viachlasné skladby so spolužiakmi, alebo učiteľom.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na tube
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• hrať durové a molové stupnice do šiestich predznamenaní, a príslušné tonické kvintakordy, D7 a
zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
• zvládnuť hru chromatických stupníc
• ovládať čítanie nôt z tenorového kľúča,
• uplatňovať intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• rozlišovať a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly
• byť schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti
• byť schopní práce v súboroch.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku a tónovej vyrovnanosti v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Nácvik hry v tenorovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní, T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 2. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Stupnica, durový a molový kvintakord, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty.
• Násobné staccato, tenorový kľúč, prima volta, seconda volta, Da Capo, D.C. al Fine, dal segno.
• Pojmy: pieseň, skladba, motív, veta, časť, predohra, medzihra, dohra.
• 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

Výkonový štandard:
• zvládajú hru v rozsahu vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1

•
•
•
•
•
•
•

hrajú durové a molové stupnice do šiestich predznamenaní, a príslušné tonické kvintakordy, D7
a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
zvládnu hru chromatických stupníc
ovládajú čítanie nôt z basového kľúča,
uplatňujú intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
rozlišujú a ovládajú hru osminových triol a bodkovaného rytmu, hru veľkej trioly
sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti
sú schopní práce v súboroch.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na tube
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• bezpečne ovládať a kombinovať hru tenuto, staccato, násobné staccato, zvládnuť hru portato
• zvládnuť hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov,D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• zvládnuť hru chromatických stupníc od tónov F, G, A, c, d, e,
• ovládať plynule čítanie nôt z tenorového kľúča,
• demonštrovať kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní,T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc
• Hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 3. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato, chromatická stupnica.
• Pojmy: 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.
Výkonový štandard:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• bezpečne ovládajú a kombinujú hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato
• zvládajú hru portato

•
•
•
•
•
•

zvládnu hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
zvládnu hru chromatických stupníc
ovládajú plynule čítanie nôt z basového kľúča,
demonštrujú kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb (z nôt aj spamäti),
sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B
Predmet: Hra na tube
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• byť schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového kľúča,
• hrať durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy D7 a zm7 po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
• zvládnuť hru chromatických stupníc
• byť schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta, hra portato..
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc Hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky na úrovni 4. ročníka v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato, chromatická stupnica,
celotónová stupnica, tenorový kľúč.
• 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.

Výkonový štandard:
• sú schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1

•
•
•
•
•
•
•

využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
ovládajú plynule čítanie nôt z basového kľúča,
hrajú durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu
zvládnu hru chromatických stupníc
sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
vedia vhodne uplatňovať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja aj pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (znôt aj spamäti),
sú schopní samostatne naladiť nástroj.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 2. časti II. stupňa základného štúdia.
Záverečná skúška:
•
•
•

1 durová a jedna molová stupnica,
2 etudy,
1prednesová skladba.
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na tube
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• bezpečne ovládať a kombinnovať hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato aplikovať hru
portato,
• zvládnuť hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• demonštrovať chromatické stupnice od tónov
• zvládnuť hru celotónových stupníc
• ovládať plynule čítanie nôt
• demonštrovať kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Rozsah B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta
• Hra portato.
• Hra durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní,T5, D7 a zm7 rôznymi
artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
• Durový a molový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 ajeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, melodické ozdoby,
trilok.
• 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, veľká triola.

Výkonový štandard:
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• bezpečne ovládajú a kombinujú hru tenuto, staccato, násobné staccato, legato aplikujú hru
portato,
• zvládnu hru durových a molových stupníc do šiestich predznamenaní a príslušných tonických
kvintakordov, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• demonštrujú chromatické stupnice od tónov F, G, A, c, d, e,
• zvládnu hru celotónových stupníc
• ovládajú plynule čítanie nôt z basového kľúča
• demonštrujú kvalitu tónu a intonačnú istotu v dosiahnutom rozsahu
• využívajú široké spektrum výrazových a dynamických možností pri interpretácii rozsiahlejších
prednesových skladieb (z nôt aj spamäti),
• sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
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ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. –4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na tube
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• byť schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu,
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového kľúča
• zvládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• praktizovať hru chromatických stupníc
• ovládať hru celotónových stupníc,
• byť schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
• vedieť vhodne využívať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (z nôt aj spamäti),
• byť schopní samostatne naladiť nástroj

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Budovanie nátisku, snaha o tónovú vyrovnanosť v celom používanom rozsahu.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Základné vedomosti o štýlových obdobiach
• Nácvik hry v basovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta, hra portáto.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc
• Celotónové stupnice.
• Frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii rozsiahlejších prednesových
skladieb rôznych období
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Ladenie nástroja.

•
•

•
•
•
•
•

Teoretické poznatky nadobudnuté v predmete hudobná náuka so zameraním na špecifiká
nástroja.
Durový a molový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty,zm7 a jeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč, altový
kľúč, melodické ozdoby, trilok.
Diatonika, chromatika.
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.

Výkonový štandard:
• sú schopní hry s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu,
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládajú plynule čítanie nôt
• zvládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov, D7a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládajú hru celotónových stupníc,
• sú schopní samostatnej práce pri štúdiu partov a hre v súboroch
• vedia vhodne využívať frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období (z nôt aj spamäti),
• sú schopní samostatne naladiť nástroj.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM v 2. – 4. ročníku druhej časti I. stupňa základného štúdia

Predmet: Hra na tube
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 13
Počet hodín: 2,5 h týždenne

Ciele:
• hraťs intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1,
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového kľúča,
• vedieť zahrať melodické ozdoby
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov, D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
• ovládať hru chromatických stupníc a celotónových stupníc
• orientovať sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom kľúči.
• Rozsah B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• Melodické ozdoby.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7 a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom tempe.
• Hra chromatických a celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Rozlišovanie durového a molového kvintakordu, D7, zm7 a všetkých intervalov.
• Zložitejšie rytmické útvary.

Výkonový štandard:
• bezpečne ovládajú presný pohyb znižca a hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v
dosiahnutom rozsahu
• hrajú v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),,

•
•
•
•

vedia zahrať melodické ozdoby
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu
ovládajú hru chromatických stupníc a celotónových stupníc
orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období

Záverečná skúška:

•
•
•

1 durová a jedna molová stupnica, T5, D7, zm7, v osminových hodnotách,
2 etudy odlišného charakteru,
1prednesová skladba.
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Predmet: Hra na tube
Ročník: 1. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• rozvíjať získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,
• hrať s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu,
• vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
• ovládať a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
• ovládať plynule čítanie nôt z basového kľúča,
• vedieť zahrať melodické ozdoby
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Dôraz na plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Plynulá hra v basovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Plynulé väzby legáta, hra portato.
• Nácvik melodických ozdôb a trilku.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v stredne rýchlom tempe.
• Hra chromatických stupníc
• Hra celotónových stupníc.
• Hra rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Durový a molový kvintakord, durové a molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty,
násobné staccato, portato, chromatická stupnica, celotónová stupnica, tenorový kľúč.
• Melodické ozdoby, trilok.
• 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.

Výkonový štandard:
• rozvíjajú získané kompetencie nadobudnuté na I. stupni základného štúdia,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hrajú s intonačnou istotou a kultivovaným tónom v dosiahnutom rozsahu,
vedia sa pohybovať v rozsahu B tuba F1 ‐g (príp. až b) a pre F tubu B1 ‐c1
ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
ovládajú plynule čítanie nôt čítajú zápis v altovom kľúči,
vedia zahrať melodické ozdoby
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných tonických kvintakordov,D7 a zm7 po
troch a po štyroch, v dosiahnutom rozsahu,
zvládnu hru chromatických stupníc
ovládajú hru celotónových stupníc
orientujú sa v interpretácii skladieb rôznych štýlových období.
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Predmet: Hra na tube
Ročník: 2. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou a kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
• zvládnuť hru trilku
• využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• plynulo čítať noty z basového kľúča,
• hrať durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy, D7 a zm7 po troch a po štyroch,
v dosiahnutom rozsahu
• ovládať hru chromatických a celotónových stupníc
• vedieť samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov
• byť schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová vyrovnanosť vcelom používanom rozsahu, budovanie nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom kľúči.
• Hra tenuto, staccato, násobné staccato.
• Hra durových a molových stupníc,T5, D7a zm7 rôznymi artikuláciami v rýchlejšom tempe.
• Hra chromatických stupníc, hra celotónových stupníc.
• Nácvik rozsiahlejších skladieb a piesní spamäti, sústavné rozvíjanie hudobnej pamäte.
• Nácvik partov (orchestrálnych, súborových).
• Uvedenie hudobno‐teoretických kompetencii do praxe: durový a molový kvintakord, durové a
molové septakordy, D7 a jeho obraty, zm7 a jeho obraty, násobné staccato, portato,
chromatická stupnica, celotónová stupnica, melodické ozdoby, trilok.
• Rozlišovanie durového a molového kvintakordu, D7, zm7, intervalov v 2, 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.

Výkonový štandard:
• demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou a kultivovaný tón v celom rozsahu
nástroja,
• pri hre aplikujú melodické ozdoby

•
•
•
•
•
•
•
•

zvládajú hru trilku
využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
plynulo čítajú noty z basového kľúča,
hrajú durové a molové stupnice a príslušné tonické kvintakordy, D7 a zm7 po troch a po
štyroch, v dosiahnutom rozsahu
ovládajú hru chromatických a celotónových stupníc
vedia samostatne uplatniť nadobudnuté kompetencie pri štúdiu skladieb a partov
sú schopní hrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
sú schopní samostatnej práce v súboroch
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Predmet: Hra na tube
Ročník: 3. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• demonštrovať sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,
• praktizovať hru melodických ozdôb a hru trilku,
• ovládať a využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné staccato),
• plynulo čítať noty z basového kľúča
• ovládať hru durových a molových stupníc a príslušných T5,D7azm7po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu,
• interpretovať hru chromatických a celotónových stupníc
• byť samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály ( p až ff ).
• Využívanie rôznych spôsobov artikulácie a frázovania.
• 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.
• 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.
• Triolové frázovanie, hra veľkej trioly.
• Bodkovaný rytmus osminové, šestnástinové hodnoty, triolové frázovanie, hra veľkej trioly

Výkonový štandard:
•

demonštrujú sluchovú sebakontrolu a pohotovosť, istotou pri hre a kultivovaný tón v celom
rozsahu nástroja, sú schopní samostatne naladiť nástroj,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

praktizujú hru melodických ozdôb a hru trilku,
ovládajú a využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato, násobné
staccato),
plynulo čítajú noty
ovládajú hru durových a molových stupníc a príslušných T5, D7 a zm7 po troch a po štyroch, v
dosiahnutom rozsahu,
interpretujú hru chromatických a celotónových stupníc
sú samostatní pri štúdiu skladieb, štúdiu partov a hre v súboroch,
vedia zahrať rozsiahlejšie prednesové skladby so sprievodom z nôt aj spamäti,
vedome aplikujú vhodné frázovanie, agogiku a dynamické možnosti nástroja pri interpretácii
rozsiahlejších prednesových skladieb rôznych období z nôt aj spamäti,
ovládajú základnú koordináciu pri hre so spoluhráčmi v komornej
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Predmet: Hra na tube
Ročník: 4. II. stupňa
Učebný plán: č. 20
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
• samostatne riešiť problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
• samostatne podľa potreby využívať rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato,
násobné staccato), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,
• pracovať s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností
• ovládať plynule čítanie nôt z basového, hru durových, molových, chromatických a celotónových
stupníc a príslušných T5, D7 a zm7,
• byť samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov
• využívať nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
• Prirodzené, hlboké a plynulé reberno‐bránicové dýchanie.
• Tónová kultivovanosť a vyrovnanosť v celom používanom rozsahu, dobrá flexibilita nátisku.
• Hra dlhých tónov v dosiahnutom rozsahu s výraznou dychovou oporou.
• Využívanie širokej dynamickej škály (p až ff).
• Plynulá hra v basovom kľúči.
• Využívanie rôznych spôsobov artikulácie a frázovania.
• Hra durových, molových, chromatických 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.
• Využitie hudobno‐teoretických poznatkov v praxi: diatonika, chromatika.
• Rozlišovanie intervalových krokov.
• Náročnejšie rytmické útvary..

Výkonový štandard:
• využívajú všetky nadobudnuté kompetencie pri nácviku a interpretácii skladieb rôznych štýlov a
žánrov
• samostatne riešia problematiku nástrojovej techniky vrátane údržby nástroja,
• samostatne podľa potreby využívajú rôzne druhy artikulácie (tenuto, staccato, legato, portato,
násobné staccato), vrátane hry melodických ozdôb a trilku,

•
•
•
•

pracujú s farbou a kvalitou tónu a na rozvoji nátiskových schopností
ovládajú plynule čítanie nôt z basového, kľúča, hru durových, molových, chromatických a
celotónových stupníc a príslušných T5, D7 a zm7,
sú samostatní pri štúdiu náročnejších skladieb a partov
využívajú nadobudnuté interpretačné schopnosti pri práci v súboroch, v komornej a
orchestrálnej hre.

Záverečná skúška:
•
•
•

durová a molová stupnica T5,D7, zm7,
2 kontrastné etudy,
1 koncertná skladba.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hra na bicích nástrojoch

V Bánovciach nad Bebravou 2. 9. 2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hra na bicích nástrojoch
Všeobecná charakteristika zamerania: Bicie nástroje sú hudobné nástroje, na ktoré sa hrá
údermi,trasením,škriabaním alebo trením. Kultivovaný prejav bicích nástrojov sa uplatňuje
predovšetkým v rytmike,ale aj v melodike. Bicie nástroje sú široká škála rôznych bicích
a perkusií.Rytmická výchova je cieľavedomý vzdelávací proces, smerujúci zdokonaľovaniu
rytmického prejavu.
Výučba hry na bicie nástroje je predmetom odbornej prípravy, ktorej súčasťou je poznanie
zákonitých súvislosti a neustále hľadanie rytmických postupov.
Nevyhnutným predpokladom výučby hry na bicie nástroje je hudobné nadanie uchádzača
o štúdium, jeho schopností duševnej,racionalnej a emocionálnej predstavivosti, ktorú si vyžaduje
nácvik rytmický zručností, ale aj danostami muzikálnosti,pamätove schopnosti a vôľové vlastnosti.
Rozvíjanie rytmických zručností zabezpečuje individuálny prístup ku každému žiakovi, podmienený
mierou talentu, hudobných schopností získaných zručností ako aj psychicko‐vôlovích vlastností
každého jednotlivca.
Žiaci, ktorí majú záujem a predpoklady k ďalšiemu štúdiu na konzervatóriu, alebo VŠ s hudobným,
alebo pedagogickým zameraním, môžu študovať formou rozšíreného štúdia.
Úlohou oddelenia v hre na bicie nástroje je predovšetkým udržanie a rozvíjanie rytmiky.
Ciele študijného zamerania:
- využívať správne technické návyky
-

orientovať sa v literatúre bicích nástrojoch, aby mohli získané poznatky využívať v umeleckej
praxi,
aplikovať získané vedomostí v hudobnom živote s osobitným zreteľom a jeho funkciu v
rozličných žánroch a štýloch,
samostatne tvorivo pracovať,
objektívne hodnotiť a vytvoriť vlastný interpretačný názor pre hudbu.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na bicie nástroje:
Absolvent 1. časti I. stupňa základného štúdia v predmete bicie nástroje ovláda základné rytmické
návyky a výrazové prostriedky a dokáže ich vedome využívať pri interpretácii v hudbe.. Orientuje sa
v notovom zápise a zvláda samostatnú prípravu.
Primárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou, kde sa overuje úroveň základných
vedomostí, zručností a návykov. Po úspešnom zvládnutí skúšky môže plynule nadviazať na štúdium
NSUM.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v zameraní na bicie nástroje:
Absolvent 2. časti I. stupňa umeleckého vzdelania ovláda prácu s paličkami, ako aj zásady
správne tvorenia tónu. Búchacie návyky vedome využíva pri interpretácii hudby rôznych hudobných
štýlov a žánrov primeraných svojmu veku. Dosahuje umeleckú úroveň samostatného a tvorivého
hráča, ktorý je schopný umelecky cítiť a tvorivo rozvíjať svoje schopnosti.

Dosahuje dostatočnú technickú vyspelosť a vedomosti, ktoré mu umožňujú prihlásiť sa na strednú
školu umeleckého, prípadne pedagogického zamerania, alebo pokračovať v štúdiu pre dospelých.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie končí absolventskou skúškou a absolventským vystúpením,
kde sa overuje úroveň špecifických speváckych vedomostí, zručností a návykov.

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých v zameraní na hru na bicích
nástrojoch:
Absolvent II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých dosahuje umeleckú úroveň
samostatného a tvorivého hráča, schopného umelecky i technicky vyspelého prejavu. Dosiahnutá
technická úroveň mu umožňuje dokonale zvládať a interpretovať hudbu rôznych štýlov a žánrov
s náležitým vkusom. Esteticky vníma a tvorivo rozvíja svoje schopnosti, spôsobilosti a zručnosti,
ktoré nadobudol počas štúdia a vie ich uplatňovať v umeleckej a kultúrnej oblasti. Vie prezentovať
svoj výkon aj názor na umenie.
Štúdium končí absolventskou skúškou a verejným vystúpením. Je pripravený pokračovať v ďalšom
štúdiu na vysokej škole umelecko‐pedagogického smeru.
Profil absolventa rozšíreného štúdia v zameraní na hru na bicie nástroje:
Absolvent rozšíreného štúdia hre na bicích nástrojoch vie hrať zvukovo kvalitným úderom
s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou rytmickou artikuláciou. Je schopný podať umelecký
výkon na vyššej odbornej úrovni. Má prehľad v odbornej literatúre a poznatky z nej dokáže využívať
v umeleckej praxi. Je schopný tvorivej umeleckej práce, spĺňa sluchovú, racionálnu i emocionálnu
predstavu o podobe hudby. Dokáže samostatne umelecky tvoriť na úrovni svojich možností.
Absolvent je pripravený na zvládnutie požiadaviek talentových skúšok na konzervatórium. Svoje
získané vedomosti a zručnosti tiež môže aplikovať ako sólista alebo člen umeleckého telesa.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium
absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 0,5 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- vzbudiť záujem o hru
- zvládnuť základné rytmické kompetencie na elementárnej úrovni
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom
- viesť ich k reprodukcii obsahovej časti melódie,
‐ k osvojeniu si základných rytmických hygienických návykov

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- jednoduché tzv.rytmi kombinované s malým,velkým bubnom a hihat
správne a prirodzené držanie tela pri hre
- počúvanie vlastného úderu

-

osvojenie si mäkkého nasadenia tónu
správne ovládanie artikulačného aparátu
spájanie notového zápisu s predstavou tvoreného tónu
zapamätanie si elementárnych hudobných motívov, cvičení, fráz

Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti, alebo z nôt aspoň 2 etudy na malý bubon a 2 prednesy na súpravu
- na úrovni hry zvládnu uvoľňovacie rytmické cvičenia
- ovládajú základy správnej úderu
- preukážu schopnosť sledovania notového zápisu pri interpretácii
- disponujú systematickými pracovnými návykmi
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
Spamäti 2 prednesy odlišného charakteru primeranej náročnosti
Získané hracie kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na
internom koncerte.
Ročník: PŠ‐ 2 rok

Ciele:
-

stále pracovať na tom, aby bol záujem o hru

-

stále dbať na zvládnutie základných rytmických kompetencií
hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom
viesť ich k reprodukcii obsahovej časti melódie

Obsahový štandard:
- jednoduché tzv. rytmy kombinované s malým, veľkým bubnom a hihat
správne a prirodzené držanie tela pri hre
- počúvanie vlastného úderu

-

osvojenie si mäkkého nasadenia tónu
správne ovládanie artikulačného aparátu
spájanie notového zápisu s predstavou tvoreného tónu
zapamätanie si elementárnych hudobných motívov, cvičení, fráz

-

Výkonový štandard: interpretujú spamäti, alebo z nôt aspoň 2 etudy na malý bubon a 2
prednesy na súpravu
na úrovni hry zvládnu uvoľňovacie rytmické cvičenia
ovládajú základy správnej úderu
preukážu schopnosť sledovania notového zápisu pri interpretácii
disponujú systematickými pracovnými návykmi

-

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
Spamäti 2 prednesy odlišného charakteru primeranej náročnosti
Získané hracie kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na
internom koncerte.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- vzbudiť záujem žiaka o hru ako prostriedok hudobného vyjadrovania
- pochopiť hudobný a slovný obsah hranej hudby
- rozvíjať rytmické cítenie na úrovni jeho veku a predpokladu na vytvorenie správnych hracích
návykov
- pri zachovaní prirodzeného hudobného prejavu rozvíjať zmysel pre pestrosť hry
- rozvíjať hudobnú pamäť
- pripravovať hru so sprievodom(klavír, gitara a pod.)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hra popovej hudby so sprievodom napr. klavíra alebo pustenej hudby
- presnosť hrania s hudbou
- hlboké bránicové dýchanie
- správne nastavenie pre hru‐uvolnenie svalstva
- tvorba tónu
- rytmické cvičenia
- hudobno – výrazové prostriedky: výška, dĺžka a sila tónu
- cvičenia rytmickej predstavivosti

Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt aspoň 4 etudy na malý bubon a 2 prednesy v primeranom
tempe ich schopností
- zvládnu na elementárnej úrovni základy hracej techniky
- preukážu mäkké a opreté nasadenie tónu
- zvládnu správny a funkčný úder
- aplikujú pri hre elementárne hudobno – výrazové prostriedky
- spájajú správne znejúce tóny s vlastným sluchovým vnemom a notovým zápisom
- rozpoznajú pedagógom zámerne demonštrované chyby

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- prehlbovaním technických a výrazových schopností rozširovať možnosti spontánneho
hudobného prejavu žiaka
- zdokonaľovať hranú techniku
- rozširovať technické možnosti
- venovať pozornosť zdokonaľovaniu rytmického a tempového cítenia žiaka
- rozvíjať pamäť
- pripravovať žiaka na hrane elementárneho výkonu
- obohacovať hru s klavírnym, prípadne s inštrumentálnym sprievodom
- rozširovať hudobný obzor žiaka poznávaním hudby rôzneho obsahu a nálad

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- jednoduché rytmu so sprievodom napr. klavíra,gitari alebo púšťanej hudby
- cvičenie najmä zložitejších častí
- zásady správnej technickej zručnosti
- technické cvičenia na mäkké nasadenie tónu
- navodenie hracieho tónu
- vyrovnávanie úderov v pravej a ľavej ruke
- rozširovanie hracích i technických možnosti
- cvičenie rytmov do hudby
- technické cvičenia na rozvíjanie rytmickej a melodickej predstavivosti
- rozvíjanie hry ako prípravu na hranie s kapelou
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt aspoň 4 etudy na malý bubon a 2 prednesy
- preukážu vyššiu úroveň
- aplikujú funkčnú hru pri interpretácií
- ovládajú hracie kompetencie na elementárnej úrovni
- zvládnu hranie napr. kapele
- majú intonačnú, rytmickú a tempovú predstavivosť

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať a kultivovať hracie návyky a vedomosti
- ďalej rozvíjať hraciu techniku
- techniku zdokonaľovať najmä v etudách
- výberom vhodných cvičení predchádzať prípadne odstrániť hracie zlozvyky
- zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej hri a hudobnej frázy
- dbať, na kultivovanosť prejavu
- primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru hudby
- rozširovať hudobný rozhľad žiaka vhodným výberom sólových, komorných vecí

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hudba a noty rôzneho charakteru a žánru
- tvorba krátkeho a dlhého tonu
- sústavné zdokonaľovanie hry
- vyrovnávanie úderov v pravej a ľavej ruke
- rozširovať technických možností
- dbať na hranie s nasadením vhodným pre daný štíl
- predchádzanie zlých návykov na hru
- rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
a obsahom primeraný jeho veku a schopnostiam
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt etudy na malý bubon, alebo prednes na súpravu zvukovo
vyrovnaným úderom a v tempe.
- preukazujú zmysel pre krásu plynulej hry a hudobnej frázy
- ovládajú tvorbu krátkeho aj dlhého tonu so správnym použitím v hre
- dodržiavajú zásady technickej hygieny
- interpretujú hudbu so správnym výrazom primeraným svojmu veku

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 2.2. časti 1 stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať a kultivovať hracie návyky a vedomosti
- ďalej rozvíjať hraciu techniku
- techniku zdokonaľovať najmä v etudách
- výberom vhodných cvičení predchádzať prípadne odstrániť hracie zlozvyky
- zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej hri a hudobnej frázy
- dbať, na kultivovanosť prejavu
- primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru hudby

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hudba a noty rôzneho charakteru a žánru
- tvorba krátkeho a dlhého tonu
- sústavné zdokonaľovanie hry
- vyrovnávanie úderov v pravej a ľavej ruke
- rozširovať technických možností
- dbať na hranie s nasadením vhodným pre daný štíl
- predchádzanie zlých návykov na hru
rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou

Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt etudy na malý bubon, alebo prednes na súpravu zvukovo
vyrovnaným úderom a v tempe.
- preukazujú zmysel pre krásu plynulej hry a hudobnej frázy
- ovládajú tvorbu krátkeho aj dlhého tonu so správnym použitím v hre
- dodržiavajú zásady technickej hygieny
- interpretujú hudbu so správnym výrazom primeraným svojmu veku

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- upevňovať a kultivovať hracie návyky a vedomosti
- ďalej rozvíjať hraciu techniku
- techniku zdokonaľovať najmä v etudách
- výberom vhodných cvičení predchádzať prípadne odstrániť hracie zlozvyky
- zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej hri a hudobnej frázy
- dbať, na kultivovanosť prejavu
- primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru hudby

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hudba a noty rôzneho charakteru a žánru
- tvorba krátkeho a dlhého tonu
- sústavné zdokonaľovanie hry
- vyrovnávanie úderov v pravej a ľavej ruke
- rozširovať technických možností
- dbať na hranie s nasadením vhodným pre daný štíl
- predchádzanie zlých návykov na hru
rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt etudy na malý bubon, alebo prednes na súpravu zvukovo
vyrovnaným úderom a v tempe.
- preukazujú zmysel pre krásu plynulej hry a hudobnej frázy
- ovládajú tvorbu krátkeho aj dlhého tonu so správnym použitím v hre
- dodržiavajú zásady technickej hygieny
- interpretujú hudbu so správnym výrazom primeraným svojmu veku

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hra na bicích nástrojoch
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 8
Počet hodín: 1,5 h týždenne

Ciele:
- upevňovať a kultivovať hracie návyky a vedomosti
- ďalej rozvíjať hraciu techniku
- techniku zdokonaľovať najmä v etudách
- výberom vhodných cvičení predchádzať prípadne odstrániť hracie zlozvyky
- zjemňovať zmysel žiaka pre krásu plynulej hri a hudobnej frázy
- dbať, na kultivovanosť prejavu
- primerane veku zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru hudby

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- hudba a noty rôzneho charakteru a žánru
- tvorba krátkeho a dlhého tonu
- sústavné zdokonaľovanie hry
- vyrovnávanie úderov v pravej a ľavej ruke
- rozširovať technických možností
- dbať na hranie s nasadením vhodným pre daný štíl
- predchádzanie zlých návykov na hru
rozširovanie hudobného rozhľadu žiaka hudobným materiálom, ktorý je náročnosťou
Výkonový štandard:
- interpretujú spamäti,alebo z nôt etudy na malý bubon, alebo prednes na súpravu zvukovo
vyrovnaným úderom a v tempe.
- preukazujú zmysel pre krásu plynulej hry a hudobnej frázy
- ovládajú tvorbu krátkeho aj dlhého tonu so správnym použitím v hre

Záverečná skúška:
Hra na malom bubne: ‐ dve kontrastné cvičenia, jedno z využitím vírenia vo štvrťovej alebo
osminovej note s legátom. Hra na bicej súprave: ‐ rozkladové cvičenie vo 4/4 takte s použitím hi‐hat
na začiatku doby; ‐ ukážka beatového sprievodu alebo slow‐rocku. Základy hry na zvonkohre
(metalofóne) ‐ hra s pamäti: ‐ jedna durová stupnica (ľubovoľná do štyroch predznamenaní); ‐
paralelná molová; ‐ T5; ‐ prednesová skladba (sa nevyžaduje, ak bola odohraná verejne v priebehu
šk. roku).

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Hudobná náuka

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: hudobný
Zameranie: hudobná náuka
Všeobecná charakteristika zamerania:
Charakteristikou a samotným poslaním predmetu HN je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka
k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti.
Predmet má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať poslucháča hudby
i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.
Aby sme dosiahli tieto ciele, je potrebné rozvíjať najmä:
- hudobnú predstavivosť, fantáziu, orientáciu v hudobnom priestore a výraze,
- spevácke návyky žiakov, potrebné pre správny kultivovaný vokálny prejav,
- schopnosť rozlišovať jednotlivé vyjadrovacie prostriedky: metrum, tempo, rytmus, melodiku,
harmóniu (dur, mol charakter), dynamiku, farbu tónu (hudobné nástroje).
HN, nadväzujúca na PŠ je samostatný predmet s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce.
Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými,
výtvarnými a dramatickými aktivitami a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej a 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 a zovšeobecňuje.

Ciele študijného zamerania:
- vzbudiť u žiakov záujem o hudbu,
- naučiť žiakov počúvať a prežívať hudbu,
- aktivizovať ich tvorivosť, fantáziu a predstavu,
- rozvíjať vnímanie základných výrazových prostriedkov hudby, zdokonaľovať melodicko‐rytmické
cítenie a pamäť,
- spoznávať hudobnú abecedu a pestovať prepojenie sluchová skúsenosť – znak ‐ predstava.
1.

2.

3.

Poskytnúť žiakovi zážitok a od neho odvíjať niť poznania. Od vnímania celku prejsť cez
preniknutie do hudobnej štruktúry k abstrakcii poznatku, osvetliť ho z rôznych strán
a v rôznych súvislostiach a zafixovať tak, aby ho žiak vedel sám používať.
Dotvorením obsahovej náplne HN zvýšiť záujem počúvať hudbu a porozumieť jej,
aktivizovať schopnosť vnímania a súčasne pripraviť žiakov na vlastnú interpretačnú
činnosť. ZUŠ vychováva nielen budúcich profesionálnych hudobníkov, ale i budúcich
poslucháčov – milovníkov umenia, preto je náročnosť hudobno‐teoretických
vedomostí rozdelená do dvoch úrovní:
Z základná, povinná pre všetkých žiakov.
R rozširujúca odborná, určená žiakom mimoriadne talentovaným, pripravujúcim sa na
profesionálnu dráhu (pre ostatných žiakov ako doplňujúca ponuka).
Viesť žiakov k vlastnému hudobnému vyjadreniu.

4.

