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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

 

           Vyučujúci: 

           Mgr. M. Buriánová 

             Mgr. Renáta Hromková 

           

          Charakteristika predmetu: 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja 

jedinca. HV umožňuje žiakom osvojiť si hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými 

druhmi umenia. Základnými prostriedkami vo výuke sú rôzne hudobné činnosti, rozvíjanie 

individuálnych schopností a tvorivého myslenia. Hudobná výchova sa vyučuje v 5. – 8. ročníku 

jednu hodinu týždenne. Predmet sa hodnotí klasifikáciou,  minimálne 2 známky za polrok (1 

známka z teoretických vedomostí, 2 známka za hudobný prejav). Okrem týchto povinných známok 

môže žiak získať známku za prípravu projektu, za aktivitu na vyučovacej hodine alebo pri príprave 

referátu. 

 

Ciele: 

    -    dodržiavanie správnej intonácie 

    -     dbať na správne spevácke návyky 

    -     dodržiava nie rytmu 

    -     zvládnutie ľudových i umelých piesní v rôznych tóninách 

    -     poznať piesne iných národov 

    -     oboznámiť sa s rôznymi hudobnými žánrami 

    -     naučiť sa počúvať hudbu vážnu, ľudovú i súčasnú 

    -     vedieť sa orientovať v rôznych štýlových obdobiach od počiatku vzniku hudby až po  

          súčasnosť 

    -    rozvíjať kreativitu žiakov 

 Čo nás v tomto školskom roku čaká: 

- dva výchovné koncerty (jeden za polrok),  

- účasť na hudobnom alebo divadelnom predstavení, 

- práca s talentovanými žiakmi, 

- príprava talentovaných žiakov na súťaže (Senické zlaté jabĺčko, POP Senica). 

 
 



Úspechy v minulom školskom roku: 

 

Slávik Slovenska:  3. miesto v okresnom kole  – M. Malina,  2. A  

 

Blahoželáme 

 

 

  



 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

            Vyučujúci: 

       Mgr. T. Dudášová 

        Mgr. J. Kotúnová 

        Mgr. S. Krišáková 

                  D. Marečková 

        Mgr. B. Mendlová-Driu 

        Mgr. V. Závodná 

 

          Charakteristika predmetu: 

Výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností žiaka získaných výtvarnou činnosťou - 

z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka. 

Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho 

procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, 

po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov. Výtvarná výchova sa vyučuje v 5. – 8. ročníku 

jednu hodinu týždenne. V triedach 5. A a 5. C je výtvarná výchova 2 hodiny týždenne. Predmet sa 

hodnotí klasifikáciou. Každý žiak za polrok odovzdá 5 prác, ktoré budú klasifikované. V prípade 

neodovzdania práce, je žiak hodnotený známkou nedostatočný. Súčasťou výuky v predmete je 

i návšteva Záhorskej galérie. 

Ciele: 

- poznávať základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií 

- rozvíjať tvorivosť, rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu 

- podporovať a podnecovať nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu 

- formovať a rozvíjať zručnosti žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 

Čo nás v tomto školskom roku čaká: 

- príprava žiakov na rôzne výtvarné súťaže (Vesmír očami detí, Európa v škole, . . . ). 

 

 



Úspechy v minulom školskom roku: 

 

Aká bude Európa: 1. miesto – A. Pavelková, 7.A 

Model 2018: 1. miesto – A. Pavelková, E. Poláková, 7. A 

           

Blahoželáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝCHOVA UMENÍM 

 

 

            Vyučujúci: 

                 Mgr. M. Buriánová 

                 Mgr. K. Ružičková 

                  

          Charakteristika predmetu: 

Výchova umením nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova. Žiakom má 

sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Vychádza z 

hudobného umenia, z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu a filmu. Obsahuje i prvky 

literárneho a dramatického umenia. Výchova umením sa vyučuje v 9. ročníku, jednu hodinu 

týždenne. Predmet sa hodnotí klasifikáciou, minimálne 2 známky za polrok.. 

 

Ciele: 

- spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých 

druhov a ich interpretov 

- na základe svojich činností v tomto predmete získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje 

- nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké 

prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník 

- dokázať uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami 

umenia a pri vnímaní umeleckých diel 

- získať schopnosť spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, 

realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov 

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života 

Čo nás v tomto školskom roku čaká: 

- príprava žiakov na rôzne výtvarné súťaže (Vesmír očami detí, Európa v škole, . . . ) 

- vytváranie vlastných i skupinových projektov 

- návšteva galérie 

 

 

 

 