Hľadať spolu širšie súvislosti – s prírodou, životným prostredím a životom človeka
v spoločnosti všeobecne.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelávania v predmete hudobná náuka:
Po ukončení prvej časti I. stupňa základného štúdia majú absolventi osvojené základy hudobnej a
prvotnej kultúrnej gramotnosti, získali základy pre celoživotné učenie sa a pre rozvíjanie svojich
kompetencií. Vážia si seba aj druhých, sú spôsobilí ústretovo komunikovať a spolupracovať, sú
vnímaví k potrebám iných. Získali základy používania odbornej terminológie a komunikácie v oblasti
hudby. Nadobudli základné teoretické poznatky z oblastí hudobnej teórie, dejín hudby, organológie,
intonácie a rytmu, ktoré uplatňujú aj pri hre na nástroji alebo speve.
Úroveň rozvinutosti kompetencií nie je ukončená, vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania,
pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v predmete hudobná náuka:
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. Získali komplexné poznatky z oblastí hudobnej teórie, dejín hudby, organológie,
hudobných foriem a druhov, intonácie, rytmu. Sú uvedomelými percipientami hudby, návštevníkmi
umeleckých a hudobných podujatí. Na základe nadobudnutých vedomostí uvedomelo prepájajú
teoretické vedomosti s praktickou interpretáciou.
Po ukončení II. stupňa základného štúdia predmetu náuka o hudbe sú žiaci pripravení na štúdium
hudby na učiteľských fakultách a do značnej miery aj na vysokých školách umeleckého zamerania.
ZUŠ Dezidera Kardoša má niekoľko úprav v svojom ŠkVP. Tieto sa vzťahujú na časovú dotáciu
predmetu hudobná náuka, a to je 1 hodina týždenne v 1. a 2. ročníku 2. časti základného štúdia. V 3.
ročníku 2. časti základného štúdia je týždenná časová dotácia na predmet 1,5 hodiny. Hudobná
náuka sa v II. stupni základného štúdia a ŠPD nevyučuje.
Zmena je aplikovaná aj na prípravné štúdium, ktoré má špecifickú formu vyučovania. Vyučovanie PŠ
prebieha formou delenia vyučovania na dve časti, a to stáleho vyučovania PŠ a vyučovania
prebiehajúceho princípom (vopred naplánovaného a rozdeleného) rotovania medzi jednotlivými
odbormi ZUŠ a jednotlivými oddeleniami HO.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Predmet: Prípravná hudobná výchova
Ročník: PŠ ‐ 2 roky
Učebný plán: č. 1a

A (deti predškolského veku)

Počet hodín: v 1. roku 2 h od 2. polroka, v 2. roku 1 h týždenne
a
Ročník: PŠ ‐ 1 rok
Učebný plán: č. 1b

B (žiaci 1. ročníka v ZŠ)

Počet hodín: v 1. polroku 2 h týždenne, v 2. polroku 1 h týždenne
Ciele:
- vzbudiť záujem o hudbu,
- hravou formou získať predpoklady k systematickým pracovným návykom,
- viesť ich k počúvaniu hudby,
- naučiť hudobnú abecedu, hodnoty nôt, výšku nôt,
- oboznamovať so základnou hudobnou terminológiou,
‐ viesť k osvojeniu si základných sluchové a rytmické návykov.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI
Žiaci na konci 1. ročníka prípravného štúdia „A“ a na konci 1. polroku prípravného štúdia „B“
základnej umeleckej školy:
Obsahový štandard:
-

jednoduché piesne v rozsahu c1–a1,
hudobno‐pohybové, hudobno‐dramatické činnosti a hudobné hry,
hra na detských melodických a rytmických nástrojoch, hra na tele,
melodizácia a rytmizácia slov, detských riekaniek a detských textov,
zvuky hudobné a nehudobné, ľudské hlasy,
kontrasty v hudbe, párne a nepárne metrum,
melodická orientácia v rozsahu oktávy (nahor, nadol, krok, skok),
vlastnosti tónu –výška, dĺžka, farba, dynamika,
elementárne tonálne a harmonické vzťahy

Výkonový štandard:
- reprodukujú riekanky, detské hry, hádanky,
- intonujú ľudové piesne,
- rozlišujú zvuky a tóny a ich farby,
- rozlišujú kontrastné výrazové polohy,
- rozoznávajú vlastnosti tónu,
- rozoznávajú sluchom párny a nepárny takt,

-

reagujú na elementárny harmonický pohyb.

Žiaci na konci 2. ročníka prípravného štúdia „A“ ana konci 2. polroku prípravného štúdia „B“
základnej umeleckej školy:
Obsahový štandard:
- jednoduché piesne v rozsahu oktávy c1–c2,
- hudobno‐pohybové a hudobno‐dramatické činnosti a hry,
- kreatívne hudobné hry na osvojenie výrazových prostriedkov hudby, elementárna improvizácia
a prekompozícia.
Výkonový štandard:
- interpretujú jednoduché piesne,
- reprodukujú krátke rytmické alebo melodické motívy a detské piesne samostatne alebo v
skupine so sprievodom detských ľahko‐ovládateľných nástrojov a/alebo hrou na tele (ostinátne
sprievody).
2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI
Obsahový štandard:
- jednoduché piesne
- kontrasty v hudbe (doplniť o vyššie ‐nižšie, nežne ‐rázne, veselo ‐smutne apod.).
- hudobné nástroje (klavír, husle, flauta) a ľudské hlasy (ženský, mužský, detský),
- melodická orientácia v rozsahu oktávy (nahor, nadol, menší a väčší krok, skok), vlastnosti tónu ‐
výška, dĺžka, farba, dynamika v širšom spektre,
- krátke vokálne a inštrumentálne skladby,
- párny a nepárny takt.
- elementárne tonálne a harmonické vzťahy.
Výkonový štandard:
- rozlišujú diferencované výrazové polohy,
- rozlišujú hudobné nástroje (klavír, husle, flauta) a ľudské hlasy,
- orientujú sa v časopriestore hudby,
- vnímajú krátke hudobné ukážky a verbálne vyjadria zážitok z nich,
- rozoznávajú rytmickú pulzáciu v dvojdobom a trojdobom metre sluchom,
- rozlišujú elementárne tonálne a harmonické vzťahy sluchom.
3. HUDOBNO – NÁUKOVÉ POJMY
Obsahový štandard:
- základná hudobná abeceda (notová osnova, husľový kľúč, taktová čiara, noty c1‐c2), basový
kľúč (informatívne),
- nota celá, polová, štvrťová, dvojica osminových nôt a pomlčky, opakovacie znamienko,
- základné tempá a zmeny ‐rýchlo, pomaly, krokom, zrýchľovať, spomaľovať,
- pochod, tanec, uspávanka.
Výkonový štandard:
- dokážu prečítať notový zápis interpretovanej skladby,
- ovládajú základy notopisu (nota celá, polová, štvrťová, pomlčky, husľový a basový kľúč),
- reagujú na zmeny tempa a metra,
- rozlišujú základné výrazové polohy hudby.

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia:
‐ skúška zodpovedajúca požiadavkám zvoleného hlavného predmetového zamerania
Získané kompetencie na elementárnej úrovni preukážu na triednej besiedke, prípadne na internom
koncerte.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
-

vzbudiť záujem žiaka o hudbu,

-

rozvíjať základné intonačné a rytmické cítenie,
rozvíjať hudobnú pamäť, prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť,
rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu,
sledovať účinok hudobných tvarov, rozoznávať zmeny výrazu, vypestovať schopnosť sledovať
vzájomné vzťahy v hudobnej štruktúre,
upevňovať správne spevácke návyky, viesť žiakov k uvedomovaniu si hodnoty a krásy ľudovej
piesne a položiť základy poznávania hudobnej histórie Slovenska.

-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
Obsahový štandard:
- zdokonaľovanie základných speváckych návykov,
- intonovať jednoduché detské piesne,
- rozvíjať sluchovú predstavivosť,
- ovládať melodicko‐rytmické nástroje na vytváranie rytmických a melodických modelov
a jednoduchých sprievodov k piesňam (ostinátny sprievod),
Výkonový štandard:
- žiak je schopný intonovať jednoduché detské piesne v rozsahu jednočiarkovej oktávy, ovláda
správne dýchanie, nenásilné tvorenie tónu a správnu výslovnosť,
- rozlišuje durový a molový charakter skladby/melódie, základný tón, opakovanie, kontrast,
- má schopnosť interpretovať základné metrické hodnoty, rozlišuje prízvučné a neprízvučné
doby,
- s udávaním základného metra vie interpretovať rytmické útvary s použitím dvojíc osminových
nôt (v ¾ a 4/4 takte), dvojíc šestnástinových nôt (v 3/8 a 6/8 takte), štvrťovej noty, štvrťovej
s bodkou, polovej noty, polovej s bodkou, celej noty a pomlčiek.

2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
Obsahový štandard:
- rozvíjať schopnosť sústredeného počúvania krátkych skladieb rôzneho charakteru a schopnosť
sledovať počúvanú skladby v notovom zápise,
- sluchom rozpoznávať základné stavebné prvky hudobnej formy (kontrast, opakovanie), durový
a molový charakter skladby, základný tón, rozlišovať metrum (párne, nepárne).

Výkonový štandard:
- na základe počúvania vie žiak určiť náladu, pohyb melódie, dynamiku, tempo, metrum, rozlišuje
durový a molový charakter skladby,
- rozpoznáva základný tón, durový a molový trojzvuk, celý tón a poltón,
- vytvára rytmické ozveny, rytmicko‐melodické dialógy, rytmizuje a melodizuje riekanky, detské
vyčítanky.
3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Vyvodzovať ich zo všetkých hudobných činností
Obsahový štandard:
- znaky v husľovom kľúči: g – c3, v basovom: C – c1,
- posuvky (krížik, béčko, odrážka),
- stupnica dur a mol (do 3), dur a mol trojzvuk,
- dynamika (p, mf, f cresc., decresc.),
- tempo (allegro, moderato, andante, adagio),
- legato – staccato, ligatúra,
- ľudské hlasy (soprán, alt, tenor, bas),
- hudobné nástroje (priečna flauta, klarinet, fagot, husle, violončelo, kontrabas),
- pojmy: fermata, pp, ff, rit., accel., triola, synkopa, predznamenanie (informatívne)
Výkonový štandard:
- určenie základných stavebných prvkov hudobnej formy (opakovanie, kontrast),
- rozlíšenie durového alebo molového charakteru skladby/piesne,
- určenie základného tónu, durového a molového trojzvuku, celotónovej a poltónovej
vzdialenosti,
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
-

vzbudiť záujem žiaka o hudbu,

-

rozvíjať základné intonačné a rytmické cítenie,
rozvíjať hudobnú pamäť, prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť,
rozvíjať kreatívne myslenie, emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu,
sledovať účinok hudobných tvarov, rozoznávať zmeny výrazu, vypestovať schopnosť sledovať
vzájomné vzťahy v hudobnej štruktúre,
upevňovať správne spevácke návyky, viesť žiakov k uvedomovaniu si hodnoty a krásy ľudovej
piesne a položiť základy poznávania hudobnej histórie Slovenska.

-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
3. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
a) Spevácko‐intonačné
Zdokonaľovať základné spevácke návyky – správne dýchanie, výslovnosť a nenásilné tvorenie tónu.
Rozširovať hlasový rozsah žiakov (d – d2)
Obsahový štandard:
- uvedomená intonácia durových a molových melódií v sekundových postupoch, durového
a molového kvintakordu aj rozšíreného, resp. so spodnou kvintou,
- intonácia základného tónu kvintakordu, sextakordu a kvartsextakordu,
- schopnosť žiakov preniesť melodické úryvky z vyšších a nižších oktáv do svojej hlasovej polohy.
Výkonový štandard:
- žiak je schopný intonovať jednoduché detské piesne v rozsahu jednočiarkovej oktávy, ovláda
správne dýchanie, nenásilné tvorenie tónu a správnu výslovnosť,
- rozlišuje durový a molový charakter skladby/melódie, základný tón, opakovanie, kontrast,
- má schopnosť interpretovať základné metrické hodnoty, rozlišuje prízvučné a neprízvučné
doby,
- s udávaním základného metra vie interpretovať rytmické útvary s použitím dvojíc osminových
nôt (v ¾ a 4/4 takte), dvojíc šestnástinových nôt (v 3/8 a 6/8 takte), štvrťovej noty, štvrťovej
s bodkou, polovej noty, polovej s bodkou, celej noty a pomlčiek.
b) Rytmicko‐pohybové
Upevňovať metrické cítenie a schopnosť rytmizovať 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 4/8, 6/8 takt. Pohybom
reagovať na prízvučné doby. Taktovať štvordobý takt.
Obsahový štandard:
- rytmizovanie tiolový, synkopická a bodkovaný rytmus,
- rytmizovanie útvary začínajúce pomlčkou alebo predtaktím,

-

rytmizácia a melodizácia riekaniek,

Výkonový štandard:
- žiak je schopný rytmizovať tiolový, synkopový a bodkovaný rytmus, útvary začínajúce pomlčkou
alebo predtaktím,
- je schopný sprevádzať melódiu ostinátnym rytmickým alebo melodickým sprievodom,
- používať ako formy sprievodu základné tóny toniky, dominanty a subdominanty (T D S),
- schopnosť reagovať na partnera (spoluhráča) a viesť hudobný rozhovor.

4. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a) Počúvanie hudby
Obsahový štandard:
- poznávanie hudobných nástrojov, podľa možnosti so živými ukážkami,
- rozoznávanie zvukovo – kontrastných nástrojov (husle – kontrabas, flauta – fagot, trúbka –
pozauna a pod.),
- poznávanie a rozoznávanie vokálneho a inštrumentálneho sóla, dua, tria, zbory: mužský,
ženský, zmiešaný a detský.
Výkonový štandard:
- žiak rozoznáva hudobné nástroje,
- rozoznáva vokálne a inštrumentálne sólo, duo, trio, ďalej zbory mužský, ženský, miešaný
a detský.
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- poznávanie a rozlišovanie durového a molového charakteru tóniny, durové a molové
kvintakordy, sextakordy a kvartsextakordy,
- poznávanie ľudských hlasov a zvukových charakterov hudobných nástrojov,
- určovanie metra skladby, príp. jej rytmické zvláštnosti.
Výkonový štandard:
- rozoznáva durový a molový charakter tóniny, durové a molové kvintakordy, sextakordy
a kvartsextakordy,
- poznáva ľudské hlasy a zvukový charakter hudobných nástrojov,
- určuje metrom skladby, príp. jej rytmické zvláštnosti.

3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Vyvodzovať ich zo všetkých hudobných činností
Obsahový štandard:
- stupnica dur a mol (do 3), dur a mol trojzvuk,
- dynamika (pp, ff, p, f cresc., decresc.),
- tempo (allegretto, adagio),
- pomenovanie stupňov v stupnici: prima – oktáva, kvintakord, sextakord, kvartsextakord,
fermata, legato, staccato, ligatúra, crescendo, decrescendo,
- paralelné (rovnobežné) stupnice,
- predtaktie, synkopa, triola, bodkovaný rytmus, ritardando, rallentando, accelerando, prima
volta, seconda volta.
Výkonový štandard:

-

určenie základných stavebných prvkov hudobnej formy (opakovanie, kontrast),
rozlíšenie durového alebo molového charakteru skladby/piesne,
žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
-

upevňovať, rozširovať a aktívne využívať melodickú, tonálnu, metrickú, tempovú a rytmickú
predstavivosť a hudobnú pamäť,
prehlbovať harmonickú predstavivosť,
zdokonaľovať dvojhlasný spev a oboznámiť žiakov s niektorými hudobnými žánrami a s funkciou hudby
pri rôznych spoločenských príležitostiach,
využívať metaforu a vlastnú vyjadrovaciu schopnosť detí na prepojenie hudobného zážitku s vlastnou
životnou skúsenosťou.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
a) Spevácko‐intonačné
Obsahový štandard:
- intonácia intervalov: veľká a malá tercia, čistá kvinta a kvarta, veľká a malá sekunda ako paralela
celého tónu a poltónu,
- intonácia jednoduchých piesní a melódií s charakterom lýdickej tóniny, intonácia veľkej a malej
sexty a septimy,
- oboznamovať žiakov s ľudovou piesňou. Spievať detské umelé piesne aj s klavírnym
sprievodom.
Výkonový štandard:
- schopnosť kultivovane vyspievať dlhšie frázy,
- schopnosť preniesť tóny a úryvky melódií zo vzdialenejších oktáv do svojej hlasovej polohy.
b) Rytmicko‐pohybové
Obsahový štandard:
- rytmizovať príklady s predtaktím a striedavé takty, verbunkový rytmus, pár osminová s bodkou
a šestnástinová, pár šestnástinová a osminová s bodkou, triola, synkopa,
- pohybom vyjadriť striedanie úsekov so zmenou tempa,
- latentné harmonické cítenie – vyhľadávanie jednoduchého harmonického sprievodu s použitím
základných funkcií,
- na melodicko‐rytmických nástrojoch sa kánonicky zapojiť do jednoduchej piesne,
- viesť hudobný rozhovor, vytvárať melodické a rytmické vety,
- vytvoriť krátky hudobnodramatický útvar na danú tému alebo skladbu (s textom alebo bez
textu).

Výkonový štandard:
- schopnosť správnej rytmickej interpretácie striedavých taktov pomocou prízvučných
a neprízvučných dôb, schopnosť vytvoriť k piesni jednoduchý harmonický sprievod.

2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a) Počúvanie hudby
Obsahový štandard:
- poznávanie hudobných nástrojov symfonického, tanečného a džezového orchestra,
- sledovanie súčasne znejúcich dvoch alebo troch melodických pásiem, resp. dvoch pásiem so
sprievodom,
- v závislosti od obsahu interpretovaných skladieb či piesní vedieť určovať jednodielnu,
dvojdielnu či trojdielnu formu, charakterizovať melodiku, motívy a jednotlivé hudobné zložky,
ktoré ovplyvňujú celkový výraz hudby.
Výkonový štandard:
- žiak rozoznáva nástroje symfonického orchestra a ďalších druhov orchestrov,
- sluchom určiť intervaly sekunda až sexta, rozlišovať formu piesní.
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- rozlišovanie durových a molových charakterov piesní a skladieb, rozšírené o lydickú tóninu,
- na základe vnútornej predstavy kvintakordov a ich obratov rozlišovať veľkú a malú terciu, čistú
kvintu a kvartu a veľkú a malú sextu,
- precvičovať veľkú a malú sekundu ako celý tón a poltón.
Výkonový štandard:
- žiak dokáže analyzovať charakter tóniny skladieb, pozná lydickú zv.4, analyzuje charakter
veľkých aj malých intervalov (okrem septimy).

3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Obsahový štandard:
- intervaly prima – oktáva a ich kvalita,
- predtaktie, kánon, dvojdielna a trojdielna forma,
- durové a molové stupnice do 5# a 5bé, paralelné stupnice, molová prirodzená, harmonická
a melodická, lýdická stupnica (informatívne),
- nástrojové skupiny v symfonickom orchestri, komorný orchester, komorné telesá.
Výkonový štandard:
- žiak pozná všetky durové a molové stupnice s bé (kvartový kruh), pentatonická, chromatická
a celotónová stupnica, enharmonická zámena, rovnomenné stupnice,
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
-

vychádzať z hudobných skúseností, ktoré žiaci získali vo svojej inštrumentálnej praxi a v hudobnej náuke
v priebehu predchádzajúcich troch rokov,
získané schopnosti rozširovať a prehlbovať novými úlohami, náročnejšími formami rozvíjania hudobnej
pamäti, intonačnej schopnosti, rytmickej a sluchovej predstavivosti,
viesť žiakov k sústredenej a uvedomelej percepcii s pochopením a dosiahnutím schopnosti vlastného
sebavyjadrenia.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
a) Spevácko‐intonačné
Obsahový štandard:
- kultivovať vokálny prejav a zdokonaľovať dvojhlas,
- intonovať durové a molové melódie, základné intervaly, durové a molové kvintakordy a ich
obraty,
- uvedomená intonácia hlavných harmonických funkcií formou harmonickej kadencie,
- pomocou ľudových piesní intonovať dórske melódie s uvedomením si ich charakteru
a špecifických tónov.
Výkonový štandard:
- schopnosť kultivovanej intonácie v jednohlasných a dvojhlasných piesňach,
- uvedomelá intonácia špecifických tónov v durových, molových a dórskych tóninách,
- čistá intonácia základných intervalov. Intonácia durových a molových kvintakordov a ich
obratov.
b) Rytmicko‐pohybové
Obsahový štandard:
- striedanie dvojdobového a trojdobového taktu,
- striedanie pravidelného delenie nôt s nepravidelným delením,
- pohybom alebo melodicko‐rytmickými nástrojmi zvládnuť rytmický dvojhlas alebo trojhlas (v
skupinách).
- používaniu hlavných harmonických funkcií v sprievode k jednoduchým diatonickým melódiám,
ktoré si žiaci môžu vytvárať aj sami.

Výkonový štandard:
- schopnosť správnej rytmickej interpretácie striedavých taktov a rôznych rytmických útvarov
v skupinkách (2‐3hlasy),
- schopnosť jednoduchej a správnej harmonizácii vlastných melódií.

2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a)Počúvanie hudby
Obsahový štandard:
- poukázať na ľudovú pieseň a tanec ako inšpiračný zdroj v tvorbe skladateľov,
- na základe ukážok rôznych štýlových období viesť žiakov k pochopeniu malých foriem,
- vypestovať potrebu sústredeného vnímania piesní a kratších hudobných foriem pre pochopenie
zámeru, úmyslu a pohnútok hudobného skladateľa a pre hlboký vnútorný emocionálny rozvoj
tak potrebný v predpubertálnom období vývoja žiakov.
Výkonový štandard:
- žiak je schopný koncentrácie a sústredenosti pri percepcii hudobných skladieb, rešpektu
a osobitosti každej skladby, rozpoznáva základný rozdiel medzi ľudovou a umelou piesňou,
chápe špecifickosť piesní rôznych krajín.
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- rozlišovanie durových a molových charakterov piesní a skladieb, rozšírené o dórsku tóninu,
základné intervaly, durové a molové kvintakordy a ich obraty,
- sluchovo rozlišovať hlavné harmonické funkcie ako určité napätie a ukľudnenie v hudbe,
- analyzovať zväčšenú kvartu, resp. zmenšenú kvintu, zväčšený a zmenšený kvintakord.
Výkonový štandard:
- žiak dokáže analyzovať charakter durovej, molovej a dórskej tóniny skladieb,
- s istotou rozpoznáva základné intervaly, charakter všetkých druhov kvintakordov,
- identifikuje T,S a D cez vlastnú pocitovú rovinu vnímania.
3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Obsahový štandard:
- princíp zväčšeného a zmenšeného intervalu,
- zväčšený a zmenšený kvintakord,
- hlavné harmonické funkcie,
- ľudová a umelá pieseň, ľudový a spoločenský tanec,
- dórska stupnica (informatívne), melodické ozdoby – trilok, nátril, náraz, príkaz, obal, skupinka,
- durové a molové stupnice do 7# a 7bé.
- dórska a lydická stupnica, praktické použitie T,S,D v piesňach, dominantný septakord D7
(informatívne), enharmonické stupnice a intervaly, obraty intervalov, kvintový a kvartový kruh.

Výkonový štandard:
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.
Žiak ukončuje štúdium 4. ročníka 1. časti základného štúdia úspešným absolvovaním písomnej
skúšky.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
-

vychádzať z hudobných skúseností, ktoré žiaci získali vo svojej inštrumentálnej praxi a v hudobnej náuke
v priebehu predchádzajúcich rokov,

-

intenzívnejšia motivácia a využívanie vedomosti žiakov aj z iných predmetov,
sústredenie sa na obsah hudobného diela odhaľovaním tváre hudby a následne drámy hudby
s viazaním na hudobnú formu,
popri práci s literatúrou využívať na prácu s informáciami multimédiá a internet, čo je základný
predpoklad prípravy projektov vo vyšších ročníkoch.

-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné
Obsahový štandard:
- kultivovať prednes aj dvojhlasných, resp. trojhlasných ľudových a umelých piesní,
- viesť k spievaniu jednoduchých melódií v prebraných tóninách (durových, molových
prirodzených, harmonických a melodických, lýdických a dórskych) z listu,
- na základe ľudovej piesne intonovať melódie v mixolýdickej tónine,
- spievať jednotlivé tóny trojzvuku, intonovať dominantný septakord, intonovať intervaly
s použitím rôznych intonačných metód, diatonické melódie obohatiť o chromatické striedavé
citlivé tóny,
- na vhodnom hudobnom materiály z inštrumentálnej výučby a z ukážok predhrávaných skladieb
interpretovať rytmické útvary, napríklad synkopy, trioly a pod.
- precvičovať striedavé takty, zriedkavé druhy taktov (napr. päťdobý, sedemdobý takt),
Výkonový štandard:
- schopnosť interpretovať aj pomocou melodicko‐rytmických nástrojov dvojhlas v skupinách a
individuálne
- schopnosť kolektívneho vytvorenia malého hudobnodramatického útvaru,
- schopnosť improvizovaného sprevádzania piesní (sólovo alebo kolektívne),
- kultivovaný prednes aj dvojhlasných, resp. trojhlasných ľudových a umelých piesní, spev z listu,
- schopnosť zaspievať jednotlivé tóny trojzvuku, intonovať dominantný septakord, intervaly
s použitím rôznych intonačných metód, diatonické melódie obohatené o chromatické striedavé
citlivé tóny.
2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a) Počúvanie hudby

Obsahový štandard:
- poukázať na rôzne druhy skladieb, v ktorých sa uplatňuje ľudský hlas: od najjednoduchšej
piesne až po veľké vokálno‐inštrumentálne skladby,
- priebežne oboznamovať s piesňou a zborovou tvorbou, operou, operetou, muzikálom,
kantátou, oratóriom, melodrámou,
- verbálne analyzovať priebeh hudobného diela cez predstavy,
- spoločne s učiteľom a žiackym kolektívom nájsť spoločné znaky, zovšeobecniť ich a preniesť do
systémovej a znakovej podoby,
- nájsť spoločné znaky a vzájomné vzťahy medzi hudbou, výtvarným umením, literatúrou
a dramatickým umením. Aktívnym zapojením do skladby (úryvku) sledovať hudobnú štruktúru
a reagovať na jej priebeh.
Výkonový štandard:
- žiak je schopný koncentrácie a sústredenosti pri percepcii hudobných skladieb, rešpektu
a osobitosti každej skladby, rozpoznáva základný rozdiel medzi ľudovou a umelou piesňou,
chápe špecifickosť rôznych hudobných druhov.
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- precvičovať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord a dominantný septakord,
modálne melódie (lýdickú, dórsku) obohatiť o mixolýdickú tóninu,
- rozvíjať harmonické cítenie žiakov sledovaním melodickej zmeny jedného alebo dvoch tónov
trojzvuku. Tým docieliť uvedomenie si zväčšovania alebo zmenšovania harmonického napätia
medzi dvoma až tromi nasledujúcimi akordami,
- rozvíjať hudobnú pamäť na jednoduchých dvojtaktových až štvortaktových melódiách v durovej
a molovej tónine, v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím najčastejšie sa
vyskytujúcich rytmov.
Výkonový štandard:
- žiak dokáže rozpoznať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord, dominantný
septakord, modálne melódie (lýdickú, dórsku, mixolýdickú), vedľajšie harmonické stupne
(informatívne), otvorený (klamný) záver.
- dokáže sledovať melodickú zmenu jedného alebo dvoch tónov trojzvuku a uvedomiť si
zväčšovanie alebo zmenšovanie harmonického napätia medzi dvoma až tromi nasledujúcimi
akordami.
3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Obsahový štandard:
- poznávať z percepčných a interpretačných činností: gregoriánsky chorál, homofónia, polyfónia,
šansón, kantáta, chorál, scénická kantáta, oratórium, omša, opera, opereta, ária, recitatív,
muzikál, monodráma, melodráma, renesancia, baroko, a capella, modulácia, dominantný
septakord, modulácia.
Výkonový štandard:
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Počet hodín: 1 h týždenne
Ciele:
- pokračovať v cieľavedomom rozširovaní hudobného obzoru žiakov, využívať ich skúsenosti
a vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch,
- 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.),
- priblíženie rôznych hudobných druhov a žánrov z hľadiska ich sociálnej funkcie na strane druhej
a formovanie estetického názoru.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné
Obsahový štandard:
- zdokonaľovať v piesňach spevácky prejav, schopnosť intonovať melódie v prebraných tóninách,
- intonácia základných intervalov, kvintakordov a ich obratov, dominantného a zmenšeného
septakordu,
- z počutého trojzvuku zaspievať ktorýkoľvek tón,
- pohybom určiť prízvuky v pravidelne i nepravidelne členených taktoch a v striedaných taktoch,
- vytvárať rytmické a melodické sprievody k danej melódii.
Výkonový štandard:
- kolektívne vytvorenie malého hudobnodramatického útvaru,
- improvizované sprevádzanie piesní (sólovo alebo kolektívne) s použitím hlavných aj vedľajších
harmonických funkcií,
- kultivovaný prednes aj dvojhlasných, resp. trojhlasných ľudových a umelých piesní, spev z listu,
- schopnosť zaspievať jednotlivé tóny trojzvuku, intonovať dominantný a zmenšený septakord,
intervaly s použitím rôznych intonačných metód, diatonické melódie obohatené o chromatické
striedavé citlivé tóny. Z počutého trojzvuku zaspievať ktorýkoľvek tón.
2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a) Počúvanie hudby
Obsahový štandard:
- viacčasťové skladby sonátového a suitového cyklu,
- rozlíšiť znenie troch alebo štyroch tónov,

-

-

-

rozvíjať harmonické cítenie žiakov, sledovať melodickú zmenu jedného až dvoch tónov
v trojzvuku a štvorzvuku (septakorde), uvedomovať si zväčšovanie alebo zmenšovanie
harmonického napätia medzi dvoma, prípadne tromi po sebe nasledujúcimi akordami,
cvičiť hudobnú pamäť na jednoduchých jednotaktových a dvojtaktových melódiách v durových,
molových a modálnych tóninách v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím
triol, bodkovaného a synkopického rytmu,
sluchovo rozlišovať intervaly, kvintakordy, septakordy (dominantný a zmenšený). Podľa notovej
predlohy poznať predhrávanú ukážku.

Výkonový štandard:
- sledovať jednotlivé motívy (témy) v znejúcej hudbe a verbálne ich vyjadriť,
- porovnať charakter (náladu) jednotlivých častí cyklickej skladby,
- sledovať vývoj hudobného procesu,
- podľa notovej predlohy poznať počúvanú ukážku,
- v znejúcom zvuku rozlíšiť znenie troch alebo štyroch tónov, sledovať melodickú zmenu jedného
až dvoch tónov v trojzvuku a štvorzvuku (septakorde),
- uvedomovať si zväčšovanie alebo zmenšovanie harmonického napätia medzi dvoma, prípadne tromi
po sebe nasledujúcimi akordami.
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- precvičovať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord a dominantný septakord,
modálne melódie (lýdickú, dórsku) obohatiť o mixolýdickú tóninu,
- rozvíjať harmonické cítenie žiakov sledovaním melodickej zmeny jedného alebo dvoch tónov
trojzvuku. Tým docieliť uvedomenie si zväčšovania alebo zmenšovania harmonického napätia
medzi dvoma až tromi nasledujúcimi akordami,
- rozvíjať hudobnú pamäť na jednoduchých dvojtaktových až štvortaktových melódiách v durovej
a molovej tónine, v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím najčastejšie sa
vyskytujúcich rytmov.
Výkonový štandard:
- žiak dokáže rozpoznať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord, dominantný
septakord, modálne melódie (lýdickú, dórsku, mixolýdickú), vedľajšie harmonické stupne
(informatívne), otvorený (klamný) záver.
- dokáže sledovať melodickú zmenu jedného alebo dvoch tónov trojzvuku a uvedomiť si
zväčšovanie alebo zmenšovanie harmonického napätia medzi dvoma až tromi nasledujúcimi
akordami.
3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Obsahový štandard:
- poznávať z percepčných a interpretačných činností: cyklická skladba, interpretácia, opus,
sonáta, sonatína, suita, concerto grosso, symfónia (sinfonia), divertimento, predohra, tónorod,
baroko, klasicizmus, neoklasicizmus; formové členenie: piesňová forma, rondo, variácie,
sonátová forma.
Výkonový štandard:
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Hudobná náuka
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Ciele:
- pokračovať v cieľavedomom rozširovaní hudobného obzoru žiakov, využívať ich skúsenosti
a vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch,
- budovať prehľad o jednotlivých hudobných štýloch, vedieť ich chronologicky usporiadať, v
skladbách rozoznať typické znaky štýlových (slohových) období. Tým sa
- vytvárať predpoklad žiakov stať sa aktívnymi poslucháčmi koncertov a reprodukovanej hudby,
- príprava na záverečnú skúšku.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
1. INTERPRETAČNÉ ČINNOSTI:
Komplexné spevácke, intonačné, rytmické a improvizačné
Obsahový štandard:
- zdokonaľovať v piesňach spevácky prejav, schopnosť intonovať melódie v prebraných tóninách,
- intonácia výrazových úryvkov modálnych, celotónových a pentatonických melódií,
- z počutého štvorzvuku zaspievať ktorýkoľvek tón,
- vytvárať rytmické a melodické sprievody k danej melódii.
Výkonový štandard:
- improvizované sprevádzanie piesní (sólovo alebo kolektívne) s použitím hlavných aj vedľajších
harmonických funkcií,
- kultivovaný prednes aj dvojhlasných, resp. trojhlasných ľudových a umelých piesní, spev z listu,
- podľa počutia vedieť zachytiť jednoduché melodicko‐rytmické štvortaktia.
- sluchovo rozlíšiť stupnicu celotónovú, chromatickú a pentatonickú
- schopnosť zaspievať jednotlivé tóny štvorzvuku, intonovať dominantný a zmenšený septakord,
intervaly s použitím rôznych intonačných metód, diatonické melódie obohatené o chromatické
striedavé citlivé tóny. Z počutého štvorzvuku zaspievať ktorýkoľvek tón.
2. PERCEPČNÉ ČINNOSTI:
a) Počúvanie hudby
Obsahový štandard:
- v počúvaných skladbách pozorovať znaky jednotlivých štýlových období,
- poukázať na štýlovú rôznorodosť hudby 20. storočia. Ukážky voliť tak, aby sa na nich mohlo
- dokumentovať interpretačné umenie našich a svetových umelcov
- rozlíšiť znenie troch alebo štyroch tónov,

-

-

-

rozvíjať harmonické cítenie žiakov, sledovať melodickú zmenu jedného až dvoch tónov
v trojzvuku a štvorzvuku (septakorde), uvedomovať si zväčšovanie alebo zmenšovanie
harmonického napätia medzi dvoma, prípadne tromi po sebe nasledujúcimi akordami,
cvičiť hudobnú pamäť na jednoduchých jednotaktových a dvojtaktových melódiách v durových,
molových a modálnych tóninách v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím
triol, bodkovaného a synkopického rytmu,
sluchovo rozlišovať intervaly, kvintakordy, septakordy (dominantný a zmenšený). Podľa notovej
predlohy poznať predhrávanú ukážku.

Výkonový štandard:
- sledovať jednotlivé motívy (témy) v znejúcej hudbe a verbálne ich vyjadriť,
- porovnať jednotlivé štýlové obdobia,
- sledovať vývoj hudobného procesu,
- podľa notovej predlohy poznať počúvanú ukážku,
- v znejúcom zvuku rozlíšiť znenie troch alebo štyroch tónov, sledovať melodickú zmenu jedného
až dvoch tónov v trojzvuku a štvorzvuku (septakorde),
b) Sluchová analýza:
Obsahový štandard:
- precvičovať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord a dominantný septakord,
modálne melódie (lýdickú, dórsku) obohatiť o mixolýdickú tóninu,
- rozvíjať harmonické cítenie žiakov sledovaním melodickej zmeny jedného alebo dvoch tónov
trojzvuku. Tým docieliť uvedomenie si zväčšovania alebo zmenšovania harmonického napätia
medzi dvoma až tromi nasledujúcimi akordami,
- rozvíjať hudobnú pamäť na jednoduchých dvojtaktových až štvortaktových melódiách v durovej
a molovej tónine, v dvojdobých, trojdobých a štvordobých taktoch s použitím najčastejšie sa
vyskytujúcich rytmov.
Výkonový štandard:
- žiak dokáže rozpoznať veľkú a malú septimu, zväčšený a zmenšený kvintakord, dominantný
septakord, modálne melódie (lýdickú, dórsku, mixolýdickú), vedľajšie harmonické stupne
(informatívne), otvorený (klamný) záver.
- dokáže sledovať melodickú zmenu jedného alebo dvoch tónov trojzvuku a uvedomiť si
zväčšovanie alebo zmenšovanie harmonického napätia medzi dvoma až tromi nasledujúcimi
akordami.
3. HUDOBNO‐TEORETICKÉ POJMY
Obsahový štandard:
- poznávať z percepčných a interpretačných činností: cyklická skladba, interpretácia, opus,
sonáta, sonatína, suita, concerto grosso, symfónia (sinfonia), divertimento, predohra, tónorod,
baroko, klasicizmus, neoklasicizmus; formové členenie: piesňová forma, rondo, variácie,
sonátová forma,
- poznávať jednotlivé štýlové obdobia.
Výkonový štandard:
- žiak ovláda hudobno‐teoretické poznatky v určenom rozsahu.
Záverečná skúška:
- test obsahujúci témy hudobnej náuky, dejín hudby, organológie, hudobných foriem a druhov,
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Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Názov ŠkVP: ISCED 0, ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: tanečný
Zameranie: tanečno‐pohybová príprava, tanečná príprava, tanečné umenie
Všeobecná charakteristika zamerania:
Vzdelávací program pre tanečný odbor je programom rôznych tanečných a pohybových činností a
otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností, tanečných a hudobno‐
pohybových kompetencií žiakov a pre orientáciu učiteľov tanečného odboru. V takomto chápaní
nepredstavuje len súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah predmetov jednotlivých predmetov
v tanečnom odbore.
Vzdelávací program pozostáva aj zo základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom
štandarde. Teda v ucelenom systéme výkonov, ktoré sú vyjadrené odstupňovanými konkretizovanými
cieľmi –učebnými požiadavkami. Tie predstavujú normu pre žiaka. Napriek tomu si však učiteľ tanečného
odboru môže vzdelávací štandard bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať,napríklad v podobe
učebných úloh a otázok, či odstupňovať jednotlivé výkony podľa kognitívnych, psychomotorických a
senzomotorických možností svojich žiakov.
K vymedzeným výkonom je priradený učebný obsah, v ktorom sa zdôrazňujú aj pojmy ako kľúčový prvok
vnútornej štruktúry učebného obsahu jednotlivých predmetov tanečného odboru. Súčasne jednotlivé
výkony nie sú vždy naviazané na každý učebný prvok, nepokrývajú celú šírku obsahu predmetov. Takto
štruktúrované učivo tvorí obsahový štandard, ktorý je záväzkom pre učiteľa. Učitelia si môžu učebný
obsah tvorivo modifikovať v príslušnom ročníku.
Pri koncipovaní otvorených príležitostí na rozvíjanie učebných možností a tanečných kompetencií žiakov
je potrebné vytvárať také kognitívne činnosti, ktoré podporujú zisťovanie niečoho, hľadanie, pátranie,
skúmanie v samotnom tanečno ‐ pohybovom materiáli apod. V tomto zmysle je cieľom výučby
predmetov jednotlivých študijných zameraní tanečného odboru na základnej umeleckej škole
napomáhať žiakom vytvárať si nové poznatky na základe zážitkov zo psychomotorických a
senzomotorických činností, nie riadiť učenie len na zapamätanie sprostredkovane odovzdaných
poznatkov.
Ciele študijného zamerania:
Žiaci:
‐ získajú všeobecnú orientáciu v oblasti tanečného umenia,
‐ rozvíjajú kompetencie, zručnosti a návyky, ktoré sú predmetom umeleckého vzdelávania v oblasti
tanca
‐ aplikujú vedomosti a zručnosti získané vzdelávaním v samotnej tanečnej interpretácii i v pochopení
obsahu choreografických diel tanečného umenia,
‐ dosiahnu úroveň požadovaných schopností a zručností kvalitných tanečníkov pre potreby amatérskych
tanečných súborov a kvalitných uchádzačov pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého
zamerania,
–
komunikujú im vlastným spôsobom a tvoria tanečno ‐pohybové celky a realizujú nápady a
podnety v odbore tanečného umenia.

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent prvej časti I. stupňa základného štúdia ‐primárneho umeleckého vzdelávania (ISCED 1B) Po
ukončení prvej časti I. stupňa základného štúdia má žiak osvojené základy umeleckej výchovy a
vzdelávania v základných tanečných technikách (klasický tanec, kreatívny tanec a ľudový tanec).
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 I. stupňa základného štúdia‐nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania
(ISCED 2B)tanečného odboru ZUŠ má ukončený I. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy.
Absolvent je schopný umelecky pôsobiť v rôznych tanečných súboroch, umeleckých formáciách.
Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ dokáže pomenovať druhy umenia, ich hlavné
nástroje a vyjadrovacie prostriedky, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom
živote, cení si ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoje názory a
postoje k estetickým hodnotám, správa sa kultúrne, kultivovane primerane okolnostiam, situáciám a
sociálnym potrebám, je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, nadobudnuté teoretické i
praktické poznatky dokáže uplatniť pri ďalšej samostatnej činnosti, svoje vedomosti dokáže sám rozvíjať,
obnovovať, je schopný primerane reagovať na nové trendy i na spoločenský vývoj. 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. Absolvent II.
stupňa základného štúdia 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 vrámci tanečnej interpretácie. Výučbou jednotlivých tanečných
techník v rozsahu tanec ‐komunikačný prostriedok, dokáže ohodnotiť náročnosť prevedenia a vnímať
obsah choreografických diel. Dokáže sa orientovať v základnej terminológii hudobnej teórie a ovláda
odbornú terminológiu jednotlivých tanečných techník v rozsahu obsahu štúdia.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PREDPRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 0

Predmet: Hudobno‐pohybová výchova
Ročník: PŠ ‐ 1rok
Učebný plán: č. 35 (deti od 5rokov )
Počet hodín: v I. polrok. 1,5 h od 2. polroka, 2h
Charakteristika predmetu:
Pomocou predmetu hudobno‐pohybová výchova sa zameriavame výsostne hravým a presne cieleným
spôsobom motivácie na prípravu detí v predškolskom veku (od 5 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.

Základné okruhy:
– pohybová príprava
– pohyb v priestore
– pohybové hry so spevom
Ciele:
–
–
–
–
–

formovať prvé návyky správneho držania tela,
osvojiť si základy rytmiky, intonácie, dynamiky,
rozvíjať orientáciu v priestore,
získať schopnosť reagovať pohybom na zmeny tempa,
overiť predpoklady žiaka na ďalšie štúdium v tanečnom alebo hudobnom odbore ZUŠ.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Výkonový štandard (PŠ 1)
– formujú prvé náznaky návykovo 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 (PŠ1)
– 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.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PREDPRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 0

Predmet: Tanečná príprava
Ročník: PŠ – 1rok
Učebný plán: č. 35 (deti od 6 rokov )
Počet hodín: v I. polrok. 1,5 h od 2. polroka, 2 h
Charakteristika predmetu:
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 hudobno‐pohybová 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:
– 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.

Vzdelávací štandard
Výkonový štandard (PŠ2)
‐ 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,
‐ poznať ľudové a neľudové piesne
Obsahový štandard (PŠ2)
– 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

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Tanečná príprava
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 2 h týždenne
Pohybová príprava
Výkonový štandard (VÝSTUPY)
– 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,
– vedome prenášajú váhu tela v jednoduchých cvičeniach v stoji na mieste z jednej DK na druhú
DK.
Obsahový štandard (KOMPETENCIE)
– 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 , horné končatiny.
– Akrobatické cvičenia:kotrmelec vpred do sedu znožného alebo roznoženého, kotrmelec vzad do
drepu, kotrmelec vpred do stoja, Premet stranou (prípravná fáza).
Pohyb v priestore
Výkonový štandard (VÝSTUPY)
– 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 o360°,
– predvedú jednoduché pohybovo ‐tanečné kombinácie podľa zadania pedagóga,
– poznajú názvoslovie jednoduchých tanečných krokov a skokov,
– realizujú jednoduché tanečné kroky a skoky v rôznych priestorových formáciách bez vzájomného
kombinovania,
– poznajú pojem diagonála a vrámci elementárnych tanečných krokov a skokov tento priestor
využívajú.
Obsahový štandard(KOMPETENCIE)

–
–

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, vo pozícii 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 úzkym prednožovaním skrčmo v2/4 takt,
pravidelný rytmus, kombinovanie poskočného kroku s „koníčkovým cvalom“,
– 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).
– 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, z rýchľované, spomaľované (najviac používané talianske názvy),
– tón ‐nota:celá, polová, štvrťová, osminová,
– Rytmické cvičenia:v2/4, 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.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Tanečná príprava
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 2 h týždenne

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, sedacie svaly, panva, bedrové kĺby, svaly a väzivá DK, brušné svaly
,Sviečka“
– Ľah vpred: ‐ sedacie svaly,bedrové kĺby, chrbtové svaly.
– Ľah na boku:‐ svaly a väzivá DK .
– Sed znožný: ‐ dolné končatiny, chrbtica, sedacie svaly
– Sed roznožný: ‐ dolné končatiny, chrbtica.
– Sed roznožný skrčmo:bedrové kĺby, chrbtica, panva
– Sed na pätách:sedacie svaly, stehenné svaly
Pohyb v priestore
Výkonový štandard
– zvládnu orientáciu v priestore v náročnejších priestorových formáciách,
– v pohybe ovládajú základné tanečné kroky s natáčaním tela,
– v pohybe v priestore dokážu žiaci koordinovane spojiť prácu HK aDK,
– poznajú rozdiely princípov skokov jednotlivých skupín skokov,
– v práci skokov jednotlivých skupín zvládnu charakteristickú skokovú kombináciu ( poskok ‐
preskok ‐zoskok ‐výskok).
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,
výpadová chôdza vpred, kombinovanie horných končatín schôdzou buď súčasne alebo
samostatne v rytmickom slede pohybu.
– Beh: ‐ prirodzený , vytočený s postupom vpred a vzad po rovných a okrúhlych dráhach, hladký,
strihaný, plynulý beh do diaľky v podrepe.
– Poskočný krok: ‐ nízky s prepínaním priehlavku s postupom vpred, vzad aj bočne, vysoký s
prepínaním priehlavku s postupom vpred ,s prednožovaním vytočene s napnutým kolenom a
priehlavkom s prednožovaním pokrčmo s napnutým priehlavkom .
– Polkový krok: ‐ s postupom vpred, vzad aj bočne s natáčaním a otáčaním s väčším odrazom, v
kombinácii sinými tanečnými krokmi,„päta“ ‐špica krok sun krok“.

–
–

–

Valčíkový krok: S postupom vpred, vzad aj bočne.
Skoky: skoky 1. skupiny na mieste (z dvoch DK na dve DK) – výskoky, z miesta (z jednej DK na dve
DK) –zoskoky, (z jednej DK na druhú DK) ‐preskoky, 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 o180°,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
– Rotácia na mieste: hladko, poskokmi o180°., Nahadzovaný: na pološpičku, na pätu
Rozvoj hudobného cítenia
Výkonový štandard
– poznajú základy hudobnej terminológie,
– aplikujú základy hudobnej terminológie v pohybe na mieste,
Obsahový štandard
– Rytmické cvičenia v2/4 ,3/4, 4/4 takte v rôznych pohybových kombináciách,
– legato, staccato v rôznych pohybových kombináciách (vedený pohyb, švihový pohyb),
– triola v pohybe eventuálne so sprievodom rytmických nástrojov,
– bodkovaný rytmus v pohybe eventuálne so sprievodom rytmických nástrojov,
– zmena taktu ‐improvizácia v priestore,
– dynamické cvičenia ‐chápanie pohybu nielen odstupňovaním sily zvuku,

KLASICKÝ TANEC
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). 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 je zároveň základným pilierom rozvoja v ostatných
tanečných technikách. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov zdokonaľujú súčasne cviky už
prebrané. .

CIELE PREDMETU
–
–
–
–
–

dodržiavať správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení
aplikovať vedomú koordináciu tela s využitím prislúchajúcich svalov
poznať terminológiu techniky klasického tanca slovom aj písmom v rozsahu obsahu predmetu,
dosiahnuť základný stupeň vyspelosti v technike klasického tanca
viesť žiaka k zmyslu zodpovednosti, systematickej práci a vôli prekonávať ťažkosti.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
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Predmet: Klasický tanec
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1h týždenne
Výkonový štandard
‐ aplikujú základné držanie tela v technike klasického tanca v postavení tvárou a bokom k tyči,
– ovládajú postavenie DK en dehors vrámci svojich anatomických dispozícií v základných cvičeniach
techniky klasického tanca,
– realizujú základné cvičenia techniky klasického tanca v cvičení à la barre (pri tyči)
– a au milieu (v priestore),
– predvedú prípravné port de bras s dodržaním správneho držania tela,
– poznajú základnú terminológiu techniky klasického tanca slovom
Obsahový štandard
– 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
– Demi‐plié vI., II., III. Poz. V postavení bokom k tyči a 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
– prípravné cvičenie na rond de jambe par terre v postavení čelom k tyči ‐en dehors, endedans,
– Battement tendu demi‐plié v postavení čelom k tyči,
– Rond de jambe par terre v postavení čelom k tyči,
– prípravný cvik k battement tendu jeté v postavení čelom k tyči z I. poz.
– Allegro: Temps ‐levé sauté v I. a II. Poz.,
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Predmet: Klasický tanec
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– aplikujú elementárnu koordináciu pohybu DK, HK a hlavy v základných cvičeniach techniky
klasického tanca ,
– zvládnu princípy vytočenosti a princíp realizácie pohybu v jednotlivých základných cvičeniach
techniky klasického tanca s efektívnym použitím prislúchajúcich svalov tela,
– použijú silu priehlavku ku spokojivému zvládnutiu jednotlivých cvičení techniky klasického tanca,
– poznajú základnú terminológiu techniky klasického tanca slovom.
Obsahový štandard
– Exercices à la barre: Battement tendu simple z V. Poz. (aj Exercices au milieu)
– Battement tendu pour le pied do II. Poz.
– Battement tendu jeté z I. a V. poz. V postavení čelom a bokom k tyči ‐30° (aj v Exercices au
milieu)
– Battement tendu jeté en cloche, v postavení čelom a bokom k tyči ‐30°
– IV. poz. záklon a úklon tela bokom k tyči
– Demi ‐plié v IV. A V. Poz. (aj v Exercices au milieu)
– scénická poloha cou‐de‐pied
– Demi ‐plié a relevé v I., II., V. Poz.
– prípravné cvičenie pre 3. port de bras, 3. port de bras
– Battement relevé lent na 60° (aj v Exercices au milieu)
– Grand plié vI., II., V. Poz.
– Allegro: Temps ‐levé sauté v V. Poz.
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 3 min.,
‐ žiaci predvedú nasledovný tréning vrámci postupových skúšok spamäti:
časový rozsah 60 min
Révérence
‐. port de bras en face v1.poz.DK (4/4 T)
‐ Exercices àla barre:
1.Rozcvička 164/4 T
‐ préparation: 2 4/4 T (vých. poz. I. poz. V postavení tvárou k tyči) HK z prípravnej poz. na tyč
– battement tendu pour le pied PDK‐vpred, stranou, vzad,
– celé z ĽDK,
– úklony v I.poz. DK (HK na tyči),
– záklony v I.poz. DK (HK na tyči).
2. Pliés (vpostavení bokom ktyči)
–
(vých. pozíciaI. poz. DK, HK vprípravnej pozícii) préparation: 2 4/4 T ‐prípravné port de bras
–
2 x demi ‐plié, 2x grand plié,

–
rovný predklon (príprava na 3. port de bras), 1x relevé
–
2 x demi ‐plié vII. Poz., 1 x grand plié vII. Poz.,
–
úklon k tyči ‐PHK do 5. poz.,
–
1.port de bras ,3.port de bras.
3. Battement tendu simple zI. poz. (v postavení bokom k tyči)
– (PHK v prípravnej poz.), préparation: 2 2/4 T ‐prípravné port de bras.
– 1 x battement tendu simple en avant,
– 3 x battement tendu en cloche/ vpred, vzad, vpred/, celá kombinácia en dedans.
– Battement tendu simple z V a I. poz. (v postavení bokom k tyči)
– Battement tendu jetés z V a I. poz. (v postavení bokom k tyči)
4. Rond de jambe par terre ( v postavení bokom k tyči)
– (I. poz., HK vprípravnej poz.), préparation: 4 3/4 T‐temps relevé par terre ako préparation pre
rond de jambe par terre.
– 4 x rond de jambe par terre en dehors,
– 1. port de bras, celá kombinácia en dedans,
– 3. port de bras,, relevé vI. poz., obe HK do 1. poz.‐výdrž.
– Battement relevé lent60° (fakultatívne 90°) (v postavení bokom k tyči)
5. Port de bras,
– vých.poz. III. poz. épaulemet croisée do bodu 8 (fakultatívne V. poz.), HK vprípravnej pozícii,
préparation: 2 3/4 T príprava HK do pózy croisé (PHK do 2. poz., ĽHK do V. Poz.).
– 2.port de bras, natočenie tela en face, prechod do 2. poz.,
– 1 x demi ‐plié vIII. poz. (fakultatívne V. poz.) en face,
– natočenie tela do bodu 2. V. poz. croisé (fakultatívneV. Poz.),
– celé zĽDK.
6.Temps levé sauté zI.poz. 16 2/4 (allegro)
– vých. poz. I.poz.enface, HK vprípravnej poz.,préparation: 2 2/4 T výdrž vo vých. Pozícii.
– demi‐plié vI. Poz.,
– temps levé sautévI. Poz.,
– dopad, výdrž vdemi ‐plié, vystrieť DK,
– .Temps levé sauté vII. Poz. , rovnako ako kombinácia č.1.
– Temps levé sauté z V. poz. 16 2/4 T (fakultatívne V. Poz.), rovnako ako kombinácia č.1.
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Predmet: Klasický tanec
Ročník: 1.ročník 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– predvedú presnosť jednotlivých cvičení techniky klasického tanca v rozsahu svojich anatomických
dispozícií,
– predvedú základné malé adagio v priestore s využitím jednotlivých cvičení techniky klasického
tanca 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 a rytmických kombináciách,
– realizujú základné skoky 1.skupiny skokov techniky klasického tanca s dôrazom na výšku skoku,
– ovládajú slovom základnú terminológiu techniky klasického tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Exercices à la barre: Grand battement jeté z V. Poz.
– Battement tendu pour le pied do IV. poz.
– Relevé ‐abaissé v IV. Poz.
– Battement tendu jeté piqué z I. a V. Poz.‐30° en face v Exercices au milieu
– Grand plié v IV. Poz.
– Grand battement jeté piqué z I. a V. Poz.
– Battement développé do všetkých smerov
– úklon s vysunutou DK na piqué bočne aj v Exercices au milieu
– Exercices au milieu: Grand plié v I., II. poz. en face
– Battement tendu jeté en cloche z I. a V. poz. do všetkých smerov
– Battement fondu na 45° do všetkých smerov
– Grand battement jeté z I. Poz.
– Grand plié v V. poz. Vépaulement
– Battement relevé lent na 90° z I. poz. en face
– Temps lié par terre en dehors, en dedans.
– Alegro: trampolínové skoky v I., II. poz. aj na jednej DK
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Predmet: Klasický tanec
Ročník: 2.ročník 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– interpretujú základné tanečné pózy en l´air, spojovacie kroky aport 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,
– poznajú správne princípy realizácie jednotlivých základných cvičení vrámci obsahu,
– ovládajú slovom základnú terminológiu techniky klasického tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Exercises à la barre: Rond de jambe par terre v demi‐plié en dehors, en dedans
– Battement soutenu na 45° (s pridaním relevé vV. Poz.)
– Plié a relevé s DK na 45°
– polobraty v V. poz. na pološpičkách smerom k tyči a od tyče
– Rond de jambe en l´air na 45°, prípravná fáza
– Demi‐rond de jambe na 45° en dehors, en dedans
– Temps‐relevé , Battement développé passé, Attitudes
– predklon a záklon s DK vysunutou na piqué, s prepnutou stojnou DK aj v demi‐plié
– Pas de bourrée simple en dedans
– Battement fondu
– Exercices au milieu: Grand plié vIV. poz. vépaulement croisée aj éffacée, 4. port de bras
– polobraty vV. poz. na pološpičkách z croisée do croisée
– Battement frappé en l’air ‐30°
– Battement tendu double do IV. poz. en face
– Battement soutenu par terre (s pridaním relevé vV. poz.) en face
– Battement développé en face
– Allegro: Sissonne simple en face, počiatočná fáza, Pas assemblé vpred, vzad, Pas jeté bočne en
face, Pas glissade en face, svýmenou aj bez výmeny DK.
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Predmet: Klasický tanec
Ročník: 3.ročník 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard:
– ovládajú prácu DK v rozsahu svojich anatomických dispozícii (vytočenie en dehors),
– realizujú kombinácie z PDK aj z ĽDK tvárou k tyči v jednom celku s využitím spojovacích krokov
spojených s obratom,
– realizujú niektoré cvičenia klasického tanca na relevé,
– poznajú pózy klasického tanca,
– aplikujú spojovacie kroky v kombináciách v priestore za účelom rozvoja tanečnosti,
– realizujú niektoré cvičenia v priestore v épaulement (cez plece),
– poznajú správne princípy realizácie jednotlivých základných cvičení vrámci obsahu,
– ovládajú slovom základnú terminológiu techniky klasického tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Battement double fondu bez relevé, s relevé
– Pas coupé srelevé
– Battement développé passé na 90° do všetkých smerov
– polobrat en dehors, en dedans svýmenou DK na pološpičke (otvorenie cez cou de pied)
– 3. port de bras so sklzom DK vpred i vzad
– Attitude bokom k tyči ako súčasť adagia
– Rond de jambe s DK na 45° en dehors, en dedans
– Temps relevé na 45°
– Battement frappé na relevé
– Grand battement jeté piqué vépaulement croisé aépaulement effacé.
– 5. port de bras
– Battement tendu jeté piqué ‐30° vépaulement croisé,éffacée
– Battement relevé lent na 90°
– Battement développé vépaulement croisée, éffacée
– Allegro: Temps‐léve sauté vI. a V. poz. S postupom do priestoru, Pas échappé s dopadom na
jednu DK en face, Pas échappé do IV. poz. vépaulement croisé, effacé, Sissonne o uverte à la
seconde 45°
– Grand changement de pieds vépaulement croisée

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Klasický tanec
Ročník: 4.ročník 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– realizujú jednotlivé cvičenia klasického tanca s maximálnym ovládaním prislúchajúcich svalových
skupín vrámci 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 vrámci obsahu,
– ovládajú slovom a písmom základnú terminológiu techniky klasického tanca v rozsahu obsahu
predmetu.
Obsahový štandard
– Grand battement jeté vépaulement croisé aépaulement effacé
– pózy à terre ako závery cvikov s prepnutou stojnou DK aj v demi –plié.
– Rond de jambe en l’air s préparation temps‐relevé
– Battement développé passé en face, Attitude ‐croisée, éffacée, 4. arabesque na 90°
– Battement fondu na relevé en face
– Battement soutenu na 45°
– Demi rond de jambe na 90° en dehors, en dedans , 6. port de bras
– Grand battement jeté piqué vo veľkých pózach
– Battement frappé v malých pózach ‐bez relevé
– Allegro: Sissonne fermée vpred a vzad v malých pózach, Double assemblé en face
– Pas assemblé bočne , pred vzad , Pas jeté vpred avzad en face
– scénický sissonne v1. Arabesque
– Sissonne fermé stranou s
– 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.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Klasický tanec
Ročník: 1.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový 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
– 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.
Obsahový štandard
– Battement fondu na 90°Grand rond de jambe en dehors na 90°
– Grand rond de jambe en dedans na 90°
– prípravné cvičenie kpirouettes zV. poz. en dehors, en dedans.
– 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
– Battement soutenu na 90° en face
– prípravné cvičenie k pirouettes en dehors aj en dedans z II. A IV. poz. ‐bez rotácie
– Battement fondu na relevé v malých pózach.
– Sissonne ouverte vpred a vzad v malých pózach
– Pas de basque vpred a vzad.
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II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Klasický tanec
Ročník: 2.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– využívajú obraty (dve DK) aj polobraty pri spájaní jednotlivých kombinácií v postavení pri tyči
– zapíšu jednoduchú kombináciu cvičení pri tyči ,
– využívajú orientáciu v priestore (body 1‐8, épaulement) v kombináciách Allegra,
– poznajú terminológiu techniky klasického tanca v rozsahu prebratého obsahu slovom a písmom.
Obsahový štandard
– polobraty en dehors aj en dedans s DK na 45° vpredu alebo vzadu
– Battement développé ballotté (fakultatívne)
– Grand battement jeté s rýchlym développé.
– Battement tendu simple en tour nant
– Battement tendu jeté en tour nant
– Batt. fondu na 90° en face ( fakultatívne)
– Pirouettes zII., IV. aV. poz. en dehors (fakultatívne)
– Pas de bourée dessus –dessous.
– 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 vmalých pózach (fakultatívne)
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II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Klasický tanec
Ročník: 3.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– transponujú podľa zadania pedagóga kombináciu z prevedenia en dehors na kombináciu en
dedans,
– vykonajú jeden obrat en dehors, en dedans z II. a V. Poz.,
– realizujú kombinácie podľa zápisu,
– poznajú terminológiu klasického tanca slovom a písmom v rozsahu prebratého obsahu.
–
Obsahový štandard :
– Battement développé plié relevé
– Battement développés s pomalými obratmi
– Battement développé passé z pózy so zmenou polohy chodidla SK
– Pirouettes zII. A IV. poz. en dehors aj en dedans (jeden obrat)
– Demi rond de jambe sKK na 90° en face zpózy do pózy (fakultatívne)
– Rond de jambe par terre en tour nant
– Tour lent vo veľkých pózach (fakultatívne)
– Pas chassé
– Pas ballonné z miesta ‐s KK na 45° (fakultatívne)
– Pas jeté en tour nant s polobratom
– Pas emboité (fakultatívne)
– Grand sissonne ouverte na mieste z miesta do póz
– Pas échappé sauté en tournant
– Temps lié sauté en dehors, en dedans.
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II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Klasický tanec
Ročník: 4.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– realizujú jednotlivé cvičenia v rozsahu svojich anatomických dispozícií správnym využitím
prislúchajúcej práce svalov,
– vykonajú jeden obrat ‐pirouette en dehors, en dedans z II.,IV .a V .poz v kombináciách,
– dodržiavajú správnu koordináciu tela pri realizácii jednotlivých cvičení s dôrazom uvedomelého
využitia tejto znalosti pri zvyšovaní náročnosti prevedenia cvičení
– realizujú tréning klasického tanca podľa zadania pedagóga (terminológia),
– zostavia jednoduché kombinácie cvičení pri tyči aj v priestore,
– zapíšu (terminológia) jednotlivé kombinácie tréningu klasického tanca, orientujú sa v zápise pri
realizácii podľa písomného zadania v rozsahu prebratého obsahu.
Obsahový štandard
– Zdokonaľovanie prebratého obsahu doposiaľ prebratých jednotlivých cvičení.
– Realizovanie náročnejších kombinácií na priestor, koordináciu a silu s dôrazom na výraz a
tanečnosť.
– V prípade fyzických dispozícií potrebných na realizáciu prvkov battu je možné doplnenie
vedomostí o fakultatívne cvičenia.
– Fakultatívne: ‐ Pas échappé fermé battu, Entrechat quatre, Entrechat ‐royal, Petit assemblé battu

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 5 min.,
‐ žiaci predvedú tréning z techniky klasického tanca spamäti.

ĽUDOVÝ TANEC
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
Množstvo, rôznorodosť, pestrosť a krása slovenských ľudových tancov, ktoré sa dodnes zachovali, sú
odrazom života nášho ľudu, jeho mentality, citov, potrieb, túžob, názorov, skúseností, fantázie,
umeleckého vkusu a tvorivých schopností. Vznikali po stáročia. Na utváranie hudobného a tanečného
prejavu mali vplyv rôzne činitele: geografické asociálne podmienky, zamestnanie obyvateľstva, spôsob
obživy, oblečenie, sťahovanie, isté ustálené zvyklosti v skupinách, rodoch či obciach a v neposlednom
rade aj prejav výrazne nadaných jedincov ‐osobností ‐tvorcov z ľudu. Podobným spôsobom sa k nám
dostali aj vplyvy ľudových tancov okolitých národov (hlavne v pohraničných oblastiach).
Na Slovensku sme si zatiaľ vytypovali tieto tanečné folklórne oblasti a pod oblasti: Podunajská oblasť,
Záhorácka oblasť, Nitrianska oblasť, Myjavská oblasť, Trenčianska oblasť, Kysucká oblasť, Turčianska
oblasť, Oravská oblasť, Goralská oblasť, Liptovská oblasť, Spišská oblasť, Šarišská oblasť, Zemplínska
oblasť, Gemerská oblasť, Horehronská oblasť, Zvolenská oblasť,Podpolianska oblasť, Novohradská
oblasť, Hontianska oblasť, Tekovská oblasť. 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. 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 o dzemkovej
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. Aj poznanie mužských motívov je súčasťou tanečnej výchovy u dievčat, a naopak.
Významným cieľom je oboznámenie žiakov so slovenským ľudovým tancom a kultúrou,tancom
národností žijúcich na území Slovenska, ako súčasťou národného dedičstva atak pozitívne vplývať na ich
vzťah k národu.

CIELE PREDMETU
–
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 , s piesňami v nárečí,
sľudovou 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 spoznávaním 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
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 3.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– zatancujú základné tanečné motívy a kroky z oblastí Slovenska,
– zatancujú ľudovú mazúrku, ľudovú polku,
– poznajú terminológiu tanečných motívov a tancov.
Obsahový štandard
– 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 polo špičku prinožovaný (na mieste, bočne),
valaský vo dvojku na polo špičku (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),
– Myjavský hravý vpredu , kyvadlo: vpredu, vzadu., dvojkladený vpredu (na pološpičku, na pätu),
ukľakované,
– 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), dvojkladený vpredu
– karičkový krok (pre dievčatá) ‐hladký,s perovaním ťahom , karičkové podupy v rôznom rytme,
– rotácia ‐hladko z miesta, poskočnými krokmi z miesta, s perovaním váhou z miesta,
– tanečné motívy ‐ľudovej mazúrky, ľudovej polky.
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PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 4.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
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, vypérovaná
– Verbunk sólový, párový mierne rýchleho tempa
– Čardáš ‐hustý ‐párový tanec rýchleho tempa
– Novodobé ľudové tance (strofické tance) ‐„V širém poli...“, Šotyš, Hrozená
– 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
– dvojkročka s prídupom v rôznych postaveniach a držaniach partnerov, so zanožením
– párové krútenie verbunkové v čardášovom držaní, zmena v párovom krútení
– Valaský jednoduchý preskakovaný, vo dvojku vpred na polochodidlo
– nahadzovaný a jeho obmeny, so zrazením, so zrazením a úderom na DK,
– rotácia nahadzovaným o 180°, so zrazením o 360°
– párové krútenie v čardáši, párové krútenie polkovým premenným krokom
– Liptovská tanečná oblasť, Tance: Horný Liptov ‐Čuchom ‐ženský tanec
– Cindruška, do kruhu ‐pomalý tanec 1 muža a 2 žien, do skoku ‐rýchle pokračovanie tanca
– Dolný Liptov ‐Odzemok ‐mužský tanec, Koleso ‐ženský tanec
– perovanie váhou a rovnomerne váhou v stoji, chôdzi, jednokročke, hladká chôdza po kruhu s
potleskami
– poskoky, preskoky a zoskoky v pohybe po priestore, kladený na polochodidlo a na pätu
– dvojkladený a jeho obmeny
– hravý jednoduchý, s prekrížením, so zdvihom (Vojtova cifra)
– rotácia poskokom, rotácia valaským vo dvojku
– valaský vo dvojku vzad s úderom na DK
– kolesová chôdza vyperovaná váhou na vnútornú DK

Záverečná skúška
‐ Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografii ľudového
tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu minimálne 3 min.,
žiaci predvedú nasledovný tréning vrámci postupových skúšok spamäti:
Časový rozsah 60 min
MYJAVA
– Perovanie váhou ‐pieseň „ Pred bučkom, za bučkom“
– chôdza váhou z PDK na 1/4 noty,
– 4 x chôdza váhou z PDKna 1/8 noty,
– dvojité perovanie na 1/8 noty na PDK, ĽDK, PDK, otočenie na ĽDK vľavo,
– 2 x perovanie ťahom na mieste na 1/4 noty,
– 2 x chôdza ťahom z PDK na 1/4 noty,
– 2 x chôdza cez pätu PDK, ĽDK,
– Verbunk‐pieseň „ Zhory vietor veje“
– 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,
– Spoločné točenie váhou 3 x a podtočka D,
– Ukľakovaný, Hustý ‐pieseň „Vysokolieta slavíček“
– 2 x nahadzovaný PDK, ĽDK,
– 2 x nahadzovaný skrižmo PDK, ĽDK,
– Úkľak vpred ĽDK, PDK,
– Nahadzovaný so zrazením PDK,
– Nahadzovaný so zrazenímĽDK,
– Nahadzovaný s polobratom PDK kB1, ĽDK kB5, PDK kB1,tlesk.
– Rotácia po diagonále
– 2 x hladké točenie, 2 x točenie preskokom od PDK, ĽDK.
LIPTOV
– Cindruška ‐pieseň „Ej Cindruška, cindruška“
– chôdza po kruhu v proti smere H
– skoky v drepe na mieste tvárou do kruhu, HK vbok, zdvih do stoja.
– chôdza po kruhu s potleskami pred telom v proti smere HR,
– valaský krok vpred s postupom vpred.
– valaský krok vzad s postupom vpred,
– Osebe ‐pieseň „Pije, pije na doline vtáča“ alebo „Išli dievky ľan trhať“ alebo
– 2 x hravýjednoduchý od PDK, ĽDK,1 x hravý prekrížený od PDK,
– 2 x hravý jednoduchý od ĽDK, PDK, Vojtova cifra od ĽDK,
– 4 x kladený na polchodidlo od PDK, ĽDK, PDK, ĽDK,
– 4 x dvojkladený od PDK, ĽDK, PDK, ĽDK
– 2 x dvojkladený PDK, 2 x dvojkladený ĽDK,
– 4 x dvojkladený spostupom vzad PDK, ĽDK, PDK, ĽDK,
– poskok ĽDK, poskok PDK, preskok od ĽDK, dup ĽDK.
– párové krútenie preskokmi po smeru HR od PDK.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 1.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– zatancujú tanečné motívy z Horehronskej a Podpolianskej tanečnej oblasti,
– zatancujú typické tance z oblasti Horehronia a Pod poľania,
– poznajú rozdiely týchto tanečných oblastí formou tanečných motívov, typických tancov a piesní
daného regiónu,
– poznajú názvoslovie tanečných motívov z Horehronskej a Podpolianskej oblasti,
– poznajú základné informácie týkajúce sa regiónov,
– poznajú terminológiu tanečných motívov a tancov.
Obsahový štandard
– Horehronská tanečná oblasť, tance:
– Šorový ‐tanec mužov, alebo mužov a žien
– Horehronský dupák (čardáš) ‐párový tanec
– Koleso ‐ženský tanec
– Motívy: perovanie oblasti v chôdzi a v jednokročke potlesky
– valaský jednoduchý preskakovaný, sunutý, valaský vo dvojku na polochodidlo
– dupák jednoduchý stáčaný
– trojdup striedavý aj bez striedania
– poskočný dupák, stáčaný, hustý
– rotácia poskokom o180° a 360°
– zmena smeru krútenia v kolese tromi nízkymi poskokmi, motív párového krútenia, zmena smeru
– Podpolianska tanečná oblasť, tance: mužské a ženské cifrovanie
– Do vysoka ‐párový tanec, Tanierový ‐párový tanec, Váľaný ‐párový tanec.
– Motívy:perovanie oblasti v chôdzi,jednokročke a dvojkročke, sunutie súbežné,vtočene‐vytočené
– poskok s oblúkom dnu, detviansky kladený vpred
– valaský jednoduchý (šuchaný), preskakovaný, vo dvojku vpred na polo chodidlo
– ‐detviansky, valaský vo dvojku s natočením,
– hravý na polo chodidlo, na pätu a polo chodidlo a jeho obmeny, hravý bočný
– zapojenie šatky do pohybu pri tanci dievčat
– párové krútenie v tanci „Do vysoka“ (zoskokom)zmena smeru v tanci “Do vysoka”, „tanierové“
poskokom a vyperované váhou, párové krútenie „váľaný“

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 2.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– žiaci zatancujú tanečné motívy zo Zemplínskej tanečnej oblasti,
– žiaci zatancujú tanečné motívy Goralskej tanečnej oblasti,
– žiaci poznajú rozdiely tanečných oblastí formou tanečných motívov, typických tancov a piesní
daného regiónu,
– poznajú základné informácie týkajúce sa regiónov,
– poznajú terminológiu tanečných motívov a tancov.
Obsahový štandard
– Zemplínska tanečná oblasť, tance: Karička z Parchovian ‐ženský tanec
– Čardáš z Parchovian ‐párový tanec
– Karička , pretáčania dievčat v karičke
– motív párového krútenia z čardáša, zmena smeru párového krútenia
– Goralská tanečná oblasť, resp. tance z oblastí severného Slovenska, tance:
– Goralský „skríža“ ‐párový tanec
– Polka zo Zuberca ‐párový tanec, Prostá, Zajači (1muž a 2ženy)
– Motívy: jednokročka v prednom oblúku pri predspeve
– valaský vo dvojku v pohybe po priestore, prinožovaný v predozadnej línii, podupy
– poskok so zanožením, skresnutím päty do prednoženia
– párové krútenie v polke zo Zuberca, párové krútenie v tanci Prostá, zmena v tanci Prostá
– rotácia drobným valaským vo dvojku prinožovaným, rotácia zoskokom
– ovíjaný, vyrážaný, kresané motívy
– zrážané goralské v rôznych obmenách

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 3.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– žiaci zatancujú tanečné motívy zo Šarišskej tanečnej oblasti atanečnej oblasti, v ktorej 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.
Obsahový štandard
– Šarišská tanečná oblasť, tance: Krucená z Raslavíc ‐párový tanec
– Raslavická polka ‐párový tanec, párové krútenie preskokom na vnútornú DK
– Mojše, Kurikrik s vaľcerom, Čerjaná ‐párové tance s pevnou hudobno‐tanečnou formou.
– Motívy: jednokročka rovnomerne vyperovaná váhou, dvojkročka rovnomerne vyperovaná váhou
– hladká chôdza, v čardášovom držaní (vodenie v tanci Krucena)
– pomalé krútenie páru v čardášovom držaní chôdzou vyperovanou ťahom rovnomerne
– párové krútenie váhou na vnútornú DK (motív párového krútenia z tanca Krucena)
– podvrtka motívom párového krútenia z tanca Krucena
– kolesový beh váhou na vnútornú DK, s prídupom na vnútornú DK
– poskoky, poskoky s čapášom a jeho obmeny,vo výraznom prešľapovaní do unoženia a zanoženia
dnu
– nahadzované váhou a jeho obmeny, výrazné prešľapovanie
– podupy ukončovacie a ich obmeny
– podvrtka poskokom, podvrtka motívom párového krútenia z tanca Raslavicka polka
– zrážaný jednoduchý váhou, dvojitý vyperovaný váhou, so stáčaním
– základný čapáš Bašistovskej spojený s potleskami obohatený o otáčanie na mieste
– krútenie párov po kruhu hladkým valčíkovým krokom a polkovým krokom
– jednokročky bočne s úklonom tela od smeru postupu aj s prídupom
– 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.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 4.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne

Výkonový štandard
– zatancujú náročnejšie motívy a motivické väzby, prípadne tance,
– poznajú základné informácie všetkých regiónov prebratých na I. stupni vzdelávania v predmete
ľudový tanec.
Obsahový štandard
– Opakovanie motívov a tancov už z prebratých tanečných regiónov.
– V prípade, že škola disponuje pedagógom so zameraním na ľudový tanec, odporúča sa doplnenie
obsahu tanečných motívov z regiónov, ktoré nie sú obsahom na prvom stupni vzdelávania v ZUŠ.

Záverečná skúška
‐ Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografii ľudového
tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu minimálne 4 min.,
‐ žiaci predvedú tréning ľudového tanca spamäti.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. stupeň – základné štúdium

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 1.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– dosiahnu charakter tanečných motívov jednotlivých tanečných regiónov prebratých na I. stupni
vzdelávania v ZUŠ,
– zatancujú tanečné motívy a tance z oblastí Spiš, Gemer, Tekov, Kysuce, Turiec, Orava alebo
Záhorie.
Obsahový štandard
– náročnejšie motivické väzby jednotlivých tanečných regiónov prebratých na I. stupni vzdelávania
v ZUŠ,
– motívy a tance z ďalších regiónov Slovenska podľa špecializácie pedagóga na základe výskumu
jednotlivých regiónov ako sú Spiš, Gemer, Tekov, Kysuce, Turiec, Orava alebo Záhorie.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 2.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– zvládnu prvky párových motívov z oblasti tanečných regiónov
– a dokážu ich realizovať v tanečnej interpretácii.
Obsahový štandard
– motívy párových tancov a ich náročnejšie formy („z dvíhačky“)
– prehlbovanie a upresňovanie párovej formy pri náročných tancoch

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 3.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– žiaci poznajú spôsoby rozdielneho prevedenia tanečných motívov jednotlivých tanečných
regiónov v autentickej a scénickej podobe ľudového tanca.
Obsahový štandard
– jednotlivé tanečné motívy a ich rozdiely medzi autentickou a scénickou formou.
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II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Ľudový tanec
Ročník: 4.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– dosiahnu technický a výrazový stupeň zodpovedajúci požiadavkám špičkových amatérskych
súborov ľudového tanca.
Obsahový štandard
– vypracovávanie regionálneho charakteru tanečných motívov jednotlivých tanečných regiónov,
– zdokonaľovanie zmyslu pre kolektívny prejav, rozvoj individuálnej tanečnosti, rozvoj schopnosti
improvizácie

Záverečná skúška
‐ Žiaci preukážu základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografii ľudového
tanca v scénickom prevedení na verejnom vystúpení v rozsahu minimálne 5 min.,
‐ žiaci predvedú tréning ľudového tanca spamäti.

KREATÍVNY TANEC
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
Kreatívny tanec je tanečný smer, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia a priniesol zmeny v poňatí
tanečného umenia. Prísne pravidlá klasického tanca narušila americká tanečnica Isadora Duncanová (27.
5. 1878 ‐14. 9. 1927) a vniesla do tanca nové kvality. Dominantná už nebola technika, ale výraz celého
tela, vyjadrenie hudby a využitie priestoru. Základným prístupom k tancu bolo oslobodenie tanečného
prejavu v každom smere Kreatívny tanec akceptuje prirodzené anatomické možnosti ľudského tela,
rozvíja individuálny výraz tanečníka a snaží sa o harmóniu všetkých zložiek tanečného umenia. Analýza
vlastností ľudského tela (váha, dýchanie, svalová aktivita ...) sa stali východiskom pre nové techniky
moderného tanca v ďalšej etape vývoja . 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. 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 PREDMETU
–

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 konzervatóriách

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Kreatívny tanec
Ročník: 3.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
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
– 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)

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Kreatívny tanec
Ročník: 4.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
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
Obsahový štandard
– tanec ‐priestor ‐jeho technické aj psychologické vlastnosti
– pohyb: pohyb vedený priamo a nepriamo, vlna , 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 vrámci interpretačnej praxe v choreografiách
kreatívneho tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 3 min., žiaci demonštrujú nasledovný
tréning vrámci postupových skúšok spamäti:
Časový rozsah 30 min
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.
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.
4. Úloha: Fókus a periférne videnie
Improvizácia žiakov ‐vodca a skupina, so zadaním striedania dynamickej škály pohybov (pp –ff) a

DŽEZOVÝ TANEC
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
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 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. Napriek prvotnému odporu k čiernemu umeniu prenikli jeho charakteristické prvky
aj do vážneho umenia a silne ho 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.

CIELE PREDMETU
–

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 študijným zameraním Tanec.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Džezový tanec
Ročník: 1.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
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,
– využívajú koordináciu pohybov pri príprave na točenie a skoky v džezovom tanci,
– poznajú odbornú terminológiu džezového tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– zahrievacie cvičenia: perovanie v kolenách vI. aII. 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: Knee bend (v I. aII. prirodzene vytočenej pozícií., HK prechádzajú z neutrálnej
pozície do long jazz arm, s pridaním table top)
– Brush (pridávanie jednoduchých port de 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 vtočené passé a podobne)
– izolácie (zvlášť len boky, hrudník, hlavu, ramená, stavba kombinácií izolácii na 4, 2, 1 dobu, HK
pevne opreté o boky, alebo vpozícii long jazz arm)
– polyrytmické cvičenia ( spájanie len dvoch centier s rozdielnym 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.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Džezový tanec
Ročník: 2.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– ovládajú typické držanie tela v krátkych tanečných kombináciách,
– využívajú získané pohybové informácie zvyšovaním náročnosti na fyzický výkon,spájajú dve
centrá vtom 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 džezového tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– zahrievacie cvičenia: vyťahovanie trupu s pridaním deep knee bend v prvej fáze cvičenia,
realizácia
– cvičenia na 8, 4, 2 doby, vyťahovanie HK k stropu, ripple, table top, bouncé a návrat
– technické cvičenia: Deep knee bend
– Brush (na45° par. aj vyt. so zapojením HK a ďalších vhodných cvikov
– jednoduchý džezový flick ( krížom cez stojnú, vpred, bočne, precvičovanie aj s HK
– Low kick (DK sa postupne zvyšuje 45° spájanie stočením, chassé, švihmi)
– Body roll ( plynulá vlna telom)
– kombinácie izolácií (spájanie dvoch centier vtom istom tempe,v stoji na mieste, v chôdzi)
– džezové chassé s výskokom ( kombinovanie stočením, chôdzami, izoláciami)
– džezové chôdze , obmena priameho poskoku
– polyrytmické cvičenia (spájanie dvoch pohybových centier v jednoduchej kombinácii srôznym
rytmom).
– Kombinácie: kombinácie na 16 až 32 taktov na obidve strany
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Džezový tanec
Ročník: 3.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový 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
Obsahový štandard
– 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
– technické cvičenia: Deep knee bend (grand plié) I., II., IV., V. poz.
– Brush (paralelne, vytočene, na zemi, na 45°, 90°, priamo alebo cez passé )
– Extension (malá tanečná etuda s určitým záberom do priestoru),pózy aj z techniky klasického
tanca , z džezového tanca
– 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 (adagiový charakter, zapájanie pózy attitude, zbalenie na podlahu, zmeny tempo...)
– točenie ‐na mieste ‐zo IV. poz. prir. vyt. en dehors
– švihy (na mieste, spostupom)
– 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.
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NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Džezový tanec
Ročník: 4.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– využívajú svoj individuálny tanečný prejav v tanečných kombináciách podľa požiadaviek
pedagóga s dodržiavaním technických princípov realizácie pohybov,
– aplikujú priestorové a polyrytmické nároky v tanečných kombináciách
– poznajú odbornú terminológiu džezového tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– zahrievacie cvičenia, technické 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 polycentrického
cítenia hudby a pohybu.
– Kombinácie: dĺžka kombinácií je minimálne 64taktov,
– Improvizácia ako jedna z charakteristických čŕt džezového tanca, dôraz na individualitu žiaka v
interpretácii.

Záverečná skúška
‐ Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografiách
džezového tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 4 min.,
‐ žiaci demonštrujú tréning techniky džezového tanca spamäti.

MODERNÝTANEC
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
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 vrámci 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 na kinetickú , 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
asuspention, čiže najvyšším bodom odľahčenia, poskytuje tancu vzrušujúcu dynamiku. Je založená na
princípoch postupnosti, opozície, potenciálnej a kinetickej energie, pádu, z hupu, odrazu, zavesenia,
váhy, izolácie a dychu. 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 tanečné
dýchanie, elasticitu, pružnosť a muzikálnosť žiakov. Cvičenia sa rozvíjajú zo zeme cez stoj až po pohyb po
priestore.

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 amatérskych súborov
moderného scénického tanca,
–

vychovať kvalitných uchádzačov pre štúdium na vysokej škole umeleckého zamerania.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Moderný tanec
Ročník: 1.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– ovládajú základný princíp techniky J. Limóna (fall ‐recovery) v základných cvičeniach,
– uvedomujú si postupný pohyb chrbtice,
– uplatňujú základný princíp techniky v jednoduchých kombináciách v priestore,
– poznajú odbornú terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– prípravné cvičenia na podlahe: spinal succession (cvičenie na postupnosť v odvíjaní chrbtice),
bounces‐hmity, bounces with twist (hmity s natočením tela v horizontálnej torzii).
– 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 z hupoch v dráhe poloblúka a celého kruhu), rebound in threes (odraz s
návratom po dráhe pádu v¾ takte, slow twos, fast threes (zosúladenie pádu a podchytenia
DK,HK a trupu), foot isolation‐izolácia 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.
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II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Moderný tanec
Ročník: 2.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– ovládajú základné princípy techniky J. Limónavo všetkých typoch cvičení,
– aplikujú základný princíp techniky v náročnejších rozvinutých cvičeniach,
– vedome používajú princíp techniky v tanečných kombináciách,
– poznajú odbornú terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Náročnejšia podoba a väzby všetkých skupín cvičení s dôrazom na technickú zručnosť,
– rozvíjanie tanečnosti, plynulosti a dynamiky pohybu.
– Intenzívna podpora rozvoja expanzie pohybu do priestoru.
– Individualita prejavu v tanečných variáciách
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II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Moderný tanec
Ročník: 3.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– ovládajú základné princípy techniky J. Limónavo všetkých typoch cvičení,
– aplikujú základný princíp techniky v náročnejších rozvinutých cvičeniach,
– vedome používajú princíp techniky v tanečných kombináciách,
– poznajú odbornú terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu.
– ovládajú základné princípy techniky M. Graham v cvičeniach na podlahe, v stoji a v pohybe v
priestore,
– predvedú základnú formu s jednoduchým rozvinutím jednotlivých cvičení na podlahe, v stoji, v
základnej chôdzi a skokoch v priestore,
– poznajú odbornú terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Náročnejšia podoba a väzby všetkých skupín cvičení s dôrazom na technickú zručnosť,
– rozvíjanie tanečnosti, plynulosti a dynamiky pohybu.
– Intenzívna podpora rozvoja expanzie pohybu do priestoru.
– Individualita prejavu v tanečných variáciách.
– stručná informácia o osobnosti a diele M. Graham
– prípravné cvičenia na podlahe:prepojenie dychu s centrom pohybu, práca panvy,
– prípravné cvičenia v stoji: základné postavenie tela, vzťah k podlahe, práca chodidla , princíp C‐R,
kontrakcia ako hybná sila pohybu , opozícia hornej a dolnej polovice tela, princíp špirály.
– cvičenia na podlahe (Floor work): 16 hmitov v troch základných pozíciách (16 bounces), dýchanie
(breathing) na 2, 4, 3, 6, špirála do sedu na jednom boku, špirála do profilu, kontrakcia v polo
ľahu , kontrakcia do predklonu, séria hlbokých kontrakcií , cvičenia na chodidlo , vytiahnutia ,
špirála v 4. pozícii , vytiahnutie DK vzad.
– cvičenia v stoji (Center work):práca chodidiel a natiahnutie zadnej strany DK , kontrakcia so
zatvorením DK do paralelnej pozície, kontrakcia do predklonu, kontrakcia s prenesením váhy
bočne, kontrakcia s grand plié arelevé, vysúvanie DK (brushes) na podlahe, na 45˚ a do vyšších
polôh, presúvanie váhy , séria rond de jambe, ostré pohyby DK (beats serie), bočné vytiahnutie
trupu , príprava chodidla na skok , točenia v špirále (spiral turn),
– cvičenia s postupom do priestoru (Travelling): chôdze (jednoduchá cez prvú pozíciu do rôznych
smerov, s rondom) , trojkročky, chôdze s kontrakciou, chôdze s opozíciou, skoky (s kontrakciou, s
opozíciou).
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II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Moderný tanec
Ročník: 4.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– ovládajú základné princípy techniky M. Graham (contraction‐release aspiral) v cvičeniach na
podlahe, v stoji a v pohybe v priestore,
– aplikujú základný princíp techniky v náročnejších rozvinutých cvičeniach,
– vedome používajú princíp techniky v tanečných kombináciách,
– poznajú odbornú terminológiu moderného tanca v rozsahu obsahu predmetu.
Obsahový štandard
– Opakovanie všetkých skupín cvikov v náročnejšej podobe a väzbe rozvíjajúce sa zo zeme cez stoj
až po pohyb v priestore.
– Dôraz na technickú zručnosť, spojenie centra s perifériami tela, tanečné dýchanie, elasticitu,
pružnosť a muzikálnosť žiakov.
– Podpora individuality prejavu v tanečných variáciách.

Záverečná skúška
‐ Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografiách
moderného tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 5 min.
‐ Žiaci demonštrujú tréning techniky moderného tanca spamäti.

HISTORICKÝ TANEC
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
Predmet historický tanec zoznamuje žiakov s historickými spoločenskými tancami minulých storočí.
Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov s tancami mestskej a dvorskej spoločnosti v chronologickom
usporiadaní od 15. po 19. storočie. Žiaci sa oboznamujú s dvorskou etiketou, životným štýlom minulých
storočí, čím sa kultivuje ich súčasné správanie. Oboznamujú sa tiež s dejinami hudby a výtvarného
umenia, histórie a kultúry. Historický tanec obsahuje základné kroky a figúry podľa štýlu a historického
obdobia. Tento predmet je vhodný pre učiteľa s užšou špecializáciou na klasický tanec, nakoľko technika
klasického tanca má svoj pôvod práve v historickom tanci. Poznanie historického tanca dáva žiakov i
väčší rozhľad v tanečnom umení a orientáciu v histórii. Predmet historický tanec kultivuje a zušľachťuje
pohyb, telo sa stáva gracióznejším a vznešenejším.

CIELE PREDMETU
–

oboznámiť sa s dobovými tancami dvorskej či mestskej spoločnosti od 15. do 19. storočia,

–
zaoberať sa aj teoreticky tanečnou históriou, etiketou a spôsobom života v jednotlivých
slohových obdobiach.
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II.Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Historický tanec
Ročník: 1.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– dodržiavajú základné držanie a polohy tela, hlavy a ramien,
– ovládajú pozície DK
– interpretujú základné tance a tanečné kroky z15. ‐16.storočia,
– poznajú odbornú terminológiu historického tanca prebratého obsahu.
Obsahový štandard
– 16. storočie: držanie apolohy tela, hlavy, ramien, pozície DK tanečná chôdza, základné kroky
historických tancov: pas glissé poklony 15. a16. Storočia.
– Basse danse: kroky a poklony, kroky jednoduché a dvojité ,malá tanečná kompozícia podľa
dobového zápisu.
– Branle: kroky a poklony kroky jednoduché a dvojité skočné jednoduché a dvojité kroky Kadencia
– tanečné etudy: branle simple, double, gai.
– Pavana: kroky a poklony, kroky jednoduché a dvojité, ich varianty tanečná kompozícia pavany (16.
stor.)

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Historický tanec
Ročník: 2.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– interpretujú základné tance a tanečné kroky 17.storočia,
– poznajú odbornú terminológiu historického tanca v rozsahu prebratého obsahu.
Obsahový štandard
– 17. storočie: držanie a polohy tela, hlavy, ramien, pozície DK a HK v tancoch 17. storočia
– základné kroky historických tancov: pas chassé Poklony 17. storočia
– Menuet ‐kroky a figúry:poklony v menuete, základný krok v menuete na 2 T, základný krok v
menuete na 1 T, kroky v menuete vpravo a vľavo, Pas grave
– tanečná kompozícia menuetu 17.storočia a 18.storočia

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. Stupeň ‐ základné štúdium

Predmet: Historický tanec
Ročník: 3.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– interpretujú základné tance a tanečné kroky 17.storočia,
– poznajú odbornú terminológiu historického tanca v rozsahu prebratého obsahu.
Obsahový štandard
– 18. storočie: držanie a polohy tela, hlavy, ramien, pozície DK a HK v tancoch 18. storočia
základné kroky historických tancov: double chassé poklony 18. storočia.
– Gavota ‐kroky a figúry: poklony v gavote, Balancé menuet, Balancé gavotte, Pas de zephyre,
pasmarché a trois pied, malá kompozícia gavoty.
– Francúzske kontra tance 18. storočia ‐kroky a figúry: Gavotový krok, zvonkový krok, cvalový krok,
Rigodonový krok.
– Figúry: le rond, le moulinet, la chaine, chaine des dames tanečná etuda.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
II. Stupeň ‐ základné štúdium
Predmet: Historický tanec
Ročník: 4.ročník 2. stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
– interpretujú základné tance a tanečné kroky 19.storočia,
– poznajú odbornú terminológiu historického tanca v rozsahu prebratého obsahu.
Obsahový štandard
– 19. storočie: držanie a polohy tela, hlavy, ramien, pozície DK a HK v tancoch 19. storočia základné
kroky historických tancov: pas balancé, pas de basque poklony 19. storočia.
– Polonéza: základný krok, poklony v polonéze, tanečné figúry, priestorová kresba
– Mazúrka: kroky (pas gala, pas couru), coup de talon ,točenie v páre, tanečná etuda.
– Valčík: kroky a figúry, tanečná etuda.
– Polka: kroky a figúry, tanečná etuda.

Záverečná skúška

‐ Žiaci demonštrujú základné znalosti tanečnej techniky vrámci interpretačnej praxe v choreografiách
historického tanca v scénickom prevedení v rozsahu minimálne 5 min.
–

Žiaci demonštrujú historické tance spamäti.

TANEČNÁ PRAX
CHARAKTERISTIKAPREDMETU
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 ahistorický
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. 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. 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.

CIELEPREDMETU
–
–
–
–

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.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 1.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36

Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie na ľudovú alebo umelú hudbu v rozsahu minimálne 2
min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu tanečná príprava

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 2.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie na ľudovú alebo umelú hudbu v rozsahu minimálne 2
min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu tanečná príprava.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 3.ročník 1.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v technike ľudového, kreatívneho alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 3 min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
alebo kreatívny tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 4.ročník 1.časti 1. stupňa

Učebný plán: č. 36
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v technike ľudového, kreatívneho alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 3 min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
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

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 1.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v technike ľudového, džezového alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 4:00
min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
a džezový tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 2.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v technike ľudového, džezového alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 4:00
min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
a džezový tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 3.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v technike ľudového, džezového alebo scénického,
výrazového tanca s využitím základných princípov techniky klasického tanca v rozsahu minimálne 4:00
min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
a džezový tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 4.ročník 2.časti 1. stupňa
Učebný plán: č. 37
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový 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.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec
a džezový tanec
Záverečná skúška
Žiaci zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v rozsahu výkonového štandardu 4.ročníka druhej
časti I. stupňa základného štúdia v tanečnom odbore ZUŠ.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 1.ročník 2.stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard

zatancujú na verejnom skupinové alebo malé (sólo) choreografie technikách technike ľudového,
historického alebo moderného tanca
minimálne 4min.
Obsahový štandard
prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec,
historický a moderný tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 2.ročník 2.stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení skupinové a malé (sólo) choreografie v technike ľudového,
historického alebo moderného tanca v rozsahu minimálne 4:30 min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec,
historický a moderný tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 3.ročník 2.stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard
zatancujú na verejnom vystúpení skupinové a malé (sólo) choreografie v technike ľudového,
historického alebo moderného tanca v rozsahu minimálne 5 min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec,
historický a moderný tanec.

Predmet: Tanečná prax
Ročník: 4.ročník 2.stupňa
Učebný plán: č. 38
Počet hodín: 1,5 h týždenne
Výkonový štandard

zatancujú na verejnom vystúpení skupinové a malé (sólo) choreografie v technike ľudového,
historického alebo moderného tanca v rozsahu minimálne 5 min.
Obsahový štandard
Prvkový materiál v rozsahu tanečných prvkov obsahu vyučovania predmetu ľudový tanec, klasický tanec,
historický a moderný tanec.
Záverečná skúška
Žiaci zatancujú na verejnom vystúpení choreografie v rozsahu výkonového štandardu 4.ročníka prvej
časti II. stupňa štúdia v tanečnom odbore ZUŠ.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Literárno – dramatický odbor

V Bánovciach nad Bebravou, 07.09.2018

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: Literárno‐dramatický
Zameranie: Dramatické a slovesné oddelenie

Všeobecná charakteristika zamerania: Literárno‐dramatický odbor je syntetizujúcim
odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti,
hru s bábkou a 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 .
Vzdelávanie v literárno‐dramatickom odbore rozdeľujeme do štyroch základných častí a to:
Prípravné štúdium ‐ určené žiakom predškolského veku (vek – minimálne 4 roky), dĺžka štúdia
minimálne jeden rok, maximálne dva roky,
Prvý stupeň vzdelania ‐ prvá časť štúdia ‐ dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného
štúdia),
‐ druhá časť štúdia ‐ dĺžka štúdia 4 roky (talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi primárneho
umeleckého vzdelávania),
Druhý stupeň vzdelania ‐ dĺžka 4 roky(talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi sekundárneho
umeleckého vzdelávania, absolventi štúdia pre dospelých), druhý stupeň dramaticko‐slovesného
vzdelávania sa rozširuje o špecializáciu v samostatných oddeleniach: dramatickom, slovesnom
a bábkarskom.
Štúdium pre dospelých ‐ talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania.
Pre najtalentovanejších žiakov je určené rozšírené štúdium, v ktorom sa na I. stupni pripravujú
vybraní jednotlivci na talentové skúšky na stredné školy umeleckého a pedagogického zamerania .
Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je
možné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov na vysoké školy umeleckého a
pedagogického zamerania .
Literárno‐dramatický odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho
vyučovania (prednes, umelecký prednes, hlasová výchova, individuálna príprava) a kolektívnych
aktivít (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore, základy dramatickej tvorby 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.
Podmienky prijímania žiakov na jednotlivé stupne vzdelania:
Prípravné štúdium ‐ komunikačné dispozície, elementárne rytmické cítenie, výtvarné
dispozície. Prvý stupeň ‐ talentovaní žiaci ZŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti
ročníka, do ktorého sú prijímaní.
Druhý stupeň ‐ absolventi I. stupňa základného štúdia alebo štúdia pre dospelých alebo
výnimočne talentovaní žiaci stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti
štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.
Štúdium pre dospelých ‐ výnimočne talentovaní žiaci SŠ, ktorých zručnosti a vedomosti
zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.

CIELE
Žiaci
-

rovnomerne sa rozvíjajú v oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít

- získajú schopnosť kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce
‐ získajú vedomé, osobité, prirodzené a pritom kultivované vyjadrovanie v sociálnej a umeleckej
komunikácii
‐ ovládajú základné odborné schopnosti 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.
aplikujú získané vedomosti a schopnosti v podobe kvalitných divadelníkov, režisérov, scenáristov
pre amatérske súbory a kvalitných
uchádzačov pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého a pedagogického zamerania

PROFIL ABSOLVENTA
Žiaci po ukončení celého štúdia v literárno‐dramatickom odbore majú osvojené základy
komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb. Vedome sa vyjadrujú v dramatickom a
slovesnom prejave z hľadiska vlastných mravných a estetických postojov k svetu. Uplatňujú
nadobudnuté vedomostí a schopností v kolektívnych alebo individuálnych témach a úlohách
dramatických, prednesových a slovesných.
Pripravujú absolventské predstavenie, kde sa odzrkadlí ich osvojenie si základných princípov
dramatického výrazu vo všetkých disciplínach (napr. rytmus, dynamika, priestor , javisková reč ,
rétorika, umelecký prednes a ďalšie ). Oboznamujú sa s európskymi kultúrnymi dejinami a snažia sa
príťažlivým spôsobom vytvoriť základný obraz o vývoji európskeho dramatického umenia
v historickom kontexte s vývojom hmotnej a duchovnej kultúry ľudstva. Vedome používajú základné
výrazové prvky umeleckého prednesu, k tvorivej interpretácii samostatne zvoleného textu. Zároveň
spôsobom vzdelávania v literárno‐dramatickom odbore výchova pre umenie a výchova umením sa
stáva žiak v bežnom živote uvedomelým divákom dramatických prezentácií. Dokáže sa orientovať
v základnej terminológii divadelnej teórie a ovláda odbornú terminológiu jednotlivých divadelných
techník v rozsahu obsahu štúdia.
Absolvent literárno‐dramatického odboru získal základy odborného jazyka a komunikácie
v umeleckej oblasti. V prvej časti I. stupňa sa dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej
gramotnosti prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov literárno‐dramatického
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 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 v literárno‐
dramatickom odbore je pripravený na vysokoškolské štúdium na školách umeleckého alebo
pedagogického zamerania. Absolvent II. stupňa základného štúdia ovláda hru základy dramatickej
tvorby na úrovni prislúchajúcej danému stupňu vzdelania. Dokáže aktívne pôsobiť v divadelných
súboroch ako herec, scenárista alebo bábkoherec. 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 študijných zameraní dramatické, slovesné alebo bábkarské:
podáva poloprofesionálne umelecké výkony v praxi najčastejšie ako herec v divadlách mladých,
divadlách poézie, bábkových súboroch alebo individuálne ako recitátor , moderátor či žurnalista.
Absolvent má vedomosti z dejín divadla a dramatickej tvorby, dokáže odborne vyjadriť svoj

umelecký názor, pozná historické a estetické zákonitosti divadelného umenia, divadelné a literárne
diela dokáže interpretovať podľa štýlových období, má vedomosť o technickej úrovni umeleckého
prednesu , javiskového rečového prejavu a túto analýzu vie zúžitkovať pri tvorbe osobitej
interpretácie. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v závere II. stupňa
základného štúdia literárno‐dramatického odboru v základnej umeleckej škole, nie je ukončená.
Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa.
Absolvent literárno‐dramatického odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú
potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu,
vzťahu a spolupráce ako sú: lekár, zdravotná sestra, vychovávateľ, ale aj pracovníci v terciálnej
oblasti, ďalej povolania, ktoré vyžadujú pohotové a pre poslucháča zrozumiteľné vyjadrovanie ako:
právnik, učiteľ, verejný pracovník , kultúrny pracovník, manažér, politik a podobne.

Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Odbor: Literárno‐dramatický
Zameranie: Dramatické a slovesné oddelenie
Prípravná dramatická výchova
Žiaci po ukončení prípravného štúdia 1 ( PŠ1) a prípravného štúdia 2 ( PŠ2) základného primárneho
štúdia.
Učebné osnovy pre prípravné štúdium
Predmet:
Prípravná dramatická výchova – naučiť sa základné pravidlo dramatickej hry, t.j. aktívne sa
zúčastňovať spoločnej hry, zvládnuť základné prvky pohyblivosti, obratnosti, získať schopnosť
uvoľniť sa, sústrediť sa, pohotovo reagovať. Zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku.

Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní prípravného štúdia:
-

získajú prehĺbený záujem o dramatickú hru,

-

potvrdia sa overené schopnosti ich ďalšieho pohybového a rytmického vývoja,

-

osvoja si základné pravidlá dramatickej hry,

-

hravou formou zvládnu schopnosť aktívne a pasívne sa uvoľniť, sústrediť sa a pohotovo
reagovať

-

v cvičeniach a hrách s pravidlom zvládnu jednoduchý rytmus a dynamiku pohybom a
zvukom,

-

získajú predpoklady k systematickým pracovným návykom,

-

v prípade potreby v spolupráci s logopédom a rodičom odstraňujú drobné chyby vo
výslovnosti,

-

získajú kompetencie pre zvládnutie postupovej komisionálnej skúšky do 1. ročníka 1. časti
primárneho umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia

Obsahové štandardy
-

zvládnu správne a prirodzené držanie tela pri chôdzi,

-

demonštrujú uvoľňovacie a koordinačné pohybové cvičenia zamerané na uvoľnenie tela,

-

budú ovládať základné pravidlo dramatickej hry,

-

pochopia význam rozvoja vlastných pohybových dispozícií, rytmu a reči

-

zvládnu aktívnu účasť v tvorivej činnosti

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka prvej časti primárneho vzdelávania
základného štúdia
Žiaci dokážu:
-

aktívne sa zúčastňovať spoločnej hry
v hrách s pravidlom zvládnuť základné prvky pohyblivosti, pružnosti , obratnosti
v cvičeniach a v hrách s pravidlom základné priestorové cítenie
rešpektovať ostatných členov kolektívu
v cvičeniach a hrách s pravidlom zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku
a) pohybom
b) zvukom
‐ hrou na jednoduché nástroje
‐ hrou na telo
‐ slovným a hlasovým prejavom
‐ predviesť na primeranej úrovni pohybové, rytmické, rečové a výtvarné schopnosti
‐ aktívne sa zapojiť do kolektívnej tvorivej činnosti.
Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
Odbor: Literárno‐dramatický
Zameranie: Dramatické a slovesné oddelenie
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B
ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE:
DRAMATICKÁ PRIPRAVA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Dramatická príprava v základnej umeleckej škole je predmet spoločný pre všetkých žiakov literárno‐
dramatického
odboru. Hlavným obsahom predmetu je komplexná tvorivá dramatická činnosť, zahrňujúca všetky
zložky, vrátane práce s improvizovanou bábkou a integrujúce základné prvky prípravnej činnosti
(pohybové, rečové, hudobno‐rytmické) a špecifické činnosti výtvarné.
Motivácia všetkých činností zostáva aj naďalej základným metodickým princípom, podnecujúcim
spontánny detský prejav. Skúsenosti získané

v priebehu vyučovania motivovanou hrou sa postupne vyvíjajú vo vlastnú uvedomelú odbornú
činnosť.
CIELE PREDMETU
Žiaci ‐
‐ si uvedomujú v jednoduchej dramatickej hre partnerov v priestore a reagujú na nich,
‐ zvládnu jednoduchú partnerskú hru so zástupnou rekvizitou,
‐ zvládnu jednoduchú partnerskú hru so zástupným textom,
‐ zoznamujú sa s možnosťou hry s predmetmi, jednoduchými výtvarnými znakmi z nich
improvizovať bábky a v cvičeniach zvládnuť
základné princípy ich oživovania.

Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania v zameraní dramatické a slovesné oddelenie
Cieľom je komplexné pestovanie citu pre rytmus, reč a pohyb. Osvojovanie si základných prvkov
odborných zručností a zároveň sa overujú ich predpoklady pre ďalšie štúdium a odborné zameranie
v ďalších ročníkoch.
Dramatická hra
- v hre zvládnuť jednoduchú charakterizáciu
- v etude zvládnuť jednoduchý dramatický príbeh
Pohyb
- zvládnuť základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia
- v jednoduchých pohybových hrách zvládnuť základné priestorové tvary
- uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii
Reč
-

v náročnejších artikulačných cvičeniach zvládnuť temporytmus reči a zreteľne vyslovovanie
všetkých hlások
- v prednese cvičných textov zvládnuť zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok
- zvládnuté rečové schopnosti uplatniť v indviduálnom alebo kolektívnom prednese
Slovesnosť
- zvládnuť samostatné jednoduché slovné vyjadrenie
Podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla dramatickej hry
v jednoduchej kolektívnej ukážke.

Prvá časť I. stupňa základného štúdia
1.ročník primárneho umeleckého vzdelania
Žiaci po ukončení 1. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy:
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní prvého ročníka:
zvládnu
‐ základné elementárne návyky detského dramatického prejavu,
‐ základy pohybu , ktoré smerujú k uvedomeniu si tela ako celku,
‐ rečový prejav s precvičovaním všetkých zložiek (dych,hlas,výslovnosť)
‐ intelektuálne chápu spôsob práce s hlasom,

‐ rozumejú obsahovej stránke literárneho textu,
‐ precítia a zarecitujú zvolený text na základe emocionálneho obohatenia,
‐ pri zachovaní prirodzeného detského prejavu chápu význam a pravidlá dramatickej hry,
‐ preukážu rečové i pohybové kompetencie nielen na vyučovacej hodine, ale aj na triednej
besiedke alebo internom koncerte na elementárnej úrovni.
Obsahové štandardy
Žiaci zvládnu:
‐ správne a prirodzené držanie tela pri rečovom prejave,
- pokojné a hlboké dýchanie bránicou,
- vytvorenie neformálnej sociálnej skupiny detí pomocou elementárnej hrovej činnosti,
- osvojenie si jedného z ďalších základných pravidiel dramatickej hry, ktorým je schopnosť
nadviazať kontakt,
- podnecovanie prirodzeného detského dramatického prejavu voľbou vhodných námetov pre
konkrétnu skupinu s rôznorodou kolektívnou činnosťou,
- rozvíjanie vlastnej predstavivosti a fantázie,
- prípravu prednesu,
- spracovanie námetov, ktoré poskytujú deťom možnosť predpokladať vývoj situácie a vnikať
do myslenia a cítenia druhých,
- v jednoduchých cvičeniach správne držanie tela
- v jednoduchých koordinačných cvičeniach základy temporytmického pohybu,
- v uvoľňovacích cvičeniach mäkký hlasový začiatok,
- samostatné jednoduché slovné vyjadrenie
- pochopenie vhodných literárnych diel prostredníctvom aktívnej hry
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 2. ročníka prvej časti primárneho umeleckého
vzdelávania I. stupňa základného štúdia
- vedieť so správnym výrazom primeraným detskému veku spolupracovať s partnermi
v jednoduchej hre a mať osvojené základné pravidlo dramatickej hry,
-

nadviazanie kontaktu,

-

vládnutie a rozvoj vlastných pohybových dispozícií, rytmu a reči

2. ročník primárneho umeleckého vzdelania
Učebné osnovy pre 2. ročník
Predmet:
Dramatická príprava
Dramatická hra:
‐ v hre zvládnuť jednoduchú charakterizáciu,
‐ v etude zvládnuť jednoduchý dramatický príbeh – to znamená uvedomiť si svoju úlohu v príbehu a
podľa toho konať,
‐ vytvoriť jednoduchú improvizovanú bábku a v etude a ňou uplatniť osvojené základné princípy jej
oživovania vrátane zvuku a zvládnuť jednoduchý dramatický príbeh.
Pohyb:
‐ v technicky náročnejších cvičeniach zvládnuť základy správneho držania tela, svalového napätia a
uvoľnenia,

‐ v cvičeniach prízemnej obratnosti zvládnuť kolísku na chrbte, na bruchu,mlynské kolo,
‐ zvládnuť jednoduché koordinačné dynamicko‐temporytmické cvičenia v pohybe a so zvukom,
‐ v jednoduchých pohybových hrách zvládnuť základné priestorové tvary (zástup, kruh, voľný
rozostup, atď.),
‐ uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednouchej dramatickej akcii:
Reč:
‐ zvládnuť predĺžený výdych a základy dychovej opory, v hlasových cvičeniach uvedomiť si funkciu
rezonancie,
‐ v náročnejších artikulačných cvičeniach zvládnuť temporytmus reči a zreteľné vyslovovanie
všetkých hlások,
‐ v prednese cvičných textov zvládnuť zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok
v rôznych výrazových variantoch,
‐ zvládnuté rečové schopnosti uplatniť v individuálnom alebo kolektívnom prednese.

Slovesnosť:
‐ zvládnuť samostatné jednoduché slovné vyjadrenie,
‐ aktívne si osvojovať vhodné literárne diela dramatickou hrou a zoznamovať sa s ich autormi.
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní druhého ročníka primárneho vzdelávania:
- zvládnu základné pohybové zručnosti,
‐ samostatné jednoduché slovné vyjadrenie,
‐ predĺžený výdych a základy dychovej opory,
‐ temporytmus reči a zreteľné vyslovovanie všetkých hlások,
‐ intelektuálne chápu spôsob práce s hlasom,
‐ v prednese cvičných textov zvládnu zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový
začiatok,
‐ v hre zvládnu jednoduchú charakterizáciu,
‐ v etude zvládnu jednoduchý dramatický príbeh ,
‐ vytvoria jednoduchú improvizovanú bábku,
‐ zdokonalia si intonačnú, rytmickú a temporytmickú predstavivosť,
‐ zvládnu jednoduché koordinačné dynamicko‐temporytmické cvičenia v pohybe,
‐ preukážu herecké kompetencie na internom koncerte.
Obsahové štandardy
2. ročník primárneho vzdelávania:
Žiaci zvládnu:
- správne a prirodzené držanie tela pri rečovom prejave,
- pokojné a hlboké dýchanie na bránici, predĺžený výdych
- základné pravidlá dramatickej hry,
- uplatňovanie osvojených prvkov, odborných vedomostí v dramatickej hre,
- samostatné pokusy žiakov o vlastné, prirodzené a veku primerané
vyjadrenie dramatickou hrou,
- pohybovú obratnosť v prízemných polohách,
- jednoduché rytmické a intonačné cvičenia,
- jednoduché koordinačné dynamicko-temporytmické cvičenia v pohybe,
- uplatnenie pohybových schopností v jednouchej dramatickej akcii,
- prípravu prednesu,

-

uplatnenie rečových schopností v individuálnom alebo kolektívnom prednese

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 3. ročníka prvej časti primárneho umeleckého
vzdelávania I. stupňa základného štúdia
-

zvládnutie základného pravidla dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej ukážke

3.ročník primárneho umeleckého vzdelania
Učebné osnovy pre 3. ročník
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ naučiť sa konať v jednoduchých daných okolnostiach,
‐ zvládnuť jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu a vedieť zachovať jej formu aj pri
zámene postáv,
‐ zvládnuť cvičeniach hru s predmetom,
‐ zvládnuť krátke pointované vyjadrenie zážitku (hovorené aj písané)
Reč:
(prípravný predmet hlavného predmetu)
‐ v dychových, hlasových a artikulačných cvičeniach vedieť si navodiť správny vnútorný
hmatový pocit a postupne ho uplatňovať pri práci s hovoreným slovom,
‐ vo výrazových variantoch zvládnuť správnu výslovnosť vokálov, rezonanciu
v nadhrtanových dutinách a prácu svalov brušných stien a bránice.
Pohyb:
‐ vedome sa usilovať o správne držanie tela ,
‐ zvládnuť cvičenia na centrálny a periférny pohyb (zbalenie, rozbaľovanie...) centrálne
uvoľnenie chrbtice,
‐ zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti (preliezania, podliezania...) cvičenia v dvojiciach
(hojdačky, turecké bubny...),
‐ zvládnuť základy priestorového cítenia – priestorové vzťahy (pred, za, hore, dolu...) rýchle
formácie v priestore (dvojice, trojice, skupiny) so zmenou rytmu,
‐ v hudobno‐pohybových cvičeniach zvládnuť zmenu tempa a dynamiky,
‐ zvládnuť koordinačné cvičenia v pohybe z miesta.
Prednes:
Vedieť zaujať a prednesom vyjadriť osobný vzťah k téme literárnej predlohy.
Práca v súbore:
Plniť úlohy uložené v súborovej práci a snažiť sa uplatniť v nich svoje schopnosti
a vedomosti.
3.ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní tretieho ročníka:
- majú utvrdiť elementárne rečové návyky,

-

zvládnu jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu a vedia zachovať jej formu aj pri zámene
postáv,
zvládnu v cvičeniach hru s predmetom,
zvládnu krátko pointovať vyjadrenie zážitku (hovorené aj písané),
vo výrazových variantoch zvládnu správnu výslovnosť vokálov, rezonanciu
v nadhrtanových dutinách a prácu svalov brušných stien a bránice,
zvládnu cvičenia na centrálny a periférny pohyb,
zvládnu základy priestorového cítenia – priestorové vzťahy,
zvládnu koordinačné cvičenia v pohybe z miesta,
vedia zaujať a prednesom vyjadriť osobný vzťah k téme literárnej predlohy
plnia si úlohy uložené v súborovej práci
svoje schopnosti uplatnia v súťažiach a príležitostne aj na verejných vystúpeniach pri akciách
školy.

Obsahové štandardy
3.ročník
Žiaci zvládnu:
- správne a prirodzené držanie tela pri prednese,
- konanie v jednoduchých daných okolnostiach,
- jednoduchú danú etudu alebo improvizáciu,
- hru s predmetom,
- krátke pointovanie vyjadrenia zážitku,
- v dychových, hlasových a artikulačných cvičeniach si vedia navodiť správny vnútorný
hmatový pocit a postupne ho uplatňujú pri práci s hovoreným slovom,
- cvičenia na centrálny a periférny pohyb,
- základy priestorového cítenia – priestorové vzťahy,
- prednesom vyjadriť osobný vzťah k téme,
- prednes spamäti,
- uplatňovanie svojich schopností a vedomostí v súborovej práci

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 4. ročníka prvej časti primárneho
umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia:
‐ preukázať v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej ukážke zvládnutie stanovených
úloh v predmete dramatika a slovesnosť a prednes,
‐ najlepšie práce jednotlivcov a kolektívov uplatňovať v súťažiach a príležitostne aj na
verejných vystúpeniach pri akciách školy.
4.ročník primárneho umeleckého vzdelania
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ zvládnuť v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu s možnosťou
rozhodnúť svojím konaním o jej riešení,
‐ zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru,
‐ vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach a etudách kontakt s partnerom a vyjadriť vzťah k
nemu,
‐ zvládnuť v cvičeniach dialóg s predmetom ako s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu,

uvedomiť si v cvičeniach výrazové možnosti pri voľbe slov,
‐ zachytiť v písanom texte vyjadrenie vzťahu.
Reč:
‐ vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky rečového prejavu: dychovú oporu,
rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu aktivizáciu rečových ústrojov (jazyk, spodná
čeľusť, pery...),
‐ v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť záverových spoluhlások podľa ortoepických zákonov
výslovnosti.
Pohyb:
‐ vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky prízemnej gymnastiky až akrobácie (rôzne druhy
skokov, prípravu na stojky...),
‐ zvládnuť náročnejšie cviky obratnosti (prepojovanie skokov a prízemný pohyb),
‐ zvládnuť ďalšie koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu,
‐ zvládnuť jednoduchú tanečnú hru so spevom (polka, valčík),
‐ uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo‐rytmických a
dynamických variantoch.
Prednes:
‐ zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie jednoduchého podtextu,
‐ prehlbovať prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou
rozdielneho výkladu,
‐ uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, dynamika)
ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať.
Práca v súbore:
Zvládnuť úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schopnosti
a nadobudnuté vedomosti.

4.ročník primárneho umeleckého vzdelania
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní štvrtého ročníka primárneho vzdelávania:
zvládnu
- v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu,
- základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru,
- v cvičeniach dialógu s predmetom ako s partnerom a vyjadrenie vzťahu k nemu,
- v písanom texte vyjadrenie vzťahu,
- uplatňovanie správnych technických návykov rečového prejavu,
- výslovnosť záverových spoluhlások podľa ortoepických zákonov výslovnosti,
- základné prvky prízemnej gymnastiky až akrobácie,
- koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu,
- jednoduchú tanečnú hru so spevom,
- prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu
- základné výrazové prvky prednesu
- v súborovej práci a rozvíjanie svojich schopností a nadobudnutých vedomostí
- získanie kompetencií pre zvládnutie postupovej komisionálnej skúšky do1.
ročníka 2.časti primárneho umeleckého vzdelávania I. stupňa základného
štúdia.

Obsahové štandardy
4. ročník primárneho vzdelávania :
Žiaci zvládnu:
- rešpektovanie vzájomných odlišností,
- samostatný prístup pri riešení daných úloh,
- výmenou úloh a ďalšími variáciami pochopenie postojov a konania druhých,
- základné princípy stavby dramatického tvaru,
- vyjadrovanie svojich stanovísk a názorov pri riešení rôznych tém, situácií,
- vytváranie kontaktu s partnerom,
- zmyslové vnímanie a jeho uplatňovanie v dialógu s predmetom,
- používanie jednoduchých scénických prvkov v hracom priestore tak, aby vo svojom súhrne
podporovali dramatické konanie,
- správne rečové návyky,
- hudobno-pohybový a tanečný prejav do dramatickej činnosti aj vo forme improvizácie,
- sprostredkovanie vlastného zážitku na základe autorovho textu,
-

vytváranie si názoru na okolitý svet a vzťah k nemu

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka druhej časti nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia
- vedieť preukázať v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej
ukážke zvládnutie stanovených úloh v predmete dramatika a slovesnosť
- samostatne , naspamäť predniesť literárny text.
1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania:
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v dramaticko – slovesnom
oddelení:
Cieľom je komplexné pestovanie citu pre rytmus, reč a pohyb. Osvojovanie si základných prvkov
odborných zručností a zároveň sa overujú ich predpoklady pre ďalšie štúdium a odborné zameranie
v ďalších ročníkoch.
ZUŠ vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl v čase
mimo vyučovania a ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy
a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania,
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele :
 upevňovať kreatívne myslenie
 naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu
 neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu
 pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka
 usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám
 zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení
 usmerňovať estetickú a etickú orientáciu žiakov
 sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale
i oblasti komunikačnej
 primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné 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

Dramatika a slovesnosť: tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácií absolventského
predstavenia, zvládnuť technicky a s potrebným výrazom svoju úlohu
- vedome uplatňovať v pohybových dramatických improvizáciách na daný hudobný námet
priestorové, rytmické a dynamické cítenie
- vlastný námet spracovať písomne, samostatne zvolenou formou
Pohyb
- zvládnuť základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia
- v jednoduchých pohybových hrách zvládnuť základné priestorové tvary
- uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii
Reč
- v náročnejších artikulačných cvičeniach zvládnuť temporytmus reči a zreteľne vyslovovanie
všetkých hlások
- v prednese cvičných textov zvládnuť zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok
- zvládnuté rečové schopnosti uplatniť v indviduálnom alebo kolektívnom prednese
Slovesnosť
- zvládnuť samostatné jednoduché slovné vyjadrenie
Podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla dramatickej hry
v jednoduchej kolektívnej ukážke. Dôležitá je účasť na absolventskom predstavení. Záverečné
absolventské skúšky.
Profil žiaka
Cieľom vyučovania na prvom stupni sekundárneho umeleckého vzdelávania je rozvíjať osobnosť
žiaka v oblasti:
‐citových, rozumových a morálnych kvalít, najmä schopnosti kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na
vytváraní vzájomnej spolupráce
‐ vedomého, osobitého, prirodzeného a pritom kultivovaného vyjadrenia v sociálnej a umeleckej
komunikácií
‐ 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
Dramatika a slovesnosť: tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácií absolventského
predstavenia, zvládnuť technicky a s potrebným výrazom svoju úlohu
- vedome uplatňovať v pohybových dramatických improvizáciách na daný hudobný námet
priestorové, rytmické a dynamické cítenie
- vlastný námet spracovať písomne, samostatne zvolenou formou
Reč
- vedome pracovať s nadobudnutými rečovými vedomosťami a schopnosťami
Dejiny
- zvoliť si tému z dejín kultúry a zvládnuť teoretické informácie a ich praktické využitie
Pohyb
- v nadväznosti na predchádzajúcu a tohoročnú prípravu zvládnuť pohybový prejav
požadovaný v súvislosti s absolventským vystúpením
Prednes
- zvládnuť samostatný výber a interpretáciu vhodného textu
Práca v súbore
- využiť doteraz osvojené vedomosti a zručnosti v príprave absolventského predstavenia.
Dôležitá je účasť na absolventskom predstavení.
- Záverečné absolventské skúšky.

Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu v nižšom sekundárnom vzdelávaní
ZUŠ, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa,
pre zapojenie sa do pracovného procesu. Ide o spôsobilosť uplatniť svoje umelecké vzdelanie
v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Absolvent nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
 spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa
 sociálne komunikačné spôsobilosti
 spôsobilosť riešiť problémy
 spôsobilosti občianske
 spôsobilosti sociálne a personálne
 spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
 práca s literárnymi zdrojmi na internete
 tvorba prezentácií
1. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania:
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ zvládnuť v dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetu s využitím získaných
odborných skúseností a vedomostí,
‐ fixovať tvar etudy – pravdivým konaním vyjadriť cieľ postavy, kontakt s partnerom
a vzťah k prostrediu,
‐ zvládnuť daný hudobný námet formou dramatickej pohybovej improvizácie,
‐ zvládnuť jednoduchú slovnú improvizáciu (konferovanie, reportáž, ...),
‐ písomne spracovať vlastné zážitky alebo predstavy,
‐ zvládnuť techniku písania jednoduchého scenára.
Reč:
‐ vo výrazových variantoch upevňovať správne technické návyky v rečovom prejave:
dychovú oporu, rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a svalov, bránice
a stálu aktivizáciu rečových ústrojov (jazyk, spodná čeľusť, pery),
‐ v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť spoluhlások podľa ortoepických pravidiel.
Pohyb:
‐ vo výrazových variantoch zvládnuť požadovaný pohybový tréning, ďalšie vybrané
prvky pohybovej techniky (práca s ťažiskom, cvičenia na ovládanie osi...),
‐ zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti (spojovanie stojok s kotúľom a pod ...),
‐ zvládnuť koordinačné cvičenia s predmetom,
‐ zvládnuť jednoduchý súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne so spevom.
Prednes:
‐ zvládnuť v nadhľade rôzne výrazové varianty rečových cvičení,
‐ logicky zvládnuť myšlienku autorovho textu a obohatiť ju o vlastný interpretačný
postoj,
‐ vedome pracovať so základnými výrazovými prvkami prednesu.
Práca v súbore:
Aktívne sa zúčastňovať svojimi schopnosťami, skúsenosťami a nadobudnutými
vedomosťami aj vlastnými podnetmi na vytváraní súborových programov.

Druhá časť nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa základného štúdia
ISCED 2B
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní prvého ročníka:
- fixujú tvar etudy,
- aplikujú hudobný námet formou dramatickej pohybovej improvizácie,
- písomne spracujú vlastné zážitky alebo predstavy,
- ovládajú správne technické návyky v rečovom prejave,
- zvládnu cvičenia prízemnej obratnosti
- zvládnu koordinačné cvičenia s predmetom
- zvládnu v nadhľade rôzne výrazové varianty rečových cvičení
- aktívne sa zúčastňujú súborových programov
- vedome pracujú so základnými výrazovými prvkami prednesu
Obsahové štandardy
1. ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa
Žiaci zvládnu:
- dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetu s využitím získaných
odborných skúseností a vedomostí,
- jednoduchú slovnú improvizáciu,
- techniku písania jednoduchého scenára,
- odhaľovanie a rozvíjanie motívov, dejových zvratov a vystavanie príbehu ako reťazca príčin a
následkov,
- vyjadrovanie sa výrazne a zrozumiteľne s pomocou nadobudnutých základných odborných
vedomostí,
- vyhľadávanie a zhromažďovanie námetov a tvorbu krátkych príbehov
- kultivovaný a pritom prirodzený rečový prejav,
- jednoduché akrobatické cviky a koordinačné cvičenia,
- spájanie pohybu so spevom, prípadne s hrou na jednoduchých hudobných nástrojoch,
- interpretovanie aj vlastných textov
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 2. ročníka druhej časti nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia
-

vedieť preukázať v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej

ukážke zvládnutie stanovených úloh v predmete dramatika a slovesnosť
-

samostatne , naspamäť predniesť literárny text

2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania
Učebné osnovy pre 2. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania:
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ zvládnuť v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu s možnosťou
rozhodnúť svojím konaním o jej riešení,
‐ zvládnuť v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru,

‐ vedieť nadviazať v jednoduchých cvičeniach a etudách kontakt s partnerom a vyjadriť vzťah k
nemu,
‐ zvládnuť v cvičeniach dialóg s predmetom ako s partnerom a vyjadriť vzťah k nemu,
‐ uvedomiť si v cvičeniach výrazové možnosti pri voľbe slov,
‐ zachytiť v písanom texte vyjadrenie vzťahu.
Reč:
‐ vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky rečového prejavu: dychovú oporu,
rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a stálu aktivizáciu rečových ústrojov(jazyk, spodná
čeľusť, pery...),
‐ v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť záverových spoluhlások podľa ortoepických zákonov
výslovnosti.
Pohyb:
‐ vo výrazových variantoch zvládnuť základné prvky prízemnej gymnastiky až akrobacie (rôzne druhy
skokov, prípravu na stojky...),
‐ zvládnuť náročnejšie cviky obratnosti (prepojovanie skokov a prízemný pohyb),
‐ zvládnuť ďalšie koordinačné cvičenia v pohybe z miesta s posunom rytmického dôrazu,
‐ zvládnuť jednoduchú tanečnú hru so spevom (polka, valčík),
‐ uvedomiť si odlišnosti vo výraze zvládnutých cvikov pri motivovaných tempo‐rytmických a
dynamických variantoch.
Prednes :
‐ zvládnuť v cvičeniach vyjadrenie jednoduchého podtextu,
‐ prehlbovať prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou
rozdielneho výkladu,
‐ uvedomiť si základné výrazové prvky prednesu (dôraz, pauza, intonácia, tempo, rytmus, dynamika)
ako prostriedky vyjadrovania a vedieť s nimi pracovať.
Práca a súbore:
Zvládnuť úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjať v nich svoje schopnosti
a nadobudnuté vedomosti.
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní druhého ročníka sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
- ovládajú technicky vyspelejší a kultivovanejší rečový prejav,
- spájajú teoretické poznatky s dramatickou predstavivosťou,
- rozlišujú hlavné zásady pri interpretácii vybratých literárnych textov - rôzne štýly a žánre,
- samostatne vyhľadávajú témy a literárne podklady na dramatické spracovanie,
- zvyšujú svoj záujem o literatúru, o kultúru a o aktuálne dianie v umeleckom svete podľa svojho
záujmu,
- prehlbujú prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou
rozdielneho výkladu,
- intonačne a rytmicky sú zruční v umeleckom prednese,
- zvládnu úlohy požadované v súborovej práci
Obsahové štandardy
2. ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
Žiaci zvládnu:
- v kolektívnej improvizácii jednoduchú dramatickú situáciu,
- v cvičeniach základné princípy stavby jednoduchého dramatického tvaru,
- v cvičeniach dialóg s predmetom ako s partnerom ,

výrazové možnosti pri voľbe slov,
v písanom texte vyjadrenie vzťahu,
správne technické návyky rečového prejavu,
náročnejšie cviky obratnosti,
jednoduchú tanečnú hru so spevom,
prácu na texte z hľadiska uvedomovania si a vyjadrenia podtextu s možnosťou rozdielneho
výkladu,
- úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjajú v nich svoje schopnosti
a nadobudnuté vedomosti.
-

Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 3. ročníka druhej časti nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia
- vedieť v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej ukážke zvládnuť stanovené úlohy v predmete
dramatika a slovesnosť a prednes.
- dbať na to, aby okrem ročníkových vystúpení mali žiaci a rodičia možnosť konfrontovať výsledky
práce na prehliadkach celého odboru.

3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania – rozšírené štúdium
Učebné osnovy pre 3. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania a 3. ročník nižšieho
sekundárneho umeleckého vzdelávania – rozšírené štúdium:
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ zvládnuť v dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetu s využitím získaných odborných
skúseností a vedomostí,
‐ fixovať tvar etudy,
‐ zvládnuť v cvičení dialóg s bábkou ako s partnerom živého človeka, v kontraste ku cvičeniu
dialógu s predmetom,
‐zvládnuť daný hudobný námet formou dramatickej pohybovej improvizácie ,
‐ zvládnuť jednoduchú slovnú improvizáciu (moderovanie – mladý moderátor, reportáž...),
‐ písomne spracovať vlastné zážitky alebo predstavy,
‐ zvládnuť techniku písania jednoduchého scenára.
Reč:
‐ vo výrazových variantoch uplatňovať správne technické návyky v rečovom prejave:
dychovú oporu, rezonanciu v maske, aktivizáciu brušných stien a svalov, bránice a stálu
aktivizáciu rečových ústrojov(jazyk, spodná čeľusť, pery...),
‐ v cvičeniach vedome zvládnuť výslovnosť spoluhlások podľa ortoepických pravidiel.
Pohyb:
‐ vo výrazových variantoch zvládnuť pohybový tréning, ďalšie vybrané prvky pohybovej
techniky (práca s ťažiskom, cvičenia na ovládanie osi...),
‐ zvládnuť cvičenia prízemnej obratnosti (spojovanie stojok s kotúľom a pod...),
‐ zvládnuť koordinačné cvičenia s predmetom,
‐ zvládnuť jednoduchý súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne hru so spevom.
Prednes
‐ logiky zvládnuť myšlienku autorovho textu a obohatiť ju o vlastný interpretačný postoj,

‐ vedome pracovať so základnými výrazovými prvkami prednesu
Práca v súbore – vytvoriť pri spoločnej práci priateľskú atmosféru v kolektíve, vzájomne sa
dohodnúť na spolupráci, rešpektovať iné názory v skupine, skupinovou prácou dosiahnuť spoločný
cieľ.
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní tretieho ročníka sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
- ovládajú technicky vyspelejší a kultivovanejší rečový prejav,
- si vedia samostatnom vybrať texty na prednes, ktoré zodpovedajú vekovým a odborným
možnostiam recitátora,
- prostredníctvom literárnej predlohy vnikajú do problémov okolitého sveta,
- interpretujú aj vlastné texty,
- dôrazom na čistotu a presnosť práce skvalitňujú svoj výkon a tým vychádzajú
potrebe získať istotu vlastného prejavu,
- sú zodpovední za obsah a formu svojho vyjadrenia sa vzhľadom na spoluhráčov aj divákov,
- ovládajú nadobudnuté technické schopnosti v spojení s výrazom
- intonačne a rytmicky sú zruční v umeleckom prednese,
- zvládnu úlohy požadované v súborovej práci
Obsahové štandardy
3. ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
Žiaci zvládnu:
- v dramatickej etude vlastné vyjadrenie námetu ,
- fixovanie tvaru etudy,
- daný hudobný námet formou dramatickej pohybovej improvizácie ,
- jednoduchú slovnú improvizáciu (konferovanie, reportáž...),
- spracovanie vlastného zážitku alebo predstavy,
- správne technické návyky rečového prejavu,
- vedome zvládnutie výslovnosti spoluhlások podľa ortoepických pravidiel,
- pohybový tréning v rôznych výrazových variantoch ,
- koordinačné cvičenia s predmetom,
- úlohy požadované v súborovej práci a rozvíjajú v nich svoje schopnosti
a nadobudnuté vedomosti.
Rozšírené štúdium druhej časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa
základného štúdia ISCED 2B:
3.ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
Žiaci zvládnu
- využívanie tvorivej fantázie a zmysel pre samostatný umelecký prejav,
- prirodzený vývoj hlasu, bez hlasovej a emocionálnej záťaže,
- zvládnu prednes z pamäti, na umeleckej úrovni
- interpretujú technické cvičenia v náročnejších kombináciách
- samostatné slovné vyjadrovanie
- vytvárajú si zdravý názor na svoju prácu, nadhľad a schopnosť prijať kritiku,
- vyjadrujú sa výrazne a zrozumiteľne s pomocou nadobudnutých
základných odborných vedomostí
- ovládajú techniku písania scenárov, využívajú ju na záznam vzniknutých
dramatických foriem
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 4. ročníka druhej časti nižšieho sekundárneho
umeleckého vzdelávania I. stupňa základného štúdia:

- vedieť v kolektívnej, skupinovej alebo individuálnej ukážke zvládnuť stanovené úlohy v predmete
dramatika a slovesnosť a prednes.
- dbať na to, aby okrem ročníkových vystúpení mali žiaci a rodičia možnosť konfrontovať výsledky
práce na prehliadkach celého odboru.
- žiaci majú byť zodpovední za obsah a formu vyjadrenia sa vzhľadom na spoluhráčov aj divákov.

4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania:
Učebné osnovy pre 4. ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania a 4. ročník nižšieho
sekundárneho umeleckého vzdelávania – rozšírené štúdium:
Predmet: Dramatika a slovesnosť, Práca v súbore, Pohyb, Prednes
Dramatika a slovesnosť:
‐ tvorivo sa zúčastňovať na príprave a realizácii absolventského predstavenia,
‐ zvládnuť techniky a s potrebným výrazom kultivovanej prirodzenosti svoju úlohu
v absolventskom predstavení,
‐ vedome uplatňovať v pohybových dramatických improvizáciách na daný hudobný
námet priestorové, rytmické a dynamické cítenie,
‐ vlastný námet spracovať písomne, samostatne zvolenou formou.
Reč:
‐ vedome pracovať s nadobudnutými rečovými vedomosťami a schopnosťami,
‐ vedieť viesť jednoduchú rečovú rozcvičku.
Dejiny:
Zvoliť si tému z dejín kultúry a zvládnuť teoretické informácie a ich praktické
využitie.
Pohyb:
‐ zvládnuť ďalšie prvky pohybovej techniky (prízemnú obratnosť, pády, spájanie cvikov atď.),
‐ zvládnuť ďalší súčasný, dobový alebo ľudový tanec, prípadne so spevom a s použitím jednoduchých
hudobných nástrojov,
‐ v nadväznosti v súvislosti s absolventským vystúpením,
‐ vedieť viesť jednoduchú pohybovú rozcvičku.
Prednes:
Zvládnuť samostatný výber a interpretáciu vhodného textu.
Práca v súbore:
Využiť doteraz osvojené vedomosti a zručnosti v príprave absolventského predstavenia.
Výkonové štandardy
Žiaci po absolvovaní štvrtého ročníka sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
- tvorivo sa zúčastňujú na príprave a realizácii absolventského predstavenia,
- si vedia samostatnom vybrať texty na prednes, ktoré zodpovedajú vekovým a odborným
možnostiam recitátora,
- zvládnu techniky a s potrebným výrazom kultivovanej prirodzenosti svoju úlohu

-

v absolventskom predstavení,
vlastný námet spracujú písomne, samostatne zvolenou formou,
dôrazom na čistotu a presnosť práce skvalitňujú svoj výkon a tým vychádzajú
potrebe získať istotu vlastného prejavu,
vedome pracujú s nadobudnutými rečovými vedomosťami a schopnosťami,
zvládnu tému z dejín kultúry a teoretické informácie a ich praktické
použitie v seminárnej práci,
zvládnu ďalší súčasný, dobový alebo ľudový tanec,
zvládnu pohyb v nadväznosti v súvislosti s absolventským vystúpením,
zvládnu samostatný výber a interpretáciu vhodného textu
využijú doteraz osvojené vedomosti a zručnosti v príprave absolventského
predstavenia.

Obsahové štandardy
4. ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
Žiaci zvládnu:
- prípravu a realizáciu absolventského predstavenia,
- samostatný výber textu na prednes,
- techniky a potrebný výraz kultivovanej prirodzenosti, zahrať tak svoju úlohu
v absolventskom predstavení,
- samostatne písomne spracovať námet,
- prácu s nadobudnutými rečovými vedomosťami a schopnosťami,
- tému z dejín kultúry a teoretické informácie,
- súčasný, dobový alebo ľudový tanec,
- pohyb v nadväznosti v súvislosti s absolventským vystúpením ,
- samostatný výber a interpretáciu vhodného textu,
- doteraz osvojené vedomosti a zručnosti v príprave absolventského
predstavenia.

Rozšírené štúdium druhej časti nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa
základného štúdia ISCED 2B
4.ročník sekundárneho umeleckého vzdelávania prvého stupňa:
Žiaci zvládnu
- samostatný umelecký prejav,
- prirodzený vývoj hlasu, bez hlasovej a emocionálnej záťaže,
- zvládnu prednes z pamäti, na umeleckej úrovni
- interpretujú technické cvičenia v náročnejších kombináciách
- samostatné slovné vyjadrovanie
- hereckú úlohu v absolventskom predstavení,
- vyjadrujú sa výrazne a zrozumiteľne s pomocou nadobudnutých
základných odborných vedomostí
- prijímacie pohovory na strednú umeleckú školu alebo konzervatóriu (hudobnodramatický odbor)
Požiadavky na overenie spôsobilosti postupu do 1. ročníka II. stupňa základného štúdia
- absolventské divadelné predstavenie
- samostatný umelecký prednes
- seminárna práca z Dejín dramatickej tvorby

II. STUPEŇ ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA
ODDELENIE DRAMATICKÉ , ZÁUJMOVO ‐UMELECKÁ ČASŤ
CHARAKTERISTIKA
Základy dramatickej tvorby sú hlavným predmetom dramatického oddelenia. Motivácia v
týchto ročníkoch umeleckého vzdelávania sa , sa stáva východiskovým bodom k uvedomelému
uplatňovaniu odborných vedomostí a skúseností. Organizujúcim základom činnosti v týchto
ročníkoch je téma zodpovedajúca vývojovej fáze žiakov, ktorá má prehĺbiť ich záujem o prácu v
odbore a ovplyvniť zároveň ich mravnú a odbornú výchovu. Práca v súbore na II. stupni je predmet,
v ktorom sa počíta s uvedomelým záujmom žiakov o štúdium v Literárno‐dramatickom odbore ZUŠ.
V priebehu štúdia sa mali na hodinách inscenačnej tvorby zúčastniť všetci žiaci , v prvom rade však
tí, ktorí sa v individuálnom štúdiu pripravujú na vysoké školy umeleckého a pedagogického smeru.
Ďalej tí žiaci, ktorí sa chcú venovať záujmovej umeleckej činnosti v oblasti divadla či poézie a pôsobiť
ako vedúci súboru, režiséri, dramaturgovia, herci. Práca v súbore je praktickou prípravou na
samostatnú umeleckú tvorbu. Súčasťou výučby sú aj návštevy divadelných alebo filmových
predstavení, výstav, koncertov, kultúrnych pamiatok alebo inšpirujúco prostredia v súvislosti s
témou výučby.
II. STUPEŇ LITERÁRNO‐DRAMATICKÉHO ODBORU
Ciele
Vytvoriť priateľských pracovný kolektív na základe odbornej prípravy. Pochopiť princípy tvorivej
dramatickej činnosti a zvládnuť základné odborné zručnosti v dramatike a slovesnosti alebo v
dramatike s bábkou a slovesnosti. Individuálnym prístupom ku každému žiakovi v skupine vytvoriť
ovzdušie dôvery a tolerancie, umožniť starším začiatočníkom zbavovať sa prípadných zábran a
tvorivo sa prejaviť v kolektíve.

Obsah
Vytvárať také podmienky, v ktorých sa môžu žiaci navzájom poznávať, učiť sa rešpektovať svoje
odlišnosti a hodnotiť klady a nedostatky vo svojom osobnom a odbornom prejave. Spoločne hľadať
cesty ako tieto nedostatky odstraňovať a zároveň rozvíjať schopnosti prirodzene a pritom
kultivovane sa prejavovať. Aktivizovať žiakov vo všetkých činnostiach (dramatických, prednesových
a bábkohereckých i slovesných) a citlivým prístupom podľa dosiahnutej úrovne v jednotlivých
oblastiach im pomáha pri voľbe budúceho zamerania do oddelení. Hovoriť so žiakmi o problémoch,
s ktorými sa stretávajú v rodine, škole, súkromí a v ich vlastných improvizáciách im pomáhať vytvoriť
modelové situácie, v ktorých sú nútení zaujať stanoviská, vidieť ich z rôznych uhlov a hľadať ich
riešenie. Cieľavedomou činnosťou a individuálnym prístupom prehlbovať a formovať vzťah žiaka k
okolitému svetu a k ľuďom v ňom, čo spätne pôsobí na mravnú a citovú výchovu vytvára stupnicu
hodnôt.

ODDELENIE DRAMATICKÉ 1. ročník II. stupeň + ŠPD
Učebné osnovy pre 1. ročník druhého stupňa umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých:
Predmet: Základy dramatickej tvorby, Pohyb, Štúdium rolí a umelecký prednes, Práca v súbore,
Hlasová príprava, Dejiny dramatickej tvorby

Základy dramatickej tvorby
Výkonové štandardy
‐
‐
‐
‐
‐

uvedomiť si vlastné pohybovo – výrazové prostriedky,
uvedomiť si vlastné hlasové výrazové prostriedky,
pochopiť prirodzenú jednotu pohybových a hlasových výrazových prostriedkov, ktoré vytvárajú
psychofyzický aparát (ľudské telo),
hľadať spôsob prirodzenej interpretácie autorského textu cez svoj psychofyzický aparát,
zvládnuť krátku improvizáciu na ľubovoľnú tému v jednote prirodzeného pohybového a slovného
konania (individuálne a kolektívne),

Obsahové štandardy
‐
‐

v kolektívnej dramaturgickej, režijnej a výtvarnej spolupráci realizovať pod vedením pedagóga krátky
ucelený tvar,
pokúsiť sa zhodnotiť hereckú zložku videného dramatického diela (divadelného predstavenie,
televíznej inscenácie, filmu, prípadne rozhlasovej hry).

Štúdium rolí a umelecký prednes, Hlasová príprava
Výkonové štandardy
‐
‐
‐
‐

‐
‐

prehĺbiť schopnosti a zručnosti získané v základoch dramatickej tvorby ,
zvládnuť teoreticky a prakticky zásady slovesnej ortoepie,
vedome používať mimoslovné prostriedky prednesu (gestické, výtvarné, hudobné),
vystihnúť na konkrétnych ukážkach špecifiká útvarov medzi vecnou a umeleckou literatúrou,
uvedomiť si mieru využitia jednotlivých výrazových prostriedkov v nich,
Obsahové štandardy
udržiavať úroveň svojho rečového prejavu kondičnými rozcvičkami,
predniesť bez prípravy formou monologického prejavu krátku správu, referát, prejav.
Pohyb

Výkonové štandardy
‐
‐
‐
‐

pokračovať v cvičeniach zameraných na odstránenie nedostatkov smerom k správnemu držaniu tela,
zvládnuť pohybovú realizáciu rytmu a jeho zložiek,
zvládnuť cvičenia rovnováhy a rotácie,
zvládnuť akrobatické cvičenia smerujúce k rozvoju obratnosti.

Obsahové štandardy
‐
‐
‐

zvládnuť pohybovú realizáciu rytmu a jeho zložiek,
zvládnuť cvičenia rovnováhy a rotácie,
zvládnuť akrobatické cvičenia smerujúce k rozvoju obratnosti.

Práca v súbore

Výkonové štandardy
‐

Na základe vyhraňujúcich sa záujmov aktívne sa podieľať na príprave kolektívnej ročníkovej práce
(poprípade na inscenácii).

Obsahové štandardy
‐

Rozvíjať u žiakov schopnosť uvedomiť si význam tvorivého prístupu k životu a práci. Rozvíjať v nich
schopnosť samostatne, aktívne a tvorivo pristupovať k spoločným a individuálnym činnostiam.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

Učiť žiakov viesť jednoduché cvičenia.
Vytvárať základ povedomia o funkcii umenia v súvislosti s vývojom kultúry v spoločnosti.
Pri vyučovaní predmetu základy dramatickej tvorby vytvárať modelové situácie, v ktorých žiak musí
zaujať osobné stanovisko a podieľať sa na ich riešení.
Hľadať v živote a v skúsenostiach žiakov také momenty, ktoré ich provokujú k aktívnemu konaniu,
oceniť odvahu žiakov pri prejavení svojho názoru, aj keď si tým môžu skomplikovať situáciu.
Viesť žiakov pri prejavení svojho názoru, aj keď si tým môžu skomplikovať situáciu.
Viesť žiakov k uvedomeniu si kladov a záporov svojich vyvíjajúcich sa psychofyzických daností.
Využívať na to už známe metodické postupy ako napríklad výmenu rolí v konfliktnej situácii,
spracovanie vlastného zážitku formou monológu, zverejnenie vnútorného monológu, nadväzovanie
kontaktov s rôzne charakterizovanými partnermi, vzájomné hodnotenie.
Na obohacovanie výrazových prostriedkov žiakov uplatňovať odzrkadľovanie, fázovaný pohyb,
obmedzovanie pohybových možností tela, používať konanie s imaginárnu rekvizitou v imaginárnom
priestore.
Rôznymi zmyslovými, citovými a myšlienkovými podnetmi rozvíjať schopnosť žiakov obmieňať svoj
psychofyzický prejav.
Pri príprave ročníkovej práce sa usilovať o to, aby žiaci spolupracovali pri voľbe témy.
Učiť ich nechápať dramatický prejav ako opakovanie dosiahnutých výsledkov, ale pokúšať sa vždy
nanovo riešiť dramatickú situáciu.
Vyvolávať záujem žiakov o inscenáciu (prípadne film), ktorú je možné vytipovať ako objekt pre ich
pokusy o zhodnotenie a pripraviť ich na ňu čítaním textovej prílohy, zoznámenia s dobovou situáciou,
autorom, žánrom atď.
V predmete štúdium rolí a umelecký prednes orientovať žiakov pri výbere repertoáru, ktorý
zodpovedá ich naturelu tak, aby sa s obsahom a formou predlohy mohli stotožniť.
Viesť žiakov k výberu a organickému uplatneniu mimoslovných prostriedkov prednesu (gestických,
výtvarných, hudobných...).
Učiť ich chápať podriadenosť týchto výrazových prostriedkov slovnému prejavu a poukazovať na
nutnosť ich štylizácie.
Rozširovať výrazové možnosti prácou na textoch rôznych literárnych žánrov, v tomto ročníku
konkrétne útvarov vecnej literatúry (napr.: denník, korešpondencia, fejtón) a útvarov medzi vecnou a
umeleckou literatúrou (napr.: cestopis, literatúra faktu), upozorňovať na mieru využitia jednotlivých
výrazových prostriedkov prednesu a na nevyhnutnosť dodržania formy a štýlu.
Rozvíjať priebežne schopnosť žiakov vyjadriť bez prípravy danú tému.
Dopĺňať teoretické vedomosti žiakov, potrebné na zvládnutie predlohy, a ich vedomosti o autorovi a
dobových súvislostiach.
V predmete pohyb všetky cvičenia zameriavať na rozvoj fyzickej obratnosti a zdatnosti, odstránenie
nedostatkov v držaní tela.
Akrobatické cvičenia sú určené na rozvoj obratnosti a zdatnosti, prekonanie strachu a získanie istoty v
konaní.
Rytmika ako súčasť pohybovej výchovy svojou bohatou temporytmicko‐ dynamickou náplňou a
mnohostrannosťou využitia dáva možnosť žiakom vytvoriť množstvo charakterových typov postáv,
využiteľných najmä v syntetických divadelných žánroch.
V predmete práca v súbore rôznorodou dramaturgiou a spôsobom práce zodpovedajúcim odbornej
vyspelosti žiakov prehlbovať ich vzťah k dramatickej a slovesnej činnosti a umožniť im overiť a
upresniť si špecifiká svojich záujmov a daných dispozícií.
Individuálne úlohy zadávať žiakom metódou: od seba k druhému, od súčasnej problematiky k
dobovým odlišnostiam, od realistického chápania divadla k štylizácii.
Všetci žiaci zásadne spolupracujú na predpríprave, príprave a realizácii ročníkovej práce alebo
predstavenia, aby sa tak prakticky zoznámili s ďalšími činiteľmi vytvárajúcimi predstavenie (scéna,
kostým, svetlo, zvuk).
Dramaturgia vychádza z dispozícií žiakov a je podriadená výchovno – vzdelávacím cieľom: stretnutie s
rôznymi typmi divadla, štýlmi a žánrami, s rôznymi režijnými a tým aj hereckými tvorivými prístupmi
(divadlo poézie, hra so súčasnou tematikou, s historickou tematickou, komédie, tragédie, atď. ...).

Tieto zásady uplatňovať vo všetkých ročníkoch počas celého štvorročného štúdia v II. stupni
a ŠPD v dramatickom oddelení LDO ZUŠ.

ODDELENIE DRAMATICKÉ 2. ročník II. stupeň + ŠPD
Učebné osnovy pre 2. ročník druhého stupňa umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých:
Predmet: Základy dramatickej tvorby, Pohyb, Štúdium rolí a umelecký prednes, Práca v súbore,
Hlasová príprava, Dejiny dramatickej tvorby

Výkonové štandardy
Základy dramatickej tvorby
‐ zvládnuť v cvičeniach fázy psychologického konania (podnet, zhodnotenie, reakcia),
‐ vyjadriť mimoslovnými prostriedkami (pohybom, zvukom) vzťah k partnerovi a daným okolnostiam
a zvládnuť ho aj v kontraste,
‐ rozlišovať rôzne herecké výrazové prostriedky na zvládnutie rovnakej situácie v tragédii, komédii,
commedii dell arte, groteske, klauniáde individuálne aj kolektívne,
‐ vedieť konaním a štylizovaným prejavom reagovať na literárne, hudobné a výtvarné podnety,
‐ v kolektívnej dramaturgickej , režijnej, výtvarnej spolupráci realizovať pod vedením pedagóga malý
dramatický tvar s využitím princípov autorského divadla,
‐ vedieť fixovať vnútorný (psychický) postoj k dramatickej činnosti, vedome si navodiť tvorivú
atmosféru
‐ vedieť motivovať a viesť členov kolektívu v krátkych cvičeniach a improvizáciách,
‐ rozlíšiť jednotlivé zložky dramatického diela (text, réžia, scéna) a začať chápať ako ovplyvňujú
prácu herca.
Štúdium rolí a umelecký prednes, Hlasová príprava
‐ prehĺbiť vedomosti a zručnosti získané v základoch dramatickej tvorby úlohy ,
‐ poznať výstavbové postupy prednesu a pokúsiť sa ich samostatne zvládnuť,
‐ obohacovať svoje výrazové schopnosti na prednesoch ďalších literárnych žánrov,
‐ udržiavať a zvyšovať technickú úroveň rečového prejavu kondičnými rozcvičkami.
Pohyb
‐ rozvíjať vzťah k priestoru a orientáciu v ňom,
‐ zvládnuť zložitejšie cvičenia tempa a dynamiky,
‐ uvedomiť si vzťah k partnerovi v náročnejších akrobatických cvičeniach,
‐ pokračovať v koordinačných temporytmických cvičeniach,
‐ využívať cvičenia dynamiky pohybu k vytvoreniu rôznych pohybových charakterov,
‐ zvládnuť prácu horných končatín ako základ gesta.
Práca v súbore
‐ aktívne sa podieľať na základe schopnosti , zručností a vedomostí v tvorivých skupinách na
vybranej pripravovanej kolektívnej dramatizácii alebo inscenácii.

Obsahové štandardy:
‐
‐
‐

Učiť žiakov hodnotiť vzťah k svetu pochopením významu tvorivého prístupu k životu a práci.
Rozvíjať v žiakoch schopnosti samostatne, aktívne a tvorivo pristupovať k spoločným a individuálnym
činnostiam.
Prehlbovať ich schopnosť viesť jednoduché cvičenia s ostatnými členmi kolektívu.

‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

Zoznamovať žiakov s funkciou dramatického umenia v súvislosti s vývojom kultúry a spoločnosti.
Obsahom práce v predmete základy dramatickej tvorby pri riešení modelových situácií (ktoré je
možné žiakom predkladať hotové, alebo vyžadovať, aby ich vytvárali sami z vlastných zážitkov a
skúseností) učiť žiakov hodnotiť postoje konajúcich postáv k danej situácii, ich vzájomné vzťahy a
ciele ich konania.
Vyhľadávať námety, ktoré sa žiakov úzko dotýkajú a provokujú ich k aktivite (v tomto veku je to napr.
téma spravodlivosti, zodpovednosti, právo rozhodovať o sebe, právo na lásku a pod.).
V literárnych textoch rôznych dôb a žánrov voliť témy, ktoré skupinu zaujmú a viesť žiakov k
poznaniu, ako je riešenie toho istého námetu ovplyvnené charaktermi a vzťahmi postáv,
spoločenským kontextom i žánrom, ktorý autor zvolil.
Prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov, vzťahujúce sa na zvolenú predlohu, upozorňovať ich na
dôležité pramene a vyžadovať, aby sa nimi zaoberali.
Ďalšími literárnymi, výtvarnými a hudobnými dielami obohacovať predstavy žiakov o príslušnej dobe
a jej atmosfére.
Viesť žiakov k pokusu interpretovať rôzne dobové dramatické texty už so zreteľom na konanie
dramatickej postavy.
Pri práci na predlohe hľadať so žiakmi najrôznejšie spôsoby vyjadrenia toho istého námetu
(pohybom, zvukom, vecou).
Učiť ich vyhýbať sa popisnosti, ilustratívnosti, usilovať sa o nájdenie znaku, vytvorenie metafory,
obohatenie podtextu.
Vyžadovať od žiakov pravdivosť prejavu v zmysle plného citového zaujatia pre tému, pravdivosť
vzájomných vzťahov a zvládnutia zvolených vyjadrovacích prostriedkov, túto prípravu sústreďovať k
spoločnej realizácii malého ročníkového fixovaného tvaru.
Využívať princípy epického divadla, ktoré zodpovedajú cieľom pedagogickej práce v tomto ročníku a
nevyžadujú ako predlohu hotovú divadelnú hru, ktorej tvorivé naštudovanie je v ročníkovej skupine
prakticky neuskutočniteľné.
Orientovať sa na drobné prózy, prípadne ucelené úryvky väčších prozaických diel, epické básne a
pod., a z nich spoločne budovať dramatický tvar metódou autorského divadla.
Okrem vedenia technických rozcvičiek, ktoré si postupne vytvára každý žiak podľa svojich
individuálnych potrieb, poverovať jednotlivých žiakov, aby si pre kolektív pripravili námety cvičení a
improvizácií, ktoré budú viesť.
Tieto potom postupne zaraďovať do vyučovacích hodín.
Pre spoločný námet na diskusiu vyberať (pokiaľ je to možné v súvislosti s témou, ktorá žiakov
zaujíma) divadelnú, či televíznu inscenáciu, prípadne film a požadovať od nich, aby rozlíšili jednotlivé
zložky dramatického diela a začali chápať, ako ovplyvňujú prácu herca. V predmete štúdium rolí a
umelecký prednes využívať možnosti individuálnej práce so žiakmi k detailnejšiemu prepracovaniu
úloh a k prípadnému odstráneniu individuálnych nedostatkoch v psychofyzickom prejave.
Zoznamovať žiakov so štruktúrou textu na prednes a so zákonitosťami výstavby prednesu. Poskytovať
im potrebné poučenie z teórie verša (rým, verš, prozodické systémy, strofy a strofové útvary) a
vyžadovať uplatnenie nadobudnutých vedomostí pri príprave poézie rôznych období na prednes. V
próze na útvaroch drobnej epiky objasňovať nutnosť zachovania jednoty obsahu, formy a štýlu v
interpretácii.
Viesť žiakov k pochopeniu odlišnosti v umeleckom prednese poézie a prózy. Zadávať témy krátkych
dialogických rečových ústnych prejavov bez prípravy (diskusia, debata, polemika) s objasnením ich
povahy a cieľa. Dbať pritom na prirodzenosť a kultivovanosť vyjadrovania.
V predmete pohyb zameriavať cvičenia na vnímanie priestoru, zaujímania vzťahu k nemu a orientácie
v ňom.
Upozorňovať žiakov na dôležitosť vybudovania dôvery k partnerovi v náročnejších akrobatických
cvičeniach a naopak – na partnerovu zodpovednosť pri týchto cvičeniach.
Koordinačnými cvičeniami sa snažiť dosiahnuť psychofyzickú jednotu pohybového hereckého konania
žiakov.
V predmete práca v súbore umožňovať žiakom overiť a potvrdiť si hĺbku svojho záujmu, schopností a
získaných zručností.
Pri väčšom počte žiakov v oddelení a v celom odbore využívať možnosť alternácií.

ODDELENIE DRAMATICKÉ 3. ročník II. stupeň + ŠPD
Učebné osnovy pre 3. ročník druhého stupňa umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých:
Predmet: Základy dramatickej tvorby, Pohyb, Štúdium rolí a umelecký prednes, Práca v súbore,
Hlasová príprava, Dejiny dramatickej tvorby

Výkonové štandardy
Základy dramatickej tvorby
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

dokázať rozšíriť smerom k typu
charakteru svoj pohybovo slovný dynamický stereotyp,
v improvizácii – etude udržať v konaní určený typ – charakter,
zvládnuť krátku improvizáciu rôznych dramatických žánrov (dráma, komédia,
commedia dell arte, klauniáda, groteska atď.),
zvládnuť improvizáciu na danú tému metódou styčných bodov (individuálne i kolektívne),
fixovať herecký výraz nie mechanickým opakovaním dohodnutých činností, ale znovuobjavovaním
tvorivého procesu,
samostatne vyhľadať vhodný námet (aj hudobný motív) etudy pre ostaných členov kolektívu a viesť
ich pri realizácii,
v kolektívnej dramaturgickej, režijnej a výtvarnej spolupráci realizovať pod vedením pedagóga
ucelený dramatický tvar, v ktorom bude dominovať prirodzený herecký prejav,
dokázať vystihnúť ideový zámer videnej inscenácie a pochopiť zmysel inscenačných prostriedkov.
Pokúsiť sa zhodnotiť, či bola herecká zložka v súlade s ideovým zámerom inscenácie.
Štúdium rolí a umelecký prednes, Hlasová príprava

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

prehĺbiť vedomosti a zručnosti získané v základoch dramatickej tvorby ,
pokúsiť sa interpretovať rôzne súčasné aj dobové texty,
v cvičeniach interpretovať určený monológ v rôznych štýlových žánroch,
pokúsiť sa o samostatnú dramaturgickú úpravu textu na prednesový a dramatický prejav,
určiť rozdiel medzi detským a umeleckým prednesom a spoznať kritériá ich hodnotenia,
udržiavať a zvyšovať technickú úroveň kondičnými rozcvičkami,
pokúsiť sa s využitím osvojenia vyjadrovacej techniky plniť úlohu moderátora, reportéra.

Pohyb
‐ oboznámiť sa so základnými charakterovými prvkami slovenských ľudových tancov,
‐ vytvoriť choreografickú kompozíciu na tému ľudových tancov,
‐ zvládnuť cvičenia na koordináciu pohybu s rečou a piesňou,
‐ spoznať základné charakterotvorné prvky tancov iných národov.
Práca v súbore
‐

Zvládnuť pravdivé konanie a vývoj dramatickej postavy, ktorá je primeraná veku, schopnostiam a
skúsenostiam jednotlivca.

Obsahové štandardy:
‐
‐
‐
‐

Podnecovať žiakov k formovaniu vlastnej osobnosti v zmysle zodpovedného a tvorivého prístupu k
životu a práci.
Rozvíjať schopnosť žiakov viesť prácu na improvizáciách a etudách s ostatnými členmi kolektívu.
Vyhľadávať medzi žiakmi pedagogické talenty a poverovať ich primeranými úlohami.
Orientovať žiakov vo vývoji dramatického umenia v súvislosti s vývojom kultúry a spoločnosti a učiť
ich poznávať súčasné vývojové tendencie dramatického umenia.

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

V predmete základy dramatickej tvorby sa usilovať (aj vlastnými postojmi k životu a práci) pôsobiť na
žiakov, ba dokázali svoju tvorivosť, prejavovanú v dramatických činnostiach, uplatňovať tiež v
každodennom živote a uvedomili si, o čo je taký život zaujímavejší a cennejší.
Rozširovať ich slovný a pohybový register zadaním proti úloh (charakterizovať spolužiakov zo skupiny,
ktorí majú kontrastné založenie, charakterizovať postavu z predlohy, ktorá má kontrastné rysy ako jej
predstaviteľ a pod.), rozvíjať tým schopnosť žiakov pracovať na sebe, odhaľovať svoje ďalšie
možnosti.
Uplatňovať v improvizáciách a etudách v rôznych žánroch s danými typmi. Sústreďovať sa
predovšetkým na zvládnutie pohybovej charakterizácie, zaoberať sa rytmom ako základom
psychofyzického prejavu človeka.
Využívať historický materiál, ktorý poskytuje pre túto prácu napr.: commedia dell arte.
Vytvárať so žiakmi krátke dialógy formou hry s textom, meniť dané okolnosti, vzťahy atď., a tak
predchádzať zmechanizovaniu textu.
Snažiť sa priviesť žiakov k pravdivému konaniu, počúvaniu sa, reagovaniu na podtexty, aby iba
neopakovali napísané repliky.
Požadovať, aby žiaci v konečnej fáze tieto dialógy inscenovali, vytvorili náznak scény, kostýmy a
využili funkčne aj ďalšie divadelné výrazové prostriedky (svetlo, zvuky, hudbu).
V improvizovaných etudách učiť pracovať metódou dohodnutých styčných bodov, ktoré vytvárajú
osnovu celej improvizovanej skupiny.
Požadovať, aby si žiaci pripravili námety na etudy, pokúsili sa pracovať na nich s ostatnými a fixovali
ich rámcový tvar.
Oboznamovať ich s rozdielnymi východiskami prednesu detí a umeleckého prednesu a s kritériami ich
hodnotenia.
Pestovať ich cit pre mieru a vytváranie formy napr. časovým obmedzením, určením situácie na
začiatku a na konci, ku ktorému musia dospieť.
Určiť im úlohy konferovať bez prípravy napr. krátke pásmo z textov spolužiakov, urobiť reportáž, či
moderovať program.
Vytvoriť rôzne pohybovo – tanečných charakterov s dôrazom na individuálne výrazové schopnosti
žiakov.
Oboznamovať žiakov i teoreticky so základnými teritóriami slovenských ľudových tancov, s
charakteristickými krojmi a znakmi tej ktorej oblasti.
Vytvárať podmienky pre poznanie ľudovej tanečnej kultúry iných národov.
Dbať na koordináciu pohybu s rečou a piesňou na základe dramatického textu adekvátneho veku
žiaka.
Prehlbovať a upevňovať u žiakov chuť a lásku k tejto činnosti, aby sa mohli v budúcnosti stať platnými
členmi, vedúcimi, režisérmi a hercami amatérskych súborov a prispieť svojimi vedomosťami a
schopnosťami k rozšíreniu tejto záujmovo – umeleckej činnosti.

ODDELENIE DRAMATICKÉ 4. ročník II. stupeň + ŠPD

Učebné osnovy pre 4. ročník druhého stupňa umeleckého vzdelávania a Štúdia pre dospelých:
Predmet: Základy dramatickej tvorby, Pohyb, Štúdium rolí a umelecký prednes, Práca v súbore,
Hlasová príprava, Dejiny dramatickej tvorby
Výkonové štandardy
Základy dramatickej tvorby
‐
‐
‐

pripraviť jednoduchý scenár a realizovať ho s ďalšími členmi kolektívu metódou autorského divadla,
v kolektívnej dramaturgickej, režijnej a výtvarnej spolupráci realizovať pod vedením pedagóga
absolventské predstavenie,
tvorivo zvládnuť svoju úlohu v absolventskom predstavení, dokázať ju tvorivo fixovať,

‐

pokúsiť sa vo videnej inscenácii zhodnotiť jednotlivé zložky, ich klady, zápory a celkové vyznenie
inscenačného zámeru a pochopiť, ako tieto zložky zásadne ovplyvňujú hereckú tvorbu.

Štúdium rolí a umelecký prednes, Hlasová príprava
‐
‐
‐

naštudovať samostatne zvolený text z oblasti poézie, prózy a dramatickej literatúry,
vedieť samostatne hodnotiť vypočutý prednes,
preštudovať materiál k zvolenej téme a predniesť prednášku bez písomného záznamu.

Pohyb
‐
‐

vytvárať pohybové etudy na základe vlastnej i zadanej témy
spolupracovať pri absolventskom predstavení.

Práca v súbore
‐
‐

zvládnuť štylizáciu a umenie podriadiť sa rôznym pedagogicko‐režijným prístupom a požiadavkám v
absolventskom predstavení,
zvládnuť princípy a zákonitosti činoherného detského a mládežníckeho divadla, divadla poézie a
iných dramatických druhov a žánrov.

Obsahové štandardy:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Učiť žiakov uvedomiť si svoje špecifické schopnosti a tvorivo ich uplatňovať v práci.
Získané vedomosti, skúsenosti a zručnosti z oblasti dramatickej tvorby samostatne a tvorivo
uplatňovať v odborných činnostiach, v ktorých vedome vyjadria svoje mravné a estetické postoje k
životu a práci.
Zoznamovať žiakov s daným stavom divadelného diania a učiť ich chápať funkciu súčasného
dramatického umenia v kontexte vývoja kultúry a spoločnosti.
S jednotlivými žiakmi absolventského ročníka konzultovať výber tém a predlôh na samostatné
spracovanie vlastného scenára.
Absolventské prestavenie realizovať spoločne so žiakmi nielen po stránke umeleckej, ale podľa
možností je technicko‐realizačnej.
Predlohu absolventského predstavenia voliť tak, aby poskytla príležitosť vysloviť sa k zvolenej téme a
umožnila uplatniť získané odborné vedomosti, prípadne aj vlastné špecifické schopnosti.
Hľadať spoločne so žiakmi cesty k vytýčenému zámeru.
Neustálym variovaním daných okolností, výmenou úloh, zmenami vzťahov sa usilovať o to, aby všetci
hrali spoločnú hru a nie každý iba svoj part.
Snažiť sa o tvorivú fixáciu, čím rozumieme možnosť čiastkovej improvizácie a zmien v pevne
vybudovanej stavbe inscenácie.
Podporovať žiakov v hľadaní vlastných inscenačných prostriedkov, ktoré zodpovedajú ako žánru, tak
aj štýlu inscenácie a snažiť sa, aby podporili jej vyznenie.
Umeleckým prednesom poézie či prózy alebo sólovým dramatickým prejavom môže žiak absolvovať
II. stupeň základného štúdia LDO.
Umožňovať žiakom samostatné hodnotenie vypočutého textu v oblasti detského aj umeleckého
prednesu na základe poznaných zákonitostí interpretácie umeleckého textu.
Dohodnúť sa individuálne s každým žiakom, aký materiál z teórie alebo histórie umeleckej literatúry
či divadla si preštuduje, aby mohol voľne predniesť prednášku.
Pracovať so žiakmi na zdokonalení ich individuálnych schopností (výrazových, technických,
dispozičných).
Viesť žiakov k tvorbe pohybových etúd s väčším rozsahom (prípadne aj hudobným sprievodom) na
základe nami zadanej alebo ich vlastnej témy, v ktorých by mali zúročiť vedomosti a skúsenosti
nadobudnuté i v ostatných predmetoch, s využitím aj atypických výrazových prostriedkov.
Sledovať rozvoj talentu, povahové a zdravotné dispozície tých žiakov, ktorí sa pripravujú na odborné
štúdium.

‐
‐
‐

Pomáhať im oboznámiť sa s rôznymi typmi divadla, divadelnými žánrami a rôznymi princípmi režijnej
práce.
Najvyspelejších žiakov viesť k vyhranenosti vlastných záujmov a schopností a podľa toho ich
poverovať dramaturgickými a režijnými úlohami a závažnejšími hereckými úlohami.
Vytvorené programy čo najviac uplatňovať na verejnosti. Prípadná odozva spätne ovplyvní prácu v
súbore. Treba, aby sa žiaci naučili prijímať úspech i neúspech, reagovali naň ešte väčšou tvorivou
aktivitou.

ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM LDO II. stupeň
Ciele
Individuálne pripravovať všetkých žiakov pre štúdium na odborných školách (VŠMU, FF,
Pedagogická škola, Zdravotná škola...). Rozšírené štúdium sa týka žiakov 5. a 6. ročníka I. stupňa a
žiakov 1. až 4. ročníka II. stupňa všetkých oddelení LDO.
Obsah
Individuálna príprava v rozšírenom štúdiu nadväzuje na obsah práce a metódy používané v
ročníkových skupinách (komplexnosť, dramatická hra ako metóda práce, motivácia ako východisko).
Tým je možné predchádzať neorganizovanému nácviku monológov a prednesových partov. Preto je
potrebné usilovať sa o to, aby si žiaci osvojili metódy práce používané v ročníkovej skupine a naučili
sa ich tvorivo uplatňovať vo svojej individuálnej práci. Podobne je vhodné odporúčať prehľad
predlôh uvádzaných v osnovách na výber a k prípadným úpravám použiť iné vhodné metódy. Žiakov
učiť uvedomovať si vlastné možnosti a schopnosti a podľa nich si pre seba vyberať vhodné
predlohy, to znamená, že ich učiť tak, aby vedeli dramaturgicky a autorsky pracovať.
Základy hereckej tvorby
Výkonové štandardy:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

technicky aj výrazovo zvládnuť predmet textov (verše, próza),
technicky aj výrazovo zvládnuť dramatickú interpretáciu vybraných dramatických predlôh,
technicky a výrazovo zvládnuť dramatickú improvizáciu (pohybovú, rečovú),
využívať poznatky z vyučovania európskych kultúrnych dejín, ktoré sú základom na samostatnú
teoretickú prípravu na skúšky,
pokúsiť sa vzhľadom na svoje individuálne osobné aj odborné dispozície, vybrať a upraviť si predlohu
na interpretáciu v spolupráci s učiteľom,
spoločensky uplatňovať výsledky svojej individuálnej prípravy.

Obsahové štandardy:
‐

‐

Pokiaľ individuálna príprava a časovo nenadväzuje priamo na prácu ročníkovej skupiny, je vhodné
začleňovať do nej potrebnú technickú rozcvičku (pohybovú, rečovú atď.), čím v žiakoch upevňujeme
vedomie neustáleho kondičného tréningu. Neustále zvyšovať požiadavky na kultúru prejavu.
Individuálny repertoár žiakov uplatňovať pri akciách školy ako aj na verejnosti, čím sa poskytne
možnosť získať praktické skúsenosti overovať si schopnosti a záujem pri narastajúcej pracovnej a
časovej zaťaženosti.

Kritéria na výber žiakov pre individuálnu prípravu:
‐
‐

nadpriemerné výsledky práce v ročníkovej skupine,
výrazná osobitosť a tvorivá aktivita v prístupe k zadávaným úlohám.

PROCES
Dramatická výchova, na princípe ktorej sa uskutočňuje vyučovanie na I. stupni literárno‐
dramatického odboru ZUŠ, je predovšetkým nástrojom výchovy osobnosti žiakov. Osvojovaním
sociálnych rolí, sociálnych vzťahov, prostriedkov komunikácie,, rozvíjaním zložiek osobnosti a
výchovou k tvorivosti podporuje súčasne individuálny a sociálny rozvoj dieťaťa. Najdôležitejšie

prostriedky komunikácie – pohyb a reč – sú súčasne základným materiálom talentu, ktorý po
odbornom a citlivom vedení v LDO ZUŠ umožňuje žiakom s predpokladmi pre umeleckú činnosť
pripraviť sa na jej štúdium na konzervatóriu, či inej umeleckej škole. Ostatní žiaci získavajú okruh
zručností a návykov, potrebných na osobité uplatnenie sa v rámci záujmovej umeleckej činnosti. V
procese štúdia na II. stupni žiak získava širšiu orientáciu v kultúrnej oblasti. Výsledkom štúdia II.
stupňa LDO ZUŠ má byť dosiahnutie umeleckej úrovne samostatného literáta, herca či bábkoherca,
dramatika, ktorý bude schopný riešiť a tvorivo rozvíjať úlohy umenia v oblasti amatérskeho divadla,
filmu a literatúry, citlivo reagovať na podnety okolitého sveta, orientovať sa v priestore a čase,
spoznávať a hodnotiť progresívne tendencie. Má mať záujem na zdokonaľovaní vlastných
základných techník a uplatňovaní svojich schopností v aktívnej tvorivej umeleckej činnosti. Na
základe získaných vedomostí, aktívnej praxe, teoretických a historických poznatkov si má vytvárať
vlastné postoje a presvedčenia. Pri mimoriadnom nadaní a záujme žiaka umožňuje štúdium na II.
stupni LDO ZUŠ dostatočný priestor na získanie odborných zručností, vedomostí a návykov, ktoré sa
vyžadujú pri prijímacích skúškach na VŠMU – odbor dramatické umenie, filmové umenie,
dramatická výchova, alebo na pedagogických či filozofických fakultách – odbor učiteľstvo,
žurnalistika, audiovizuálna žurnalistika a pod. Nadobudnutými zručnosťami v sociálnej komunikácii
sa vytvára priestor na neskoršie uplatnenie sa žiaka aj v odboroch detská sestra, zdravotná sestra,
sociálny pracovník, učiteľ MŠ, vychovávateľ a pod. Základom výchovno‐vyučovacieho procesu v
literárno‐dramatickom odbore je rozvoj individuality každého žiaka. V procese teda musí byť každý
žiak chápaný ako individualita a taký musí byť aj učiteľov prístup k nemu. Posudzovanie tvorivého
riešenia zadaných úloh by nemalo byť obmedzované učiteľovými predstavami a jeho estetickým či
umeleckým pohľadom. Dôležité je žiakovi odkryť tú skutočnosť, že všetko čo vytvorí hlasom, rečou,
pohybom či písaným prejavom je jedinečné, pretože vychádza z neho. Ak učiteľ cíti potrebu
variovať žiakov výkon, prípadne naznačiť mu lepšie, či iné riešenie, mal by to urobiť citlivo a nikdy
nie autoritatívne. Neformálnosť atmosféry a medziľudské vzťahy v jednotlivých vyučovacích
skupinách, či už vzťahy medzi učiteľom a skupinou, alebo medzi učiteľom a jednotlivými žiakmi, ale
aj medzi členmi skupiny navzájom, majú vo vyučovaní LDO zásadný význam. Na ich kvalite záleží
kvalita práce a trvácnosť výsledkov. Každý žiak je meraný sám sebou, hodnotený podľa toho,
nakoľko dokáže prekonať sám seba, svoje aktuálne medze a nie porovnávaním s druhými.
Pedagogickým majstrovstvom učiteľa literárno‐dramatického odboru je, ak dokáže vytvoriť skupinu
a viesť v nej výchovno‐vyučovací proces tak, že do nej žiak chce patriť.
PODMIENKY na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri umeleckom vzdelávaní v Literárno‐
dramatickom odbore:
Proces výchovy a vzdelávania v Literárno‐dramatickom odbore zohľadňuje všeobecne záväzné
právne predpisy upravujúce bezpečnosť práce, ochranu pred požiarom, prevádzkovanie objektov
škôl a školských zariadení, ako aj technickú dokumentáciu používaných zariadení, príslušné normy a
predpisy, ktoré upravujú výrobný proces alebo pracovné operácie zodpovedajúce obsahu
vzdelávania v danom vyučovacom predmete literárno‐dramatického odboru.
Učebné priestory literárno‐dramatického odboru musia vyhovovať požiadavkám hygieny práce,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri vzdelávaní a ochrany pred požiarom, ktoré sú v súlade s
príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a
technickými normami. Priestory, v ktorých sa uskutočňuje vyučovanie, musia umožňovať optimálnu
organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do
prevádzky.
Súčasťou vybavenia učebných priestorov pre vyučovanie je technická dokumentácia, pravidlá
bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy,
bezpečnostné tabuľky a značky a prostriedky protipožiarnej ochrany a prvej pomoci.
VZDELÁVANIE ŽIAKOV mimoriadne talentovaných literárno – dramatického odboru

Základné umelecké vzdelávanie rozvíja a kultivuje umelecké nadanie širokého okruhu záujemcov,
ktorí preukážu potrebné predpoklady k štúdiu. Súčasne sa však tiež stáva širokou platformou pre
vyhľadávanie jedincov mimoriadne talentovaných. Neoddeliteľnou súčasťou základného
umeleckého vzdelávania je teda aj poskytovanie odbornej starostlivosti a vzdelávania týchto žiakov.
Podobne, ako nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami majú špecifické vzdelávacie
potreby a nároky, ktoré sú ukotvené v školskom zákone. Vyžaduje aj vzdelávanie mimoriadne
talentovaných žiakov a žiakov so špeciálnymi potrebami. Z toho vyplýva, že pre nadštandardné
prácu s mimoriadne talentovanými žiakmi slúži predovšetkým štúdium s rozšíreným počtom
vyučovacích hodín. Okrem toho je možné využiť možnosti individualizácie vzdelávacieho obsahu,
rýchlejšieho postupu vo vzdelávaní.
Identifikácia mimoriadneho talentu a podmienky jeho ďalšieho rozvíjania
K identifikácii mimoriadneho talentu je možné využiť spoluprácu s kvalifikovanou osobou schopnou
objektívneho posúdenia (touto osobou môže byť napr. výkonný umelec, psychológ, erudovaný
pedagóg a iné). Zároveň na druhej strane musí stáť jedinec, ktorý ako "rozpoznaný mimoriadny
talent" je schopný vďaka svojim výrazným predpokladom svoj talent ďalej rozvíjať ‐ sústavne na
sebe pracovať a podávať tak vynikajúce výkony v literárno‐dramatickom odbore.
Pre skutočne efektívne vzdelávanie mimoriadne talentovaných jedincov je teda dôležité, aby boli
splnené predpoklady endogénnej (intelekt, fyzické a motorické dispozície, morálne voľní a
charakterové vlastnosti atď.), tak exogénne (rodinné a sociálne podmienky a klímu, ochota
najbližšieho okolia žiaka k spolupráci na výukových a výchovných postupoch a pod.). Tieto
predpoklady dopĺňa osobnosť pedagóga, ktorého vysokej odbornej, pedagogickej, umeleckej a
morálne vlastnosti sú nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie nadštandardných vzdelávacích
výsledkov.
Organizácia výučby žiakov mimoriadne talentovaných
K vytvoreniu potrebných vzdelávacích podmienok mimoriadne talentovaných žiakov sú v literárno‐
dramatickom odbore určené predovšetkým rámcové učebné plány s rozšíreným počtom
vyučovaných hodín.

VZDELÁVANIE ŽIAKOV so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Podobne ako ostatné typy vzdelávania, je aj základné umelecké vzdelávanie v literárno‐
dramatickom odbore otvorené žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ak takí žiaci
preukážu nevyhnutné predpoklady potrebné na prijatie do zvoleného umeleckého odboru, musí pre
nich škola vytvoriť také podmienky, ktoré im umožnia plniť s ohľadom na ich potreby a možnosti
vzdelávacie obsahy stanovené školou .
Za žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú považovaní žiaci so zdravotným postihnutím
(telesným, zrakovým, sluchovým, mentálnym, autizmom, chybami reči, súbežným postihnutím
viacerými zdravotnými deficitmi a vývojovými poruchami učenia alebo správania), žiaci so
zdravotným znevýhodnením (zdravotným oslabením, dlhodobým ochorením a ľahšími zdravotnými
poruchami vedúcimi k poruchám učenia a správania) a žiaci so sociálnym znevýhodnením (z
rodinného prostredia s nízkym sociálno ‐kultúrnym postavením, ohrození sociálno‐patologickými
javmi, s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou a žiaci v postavení
azylantov a účastníkov konania o udelenie azylu).
Z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia žiakov je
potrebné uplatňovať kombináciu špeciálne pedagogických postupov a alternatívnych metód s
modifikovanými metódami používanými vo vzdelávaní bežnej populácie. Tieto metódy nachádzajú

uplatnenie najmä pri rozvíjaní kľúčových kompetencií, ďalej potom zlepšovanie sociálnej
komunikácie a špecifických zručností žiakov.
Diagnostika špeciálnych vzdelávacích potrieb a posudzovanie možností žiakov so zdravotným
postihnutím a zdravotným a sociálnym znevýhodnením prebieha so súhlasom rodičov alebo
zákonných zástupcov žiaka prostredníctvom školských poradenských zariadení zaradených do
registra škôl a školských zariadení (pedagogicko‐psychologické poradne, špeciálne pedagogická
centra).
Pri plánovaní a realizácii vzdelávacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétneho zistenia a
popisu špeciálnych vzdelávacích potrieb a možností žiakov. Hoci možno nájsť u jednotlivých skupín
žiakov so zdravotným postihnutím a zdravotným či sociálnym znevýhodnením spoločné
charakteristiky vzdelávacích potrieb a rovnaký druh špeciálnej pedagogickej podpory, je potrebné
mať na zreteli fakt, že sa žiaci ako jednotlivci vo svojich individuálnych vzdelávacích potrebách a
možnostiach líšia, a že príznaky, ktorými sa dané postihnutia manifestujú, sa môžu v priebehu
vzdelávania meniť. Preto aj výučba zahŕňajúca špeciálnu pedagogickú starostlivosť prebieha v
súlade s princípmi individualizácie a diferenciácie vzdelávania.
PODMIENKY vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Základné umelecké vzdelávanie žiakov Literárno –dramatického odboru so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami vyžaduje odbornú pripravenosť pedagogických pracovníkov, spoluprácu s odbornými
pracoviskami (PPP, SCP), s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka. Ďalej je potrebné vytvárať
podnetné a ústretové školské prostredie s vhodným materiálnym a technickým vybavením a
využívať didaktické a kompenzačné pomôcky, ktoré za prispenia všetkých podporných opatrení,
umožňujú žiakom rozvíjanie ich vnútorného potenciálu, ich smerovanie ku kľúčovým
kompetenciám, k celoživotnému vzdelávaniu, k možnému pracovnému uplatneniu a podporuje ich
sociálnu integráciu.
Na úrovni Školského vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť a upraviť vzdelávací obsah
jednotlivých predmetov pre tieto žiakov tak, aby boli dosiahnuté v súlade medzi vzdelávacími
požiadavkami a skutočnými možnosťami týchto žiakov.
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ISCED 1B

Odbor: výtvarný
Zameranie: výtvarná výchova
Všeobecná charakteristika zamerania: výchova ku kreativite
Profil absolventa primárneho umeleckého vzdelania v zameraní výtvarného odboru:
Absolvent primárneho vzdelania vo výtvarnom odbore má mať základné vedomosti a zručnosti
v kresbe, maľbe a modelovaní. Má zvládnuť techniku, kresby, maľby a modelovania. Primárne
vzdelanie ukončuje absolvent prezentáciou na výstave.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v zameraní výtvarného odboru:
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má zvládnuť techniku kresby, maľby a modelovania.
Ťažisko metódy vyučovania je v zapojení poznávacieho procesu do vzťahu s tvorením. Ukončenie
nižšieho sekundárneho vzdelania je absolventská skúška pozostávajúca z práce a ústnej skúšky.
Ústna skúška pozostáva z teórie výtvarnej výchovy a základov dejín výtvarnej kultúry.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 1. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 53
Počet hodín: 3h týždenne (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné
vyučovanie – film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele: Výtvarná výchova – od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších
ročníkoch, cez cvičenia a štúdie (vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej
operatívnosti. Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci prvého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie
s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 2. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 53
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele: Výtvarná výchova – od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších
ročníkoch, cez cvičenia a štúdie (vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej
operatívnosti. Vo výtvarnom odbore má žiak druhého ročníka zvládnuť techniku kreslenia,
maľovania a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
Všeobecné a odborné kompetencie
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania. Naučiť žiaka pracovať
s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania Žiak má zvládnuť techniku kresby,
maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci prvého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie
s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 3. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 53
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele: Výtvarná výchova – od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších
ročníkoch, cez cvičenia a štúdie (vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej
operatívnosti. Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci tretieho ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie
s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 4. 1.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 53
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele: Výtvarná výchova – od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších
ročníkoch, cez cvičenia a štúdie (vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej
operatívnosti. Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci štvrtého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania. Ročník sa ukončuje
absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej práce.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné
materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 54
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať.Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci prvého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie
s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 2. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 54
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 3. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 54
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
-

Obsahový štandard: zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 4. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 54
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 5. 2.časti I. stupňa
Učebný plán: č. 54
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
úvod do dejín výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 5. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
DRUHÝ STUPEŇ ‐ ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 1. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 56
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
DRUHÝ STUPEŇ ‐ ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 2. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 56
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
DRUHÝ STUPEŇ ‐ ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 3. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 56
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
DRUHÝ STUPEŇ ‐ ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 4. ročník II. stupňa
Učebný plán: č. 56
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 1. ročník ŠPD
Učebný plán: č. 58
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 2. ročník ŠPD
Učebný plán: č. 58
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 3. ročník ŠPD
Učebný plán: č. 58
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 4. ročník ŠPD
Učebný plán: č. 58
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 4. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 1. 2.
Učebný plán: č. 55
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 2. 2.
Učebný plán: č. 55
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 2. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 3. 2.
Učebný plán: č. 55
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 3. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 4. 2.
Učebný plán: č. 55
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2B
ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM

Predmet: Výtvarná tvorba I. ‐ kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu
tvorbu, akčnú a performačnú tvorbu
- maľba, modelovanie, kresba, dekoratívne činnosti, keramika
Ročník: 5. 2.
Učebný plán: č. 55
Počet hodín: 3 hodiny (od 5. ročníka možnosť pridať 12 hod. ročne na technicky náročné vyučovanie
– film, fotografia, video, animácia, elektronické média, keramika)
Ciele:
Naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
od experimentovania s materiálmi, technikami a postupmi v nižších ročníkoch, cez cvičenia a štúdie
(vecné, aspektové, analyticko‐syntetické) k samostatnej tvorivej operatívnosti
Všeobecné a odborné kompetencie
Žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, žiak má kreatívne myslieť a kreatívne
pracovať. Vo výtvarnom odbore má žiak tretieho ročníka zvládnuť techniku kreslenia, maľovania
a modelovania. Má sa oboznámiť s čo najväčším počtom materiálov a techník. Má kreatívne myslieť
a samostatne pracovať.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

zvládnuť techniku kreslenia, maľovania a modelovania.
oboznámiť sa s čo najväčším počtom materiálov a techník.
kreatívne myslieť a samostatne pracovať.
naučiť žiaka pracovať s materiálom, naučiť ho techniku kresby, maľby, modelovania
farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Výkonový štandard:
-

žiak má zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania, experimentovanie s materiálom.
má samostatne riešiťzložitejšie zadania.
Žiak sa ma s prehľadom orientovať v dejinach výtvarnej kultúry

Výstup
Na konci druhého ročníka má žiak zvládnuť techniku kresby, maľby, modelovania,
experimentovanie s materiálom. Má samostatne riešiť jednoduchšie zadania.
Učebnice, hudobný materiál, učebné pomôcky, didaktická technika využívané v 1. ročníku:
Dejiny výtvarnej kultúry
Farby, pastelky, štetce, hlina, špachtle, papiere, kriedy, PC, pomocné materiály, tuš.

Školský vzdelávací program
ZUŠ Dezidera Kardoša
Bánovce nad Bebravou

Audiovizuálna a multimediálna tvorba

V Bánovciach nad Bebravou, 02.09.2015

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

Názov ŠkVP: ISCED 1 B, ISCED 2 B
Odbor: multimediálny
Zameranie: audiovizuálna a multimediálna tvorba
Všeobecná charakteristika zamerania: Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v základnom
umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho
sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako
kvalitne plnia svoje funkcie. Poslaním odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je zamerať sa
na výchovu k médiám, ich hodnotám a obsahom. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu
pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť
žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami. Základné umelecké vzdelávanie v
odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v štátnom vzdelávacom programe predstavuje súbor
základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a zručností uvedených v profile
absolventa nevyhnutných pre odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj pre kvalifikované
vykonávanie základných odborných činností.
Prehľad vzdelávacích oblastí:
-

Práca s fotoaparátom
Práca s grafickými programami
Práca s kamerou
Práca so strihom
Práca s témou, tvorba scenára
Interpretovanie, moderovanie

V procese vyučovania využívame najmä projektové a kooperatívne vyučovanie a participatívne
metódy. Využívame nimi prirodzené potreby každého človeka komunikovať s inými ľuďmi, a tak sa
učiť. Medzi tieto metódy radíme: dialóg a diskusiu, situačné, či prípadové štúdie, inscenačné
metódy, brainstormingové metódy. Týmito metódami sa snažíme, aby žiak pochopil, ktoré metódy
sú pre jeho učenie najefektívnejšie. Zároveň si v praxi žiak overuje teoretické skúsenosti a získava
zručnosť v manipulácii s potrebnou technikou.
Ciele študijného zamerania:
- upevňovať kreatívne myslenie v oblasti audiovízie a multimédií,
- naučiť sa pracovať v grafických programoch (Adobe Photoshop, Adobe Corel, Adobe Lightroom,
Adobe Premiere Pro..)
- rozvíjať emočnú inteligenciu prostredníctvom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,
- budovať hodnotový systém žiaka v masmediálnej sfére,
- prakticky sa zúčastňovať na kultúrnych podujatiach (koncerty, divadelné predstavenia, školské,
kultúrne akcie a iné) a využívať vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretických hodín,
upevňovať si vedomosti a zručnosti,
- uvedomiť si potreby etického správania fotografov a kameramanov,
- prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji audiovízie a
multimédií,
- primerane veku rozvinúť mediálne kompetencie a kľúčové spôsobilosti v audiovizuálnej a
multimediálnej tvorbe,
- vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie v masmediálnej sfére,

-

vybudovať základné zručnosti, nevyhnutné ku kvalitnému spracovaniu audiovizuálneho diela,
naučiť žiakov analyzovať a reflektovať produkované audiovizuálne diela,
naučiť žiakov komunikovať s rôznymi účastníkmi produkčného procesu (štábom, respondentmi,
divákom).

Profil absolventa:
Absolvent končiaci druhú časť I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy má mať
vybudované základné zručnosti tak, aby vedel vytvoriť jednoduché audiovizuálne dielo, spĺňajúce
základné požiadavky na kvalitu diela z oblasti dramaturgickej, obrazovej, strihovej a zvukovej.
Okrem uvedeného má mať schopnosť vystupovať pred kamerou t. j. má vedieť prezentovať text
mimo obrazu, uviesť príspevok, či voľne rozprávať pred kamerou. Absolvent má primerane veku
chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane
využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. Chápe prepojenosť
a naviazanosť jednotlivých multimediálnych disciplín a ovláda fotografovanie, postprodukciu
fotografie a grafickú tvorbu. Tieto vedomosti a získané výstupy využíva pri tvorbe multimediálneho
diela.
Profil absolventa I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy má:
‐ ovláda prácu s digitálnym audiovizuálnymi zariadeniami, prácu s počítačom, s programami na
úpravu fotografie, retušovanie fotografií, prácu v grafických programoch
‐ ovládať základy práce s digitálnym audiovizuálnymi zariadeniami, (prácu s fotoaparátom
a s kamerou, reaguje na zmeny pri práci) prácu s počítačom,
‐ získať základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilostí.
‐ váži si seba aj druhých ľudí, ich prácu, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je
vnímavý k potrebám iných,
‐ má schopnosť logicky uvažovať, ovláda terminológiu multimédií a masmediálnej komunikácie a
gramotnosť podľa učebných osnov, je schopný, primerane veku, analyzovať a interpretovať
informácie sprostredkované médiami a prehodnotiť ich účinok na seba, na diváka, poslucháča,
poukázať na silu multimédií v súčasnom svete.
‐ ovládať technológiu umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni v súlade s
učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami,
‐ schopnosť tvoriť jednoduché diela pre tlačové, internetové, rozhlasové a televízne médiá,
‐ byť pripravený na stredoškolské štúdium, najmä v študovanom a v príbuzných študijných odboroch
Absolvent každého stupňa umeleckého vzdelávania v ZUŠ ukončí štúdium absolventskou skúškou
a absolventským vystúpením.

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

PRIMÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 1B

Predmet: Audiovizuálna a multimediálna tvorba
Ročník: 1. 2.časti I. stupňa,
Učebný plán: č. 60
Počet hodín: 4 h týždenne

Ciele:
-

vzbudiť u žiaka záujem spoznávať ,,multimediálny svet,,
predstaviť žiakovi nové médiá, ako napríklad kamera, fotoaparát, technika,..

-

naučiť žiaka manipulovať s fotoaparátom, kamerou, štúdiovou technikou
naučiť žiaka pracovať v grafických programoch (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe
Lightroom, Adobe Premiere Pro..)
vytvoriť schopnosť u žiaka samostatne riešiť problémy v multimédiách,
využívať vzájomné prepojenie jednotlivých odvetví v multimediálnej sfére,
viesť žiaka k spolupráci, súdržnosti pracovnej skupiny,
prakticky sa zúčastňovať na kultúrnych podujatiach (koncerty, divadelné predstavenia, školské
akcie a iné) a využívať vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretických hodín,
uvedomiť si potreby etického správania fotografov a kameramanov, ako i etické správanie
celého multimediálneho sveta
rozvíjať emočnú inteligenciu prostredníctvom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,
rozvinúť predpoklady pre prácu v médiách, reklame a žurnalistike.
rozvíjať schopnosť a uvedomovať si silu a účinok médií, rozšíriť schopnosť analyzovať jednotlivé
mediálne správy a zdroje, naučiť sa rozlišovať hoaxy a fake news

-

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
- práca s fotoaparátom/ kamerou: základy snímania a práce s fotoaparátom/kamerou
- tvorba a analýza základných žurnalistických žánrov spravodajského charakteru
- výstavba multimediálneho diela na základe zadania
- určenie žánru a charakteru multimediálneho dielam, prispôsobenie požiadavkám
- práca so strihom: základné zásady strihovej skladby,
- práca s témou, tvorba scenára: základné pravidlá práce s informáciou pri tvorbe
audiovizuálneho diela, výstavba diela
- naučiť sa viesť rozhovor s jedným respondentom, následne s viacerými respondentmi, aktívne
reagovať na zmeny v scenári
- práca s grafickými programami (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Lightroom, Adobe
Premiere Pro, Adobe Animate..)

Výkonový štandard:
-

žiaci zvládnu výber jednoduchej témy na spracovanie,
zhromaždia potrebné informácie podľa zásad etiky žurnalistickej práce,
pripravia tému na audiovizuálne spracovanie,
vytvoria bodový scenár,
rozpracujú zvolenú tému do scenáristickej podoby,
využijú základy fotografie, postprodukcie,
vytvoria grafický výstup s pomocou grafických programoch
postprodukčne spracujú nakrútený materiál, využívajú prácu so zvukom, s hudobnou zložkou,
s titulkami
vedia rozhovor s jedným alebo s viacerými respondentmi, aktívne reagujú na rozhovor
vytvoria jednoduchý audiovizuálny produkt – reportáž,
vytvoria záverečné portfólio, prezentáciu alebo iný druh výstupu.

I.Ročník
Cieľ
Cieľom v prvom ročníku je vzbudiť záujem o multimédia. Hravou, nenútenou formou, pomocou diskusií
objaviť tému na multimediálne spracovanie. Naučiť sa vybrať si vhodný nástroj na spracovanie danej
témy. Získať základy ovládania vybraného nástroja a následne programu na spracovanie témy. Poukázať
na prepojenosť a nadväznosť jednotlivý multimediálnych odvetví. Naučiť sa základné pojmy
multimediálneho sveta, rozvinúť komunikáciu medzi komunikátorom a respondentom. Oboznámiť žiaka
s históriou masmediálnej komunikácie. Začať rozvíjať kritické myslenie a schopnosť analyzovať
jednotlivé mediálne správy a výstupy, poukázať na silu multimédií v súčasnom svete. Zúčastňovať sa
školských akcií ako napríklad koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, získavať schopnosť priestorovej
a kompozičnej orientácie vzhľadom na tvorbu záznamu a reportáže. Osvojiť si etické správanie v teréne.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Základné pravidlá práce
s informáciou pri tvorbe
multimediálneho diela

Schopnosť zvoliť si tému na
spracovanie, získanie doplňujúcich
relevantných informácií

Základná analýza témy, tvorba
brainstorming, k danej téme

Základný výber nástoja
najvodnejšie na spracovanie témy
podľa zadanej požiadavky

Získanie vedomostí o fungovaní
daného nástroja, jeho používanie
v praktickej časti vyučovania

Základné znalosti v parametroch
nástroja, vedomosti o základných
nastaveniach prispôsobených
prostrediu spracovania

Základy fotografie, využitie
fotografie v médiách, etika
fotografovania, história a vývoj.
Pochopenie kompozičného
myslenia. Vedomosti o častiach
aparátu.

Schopnosť reagovať na zmeny
v nastavení fotoaparátu v závislosti
od prostredia v ktorom sa žiak
nachádza, tvorba vhodnej
kompozície

Nadobudnutie zručnosti
v manuálnom nastavení aparátu.
Tvorba portrétnej, produktovej
a reportážnej fotografie.

Základy práce v grafických
programoch, výber vhodného
programu pre jednotlivé
multimediálne odvetvia

Základné úkony v jednotlivých
grafických programoch

Základné spracovanie grafického
diela – plagát, leták, hromadná
úprava fotografií, postprodukcia
fotografie

Dramaturgická výstavba
audiovizuálneho diela

Analýza hotových audiovizuálnych
diel

Schopnosť základne rozčleniť
a dramaticky vystavať jednoduchý

audiovizuálne dielo
Základy práce s kamerou, so
zvukom a strihom

Schopnosť manuálne ovládať
kameru, osvojenie si kompozičné
vnímanie, stabilita obrazu,
schopnosť pracovať v strihovom
programe

Vytvorenie jednoduchých záberov
k danej téme. Základné
postprodukčné spracovanie,
vytvorenie šotu do cca 1‐2 minút

Metodicko‐didaktické postupy:
Postupné budovanie jednotlivých zručností cez základné cvičenia a ich fixovanie cez
opakovanú tvorbu jednoduchých šotov.

II. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť žiakov
kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo. Poukázať na účinok a silu
multimédií. Začať poukazovať a učiť sa rozlišovať zdroje informácií v masmediálnej
komunikácii, poukázať a vedieť rozlíšiť hoaxy a fake news. V rámci mediálnej komunikácie
vystavať krátky rozhovor/interview s jedným respondentom, prekonať komunikačné šumy.
Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozšíriť vedomosti v oblasti fotografie, grafického
spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
audiovizuálneho diela

Schopnosť spracovať tému
do jednoduchého scenára

Úvodná výstava diela a tvorba
scenára

Práca s kamerou v interiéry a v
exteriéry

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu obrazu
a získať stabilitu v snímaní, statické
snímanie

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej ploche
s1
respondentom

Schopnosť viesť rozhovor, aktívne
načúvať, reagovať na výpovede
respondenta, improvizovať v rámci
témy.

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

Analýza získaného materiálu,
organizácia materiálu, triedenie
materiálu

Schopnosť rozlíšiť materiálu
vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

Schopnosť selektovať a efektívne
narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie základných efektov, práca
s hudobnou zložkou, práca s
titulkami

Schopnosť strihovo vystavať dielo,
schopnosť analyzovať a určiť
atmosféru diela, dotvorenie
pomocou hudobnej zložky

Audiovizuálne dielo so zaradením
rozhovoru, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do 5
minút

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy
animácie

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný
materiál

Vytvorenie scény pre animáciu

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania postáv,
dodržiavanie scenára, schopnosť
riešiť vzniknuté prekážky,
spracovanie v danom programe

Vznik animácie cca do 1 minúty‐
metódou stop motion, s hudobnou
zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,
grafické práce, využitie zložitejších
efektov v postprodukcii

Schopnosť analýzy a tvorby
zložitejšieho fotografického diela,
vnímanie hlbšej podstaty a využitia
diela

Vznik fotografií v jednotlivých
fotografických žánroch, schopnosť
manipulácie so štúdiovým
vybavením, vznik a následné
použitie fotografie v grafickom
diele

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

III. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť a upevniť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť
žiakov kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo v širšom rozsahu.
V rámci mediálnej komunikácie vystavať krátky rozhovor/interview s viacerými respondentmi
naraz, prekonať komunikačné šumy. Tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku. Naučiť sa
tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému. Vedieť rozlíšiť a spracovať tému v rôznych
žánroch. Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozvinúť vedomosti v oblasti fotografie,
grafického spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
zložitejšieho audiovizuálneho
diela, téma podľa záujmu žiaka

Schopnosť spracovať náročnejšiu
tému do scenára

Úvodná výstavba diela a tvorba
scenára

Práca s kamerou v interiéry
a v exteriéry, snímanie rôznych
kompozičných záberov

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu
obrazu a získať stabilitu
v snímaní, snímať pohybom
kamery

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej
ploche s viacerými
respondentmi naraz

Schopnosť viesť rozhovor,
aktívne načúvať, reagovať na
výpovede respondenta,
improvizovať v rámci témy.
Schopnosť samostatnej prípravy
na rozhovor

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

Podrobnejšia analýza získaného

Schopnosť rozlíšiť materiálu

Schopnosť selektovať a efektívne

materiálu, organizácia materiálu,
triedenie materiálu

vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie pokročilých efektov,
práca s hudobnou zložkou
použitou spolu s rozhovorom,
tvz. voice over, práca s titulkami

Schopnosť strihovo vystavať
dielo, určiť atmosféru diela,
pracovať s rôznym typom
materiáliu

Audiovizuálne dielo so
zaradením rozhovoru s viacerými
respondentmi, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do
10 ‐ 15 minút

Moderovanie jednotlivých
tvorivých celkov

Schopnosť uviesť dielo, práca
s mikrofónom, udržiavanie
očného kontaktu s kamerou
a následne s respondentmi

Moderovanie audiovizuálneho
diela

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy
animácie

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný
materiál

Vytvorenie scény pre animáciu

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania
postáv, dodržiavanie scenára,
schopnosť riešiť vzniknuté
prekážky, spracovanie v danom
programe

Vznik animácie cca do 3 minút,
s hudobnou zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,
grafické práce, využitie
zložitejších efektov v
postprodukcii

Schopnosť analýzy a tvorby
zložitejšieho fotografického
diela, vnímanie hlbšej podstaty
a využitia diela

Vznik fotografií v jednotlivých
fotografických žánroch,
schopnosť manipulácie so
štúdiovým vybavením, vznik
a následné použitie fotografie
v grafickom diele

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

IV. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť a upevniť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť
žiakov kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo v širšom rozsahu.
V rámci mediálnej komunikácie vystavať krátky rozhovor/interview s viacerými respondentmi
naraz, prekonať komunikačné šumy. Tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku. Naučiť sa
tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému. Vedieť rozlíšiť a spracovať tému v rôznych
žánroch. Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozvinúť vedomosti v oblasti fotografie,
grafického spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom. Viesť žiakov
k samostatnému mysleniu a k samostatnej práci.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
zložitejšieho audiovizuálneho

Schopnosť spracovať náročnejšiu
tému do scenára

Úvodná výstavba diela a tvorba

diela, téma podľa záujmu žiaka

scenára

Práca s kamerou v interiéry
a v exteriéry, snímanie rôznych
kompozičných záberov

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu
obrazu a získať stabilitu
v snímaní, snímať pohybom
kamery

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej
ploche s viacerými
respondentmi naraz

Schopnosť viesť rozhovor,
aktívne načúvať, reagovať na
výpovede respondenta,
improvizovať v rámci témy.
Schopnosť samostatnej prípravy
na rozhovor

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

Podrobnejšia analýza získaného
materiálu, organizácia materiálu,
triedenie materiálu

Schopnosť rozlíšiť materiálu
vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

Schopnosť selektovať a efektívne
narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie pokročilých efektov,
práca s hudobnou zložkou
použitou spolu s rozhovorom,
tvz. voice over, práca s titulkami

Schopnosť strihovo vystavať
dielo, určiť atmosféru diela,
pracovať s rôznym typom
materiáliu

Audiovizuálne dielo so
zaradením rozhovoru s viacerými
respondentmi, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do
15 – 20 minút

Moderovanie jednotlivých
tvorivých celkov

Schopnosť uviesť dielo, práca
s mikrofónom, udržiavanie
očného kontaktu s kamerou
a následne s respondentmi

Moderovanie audiovizuálneho
diela

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy
animácie

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný
materiál

Vytvorenie scény pre animáciu

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania
postáv a objektov, dodržiavanie
scenára, schopnosť riešiť
vzniknuté prekážky, spracovanie
v danom programe

Vznik animácie cca do 5 minút,
s hudobnou zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,
grafické práce, využitie
zložitejších efektov v
postprodukcii

Schopnosť analýzy a tvorby
zložitejšieho fotografického
diela, vnímanie hlbšej podstaty
a využitia diela

Vznik fotografií v jednotlivých
fotografických žánroch,
schopnosť manipulácie so
štúdiovým vybavením, vznik
a následné použitie fotografie
v grafickom diele

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

Školský vzdelávací program ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou

NIŽŠIE SEKUNDÁRNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE – ISCED 2 B

Predmet: Audiovizuálna a multimediálna tvorba
Ročník: II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých
Učebný plán: č. 60
Počet hodín: 4 h týždenne
Ciele:
-

vzbudiť u žiaka záujem spoznávať ,,multimediálny svet,,
predstaviť žiakovi nové médiá, ako napríklad kamera, fotoaparát, technika,..

-

naučiť žiaka pracovať v grafických programoch (Adobe Photoshop, Adobe Corel, Adobe
Lightroom, Adobe Premiere Pro, AdobeInDesing..)
vytvoriť schopnosť u žiaka samostatne riešiť problémy v multimédiách,
využívať vzájomné prepojenie jednotlivých odvetví v multimediálnej sfére,
viesť žiaka k spolupráci, súdržnosti skupiny,
v rámci individuálnej práci viesť k samostatnému mysleniu a schopnosti rozhodovania sa
prakticky sa zúčastňovať na kultúrnych podujatiach (koncerty, divadelné predstavenia, školské
akcie a iné) a využívať vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretických hodín,
uvedomiť si potreby etického správania fotografov a kameramanov,

-

rozvíjať emočnú inteligenciu prostredníctvom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,
rozvinúť predpoklady pre prácu v médiách, reklame a žurnalistike
rozvíjať schopnosť a uvedomovať si silu a účinok médií, rozšíriť schopnosť analyzovať jednotlivé
mediálne správy a zdroje, naučiť sa rozlišovať hoaxy a fake news.
Rozvíjať spoluprácu s inými odbormi, napr. literárno‐dramatickým odborom

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD:
Obsahový štandard:
-

práca s fotoaparátom/ kamerou: základy snímania a práce s fotoaparátom/kamerou
tvorba a analýza základných žurnalistických žánrov spravodajského charakteru
výstavba multimediálneho diela na základe zadania
určenie žánru a charakteru multimediálneho dielam, prispôsobenie požiadavkám
práca so strihom: základné zásady strihovej skladby,
práca s témou, tvorba scenára: základné pravidlá práce s informáciou pri tvorbe
audiovizuálneho diela, výstavba diela
naučiť sa viesť rozhovor s jedným respondentom, následne s viacerými respondentmi, aktívne
reagovať na zmeny v scenári
tvorba tlačovín, príprava obsahu tlačovín, forma spracovnia
práca s grafickými programami (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Lightroom, Adobe
Premiere Pro, Adobe Animate, Adobe InDesing..)

Výkonový štandard:

-

žiaci zvládnu výber jednoduchej témy na spracovanie,
zhromaždia potrebné informácie podľa zásad etiky žurnalistickej práce,
pripravia tému na audiovizuálne spracovanie,
vytvoria bodový scenár,
rozpracujú zvolenú tému do scenáristickej podoby,
využijú poznatky z fotografie, jej postprodukcie,
vytvoria grafický výstup s pomocou grafických programoch,
vytvoria jednoduchý audiovizuálny produkt – reportáž,
postprodukčne spracujú nakrútený materiál,
vytvoria obsah pre tlačové média, samostatne analyzujú zvolený žáner tlačovín, spracujú ich
v grafickej forme
vytvoria záverečné portfólio, prezentáciu alebo iný druh výstupu.

I.Ročník
Cieľ
Cieľom v prvom ročníku je vzbudiť záujem o multimédia. Pomocou diskusií objaviť tému na
multimediálne spracovanie. Naučiť sa vybrať si vhodný nástroj na spracovanie danej témy. Získať
základy ovládania vybraného nástroja a následne programu na spracovanie témy. Poukázať na
prepojenosť a nadväznosť jednotlivý multimediálnych odvetví. Naučiť sa základné pojmy
multimediálneho sveta, rozvinúť komunikáciu medzi komunikátorom a respondentom. Oboznámiť žiaka
s históriou masmediálnej komunikácie. Začať rozvíjať kritické myslenie a schopnosť analyzovať
jednotlivé mediálne správy a výstupy, poukázať na silu multimédií v súčasnom svete. Zúčastňovať sa
školských akcií ako napríklad koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, získavať schopnosť priestorovej
a kompozičnej orientácie vzhľadom na tvorbu záznamu a reportáže. Osvojiť si etické správanie v teréne.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Základné pravidlá práce
s informáciou pri tvorbe
multimediálneho diela

Schopnosť zvoliť si tému na
spracovanie, získanie doplňujúcich
relevantných informácií

Základná analýza témy, tvorba
brainstorming, k danej téme

Základný výber nástoja
najvodnejšie na spracovanie témy
podľa zadanej požiadavky

Získanie vedomostí o fungovaní
daného nástroja, jeho používanie
v praktickej časti vyučovania

Základné znalosti v parametroch
nástroja, vedomosti o základných
nastaveniach prispôsobených
prostrediu spracovania

Základy fotografie, využitie
fotografie v médiách, etika
fotografovania, história a vývoj.
Pochopenie kompozičného
myslenia. Vedomosti o častiach
aparátu.

Schopnosť reagovať na zmeny
v nastavení fotoaparátu v závislosti
od prostredia v ktorom sa žiak
nachádza, tvorba vhodnej
kompozície

Nadobudnutie zručnosti
v manuálnom nastavení aparátu.
Tvorba portrétnej, produktovej
a reportážnej fotografie.

Základy práce v grafických
programoch, výber vhodného
programu pre jednotlivé
multimediálne odvetvia

Základné úkony v jednotlivých
grafických programoch

Základné spracovanie grafického
diela – plagát, leták, hromadná
úprava fotografií, postprodukcia
fotografie

Dramaturgická výstavba
audiovizuálneho diela

Analýza hotových audiovizuálnych
diel

Schopnosť základne rozčleniť
a dramaticky vystavať jednoduchý
audiovizuálne dielo

Základy práce s kamerou, so

Schopnosť manuálne ovládať

Vytvorenie jednoduchých záberov

zvukom a strihom

kameru, osvojenie si kompozičné
vnímanie, stabilita obrazu,
schopnosť pracovať v strihovom
programe

k danej téme. Základné
postprodukčné spracovanie,
vytvorenie šotu do cca 2 minút
a reportáž do cca 3 minút

Metodicko‐didaktické postupy:
Postupné budovanie jednotlivých zručností cez základné cvičenia a ich fixovanie cez
opakovanú tvorbu jednoduchých šotov

II. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť žiakov
kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo. Poukázať na účinok a silu
multimédií. Začať poukazovať a učiť sa rozlišovať zdroje informácií v masmediálnej
komunikácii, poukázať a vedieť rozlíšiť hoaxy a fake news. V rámci mediálnej komunikácie
vystavať krátky rozhovor/interview s jedným respondentom, prekonať komunikačné šumy.
Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozšíriť vedomosti v oblasti fotografie, grafického
spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
audiovizuálneho diela

Schopnosť spracovať tému
do jednoduchého scenára

Úvodná výstava diela a tvorba
scenára

Práca s kamerou v interiéry a v
exteriéry

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu obrazu
a získať stabilitu v snímaní, statické
snímanie

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej ploche
s viacerými
respondentom

Schopnosť viesť rozhovor, aktívne
načúvať, reagovať na výpovede
respondentov, improvizovať
v rámci témy.

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

Analýza získaného materiálu,
organizácia materiálu, triedenie
materiálu

Schopnosť rozlíšiť materiálu
vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

Schopnosť selektovať a efektívne
narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie základných efektov, práca
s hudobnou zložkou, práca s
titulkami

Schopnosť strihovo vystavať dielo,
schopnosť analyzovať a určiť
atmosféru diela, dotvorenie
pomocou hudobnej zložky

Audiovizuálne dielo so zaradením
rozhovoru, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do 15
minút

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný

Vytvorenie scény pre animáciu

animácie

materiál

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania postáv,
dodržiavanie scenára, schopnosť
riešiť vzniknuté prekážky,
spracovanie v danom programe

Vznik animácie cca do 3 minúty‐
metódou stop motion, s hudobnou
zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,
grafické práce, využitie zložitejších
efektov v postprodukcii

Schopnosť analýzy a tvorby
zložitejšieho fotografického diela,
vnímanie hlbšej podstaty a využitia
diela

Vznik fotografií v jednotlivých
fotografických žánroch, schopnosť
manipulácie so štúdiovým
vybavením, vznik a následné
použitie fotografie v grafickom
diele

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

III. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť a upevniť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť
žiakov kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo v širšom rozsahu.
V rámci mediálnej komunikácie vystavať krátky rozhovor/interview s viacerými respondentmi
naraz, prekonať komunikačné šumy. Tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku. Naučiť sa
tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému. Vedieť rozlíšiť a spracovať tému v rôznych
žánroch. Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozvinúť vedomosti v oblasti fotografie,
grafického spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom. Príprava na tvorbu tlačovín
v programe AdobeInDesing. Určenie témy na spracovanie, určenie charakteru a žáner
spracovania tlačovín. Príprava jednotlivých vizuálov a grafického spracovania. Schopnosť
pracovať v rozšírenom tíme a spolupracovať s ostatnými odbormi napr. s literárno‐
dramatickým odborom.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
zložitejšieho audiovizuálneho
diela, téma podľa záujmu žiaka

Schopnosť spracovať náročnejšiu
tému do scenára

Úvodná výstavba diela a tvorba
scenára

Práca s kamerou v interiéry
a v exteriéry, snímanie rôznych
kompozičných záberov

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu
obrazu a získať stabilitu
v snímaní, snímať pohybom
kamery

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej
ploche s viacerými
respondentmi naraz

Schopnosť viesť rozhovor,
aktívne načúvať, reagovať na
výpovede respondenta,
improvizovať v rámci témy.
Schopnosť samostatnej prípravy

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

na rozhovor
Podrobnejšia analýza získaného
materiálu, organizácia materiálu,
triedenie materiálu

Schopnosť rozlíšiť materiálu
vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

Schopnosť selektovať a efektívne
narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie pokročilých efektov,
práca s hudobnou zložkou
použitou spolu s rozhovorom,
tvz. voice over, práca s titulkami

Schopnosť strihovo vystavať
dielo, určiť atmosféru diela,
pracovať s rôznym typom
materiáliu

Audiovizuálne dielo so
zaradením rozhovoru s viacerými
respondentmi, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do
20 ‐ 30 minút

Moderovanie jednotlivých
tvorivých celkov

Schopnosť uviesť dielo, práca
s mikrofónom, udržiavanie
očného kontaktu s kamerou
a následne s respondentmi

Moderovanie audiovizuálneho
diela

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy
animácie

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný
materiál

Vytvorenie scény pre animáciu

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania
postáv, dodržiavanie scenára,
schopnosť riešiť vzniknuté
prekážky, spracovanie v danom
programe

Vznik animácie cca do 3 minút,
s hudobnou zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,
grafické práce, využitie
zložitejších efektov v
postprodukcii

Schopnosť analýzy a tvorby
zložitejšieho fotografického
diela, vnímanie hlbšej podstaty
a využitia diela

Vznik fotografií v jednotlivých
fotografických žánroch,
schopnosť manipulácie so
štúdiovým vybavením, vznik
a následné použitie fotografie
v grafickom diele

Určenie témy a charakteru
tlačovín, určenie obsahu,
rozsahu a väzby tlačovín.

Schopnosť vytvoriť základný
vizuál tlačovín v závislosti od
určenej témy a jej charakteru.
Spracovanie témy. Získať základy
práce v grafickom programe
AdobeInDesin

Vznik jednoduchých tlačovín
v rozsahu 4 strán

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

IV. Ročník
Cieľ

Cieľom je rozšíriť a upevniť vedomosti o multimédiach, multimédiálnych dielach. Viesť a učiť
žiakov kritickému mysleniu, schopnosť analyzovať multimediálne dielo v širšom rozsahu.
V rámci mediálnej komunikácie vystavať krátky rozhovor/interview s viacerými respondentmi
naraz, prekonať komunikačné šumy. Tvorivo využívať zvuky, ruchy a hudobnú zložku. Naučiť sa

tvorivo spracovať rôznymi spôsobmi tú istú tému. Vedieť rozlíšiť a spracovať tému v rôznych
žánroch. Teóriou i praktickými cvičeniami si osvojiť a rozvinúť vedomosti v oblasti fotografie,
grafického spracovania témy, práce s kamerou, zvukom a strihom. Viesť žiakov
k samostatnému mysleniu a k samostatnej práci. Príprava na tvorbu tlačovín v programe
AdobeInDesing. Určenie témy na spracovanie, určenie charakteru a žáner spracovania tlačovín.
Príprava jednotlivých vizuálov a grafického spracovania. Schopnosť pracovať v rozšírenom tíme
a spolupracovať s ostatnými odbormi napr. s literárno‐dramatickým odborom.

Obsah

Kompetencie

Výstup

Dramaturgická výstavba
zložitejšieho audiovizuálneho
diela, téma podľa záujmu žiaka

Schopnosť spracovať náročnejšiu
tému do scenára

Úvodná výstavba diela a tvorba
scenára

Práca s kamerou v interiéry
a v exteriéry, snímanie rôznych
kompozičných záberov

Schopnosť zachytiť scénu podľa
scenára, aktívne reagovať na
zmeny, vnímať kompozíciu
obrazu a získať stabilitu
v snímaní, snímať pohybom
kamery

Získanie „hrubého“ materiálu,
použiteľného na ďalšie
spracovanie, tvorba ilustračných
záberov

Príprava rozhovoru, vedenie
rozhovoru na dlhšej časovej
ploche s viacerými
respondentmi naraz

Schopnosť viesť rozhovor,
aktívne načúvať, reagovať na
výpovede respondenta,
improvizovať v rámci témy.
Schopnosť samostatnej prípravy
na rozhovor

Získanie rozhovoru v rámci
mediálnej komunikácie na úrovni
komunikátor – komunikát –
respondent, s predpokladaným
účinkom na publikum

Podrobnejšia analýza získaného
materiálu, organizácia materiálu,
triedenie materiálu

Schopnosť rozlíšiť materiálu
vhodného na postprodukciu
a zaradenie podľa scenára

Schopnosť selektovať a efektívne
narábať so získaným materiálom

Práca v strihovom programe,
použitie pokročilých efektov,
práca s hudobnou zložkou
použitou spolu s rozhovorom,
tvz. voice over, práca s titulkami

Schopnosť strihovo vystavať
dielo, určiť atmosféru diela,
pracovať s rôznym typom
materiáliu

Audiovizuálne dielo so
zaradením rozhovoru s viacerými
respondentmi, hudobnej zložky
a titulkov v časovom rozpätí do
30 ‐45 minút

Moderovanie jednotlivých
tvorivých celkov

Schopnosť uviesť dielo, práca
s mikrofónom, udržiavanie
očného kontaktu s kamerou
a následne s respondentmi

Moderovanie audiovizuálneho
diela

Tvorba scenára pre krátky
animovaný film

Samostatné určenie aktuálnej
témy, tvorba scenára

Scenár na krátky animovaný film

Tvorba scény, určenie metódy
animácie

Schopnosť na základe scenára
vystavať scénu, zvoliť vhodný
materiál

Vytvorenie scény pre animáciu

Metódy spracovanie animácie,
postprodukcia materiálu

Schopnosť rozpohybovania
postáv a objektov, dodržiavanie
scenára, schopnosť riešiť
vzniknuté prekážky, spracovanie
v danom programe

Vznik animácie cca do 10 minút,
s hudobnou zložkou a s titulkami

Využitie fotografie ako médium,

Schopnosť analýzy a tvorby

Vznik fotografií v jednotlivých

grafické práce, využitie
zložitejších efektov v
postprodukcii

zložitejšieho fotografického
diela, vnímanie hlbšej podstaty
a využitia diela

fotografických žánroch,
schopnosť manipulácie so
štúdiovým vybavením, vznik
a následné použitie fotografie
v grafickom diele

Určenie témy a charakteru
tlačovín, určenie obsahu,
rozsahu a väzby tlačovín.

Schopnosť vytvoriť základný
vizuál tlačovín v závislosti od
určenej témy a jej charakteru.
Spracovanie témy. Získať základy
práce v grafickom programe
AdobeInDesin

Vznik jednoduchých tlačovín
v rozsahu 8‐10 strán

Metodicko‐didaktické postupy:
Budovanie jednotlivých zručností na rôznych typoch audiovizuálnych výstupov (rôzne
žánre postupne predlžujúcej sa minutáže a ich fixovanie cez cvičenia na rôzne témy

