
  ŠkVP    ISCED 1  -  HUV 

 

1 

 

UČEBNÉ  OSNOVY 
 

Názov predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Škola 
Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov Školského vzdelávacieho programu Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Hudobnú výchovu považujeme za  predmet s činnostným a zážitkovým charakterom, kde sa žiaci učia na 

báze hudobno-hrových činností orientovať vo svete hudby, prebúdzame v nich záujem o elementárne 

muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. v ZUŠ). Predmet 

HUV je súčasťou vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. 

Na primárnom stupni vzdelávania prirodzene a plynule rozvíjame vrodené a prirodzené predpoklady detí 

a ich sklony k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého 

sveta. posilňovanie 

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne 

dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.  

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.  Hudba má byť pre 

žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov 

k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom 

všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. 

Hudobno-dramatické činnosti majú integrujúci charakter, spájame v nich hudobné činnosti, ako aj 

skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze 

zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú rozmanité formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť 

spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok 

na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Jednotlivé hudobné činnosti nepraktizujeme 

izolovane, ale organizujeme ich tak, aby sa vzájomne dopĺňali a podporovali.  

V  primárneho vzdelávaní majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, 

inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. 

Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych 

hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Uplatňovaním individuálneho 

prístupu organizujeme učebné činnosti hudobno-výchovného procesu tak, aby sa postupne zapojili do 

jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného  zlyhania. Všetky hudobné 

činnosti orientujeme s ohľadom na žiaka tak, aby ich vnímal ako zmysluplné, zamerané na splniteľnosť, 

stimuláciu najschopnejších žiakov, na povzbudzovanie a na podporu menej nadaných. 

V primárnom vzdelávaní dodržiavame postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu 

pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel. 
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Hudobné činnosti organizujeme s cieľom rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, 

formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi, bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené 

vedomosti. 

 
2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  

Kognitívne ciele  

 poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),  

 prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, 

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov, 

 prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,  

 zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám 

s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  

 poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru 

svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku 

primeraných umeleckých diel, 

 získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia 

v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojích 

Socioafektívne ciele 

 uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt,  otvorenosť a tvorivosť, 

 empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné 

názory a postoje, 

 bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

 získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať 

vlastnú prácu i skupinové projekty, 

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

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

Psychomotorické ciele 

 na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych 

alebo skupinových projektoch, 

 žiaci dokážu vytvoriť vlastné auditívne, vizuálne i dramatické artefakty. 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

V oblasti KULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ žiak: 

 prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy 

ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti osvojí si hudobný jazyk, čo prispieva rozvíjaniu 

kultúrnych kompetencií žiakov 

 prostredníctvom poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania 

ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získava základy 

národnej identity a vlastenectva 
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 prostredníctvom postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápe ako prirodzenú súčasť 

svojho života 

V oblasti  OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ žiak: 

 sa stáva vnímavým, aktívnym poslucháčom, ktorý je  tolerantný k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania  módnym vlnám, reklame a subkultúre 

 si rozvíjať svoj citový svet  

 formuje svoje mravné vzťahy k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým 

prejavom život 

 váži si slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, má s kladný vzťah ku kultúrnemu životu spoločnosti 

a sám sa na ňom podieľa. 

 

4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 

Uvádzame časovú dotáciu a prehľad tematických celkov podľa jednotlivých zložiek, ktorým sa venujeme: 

 v 1. – 3. ročníku  primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov. 

 

 

2. ročník 

Časová dotácia:  33 hodín ročne,  1 hodina týždenne. 

 

3. ročník  

Časová dotácia:  33 hodín ročne,  1 hodina týždenne. 

 

4. ročník   

Časová dotácia:  33 hodín ročne,  1 hodina týždenne. 

 

1. Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti  (21 h) 

2. Poslanie hudby v našom živote (12 h) 

 

           
5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

 

2. ročník 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

 Jednoduché slovenské ľudové piesne, 

detské piesne v rozsahu c1 – c2, umelecké 

úpravy ľudových piesní, krátke skladbičky 

pre deti.  

 

 Vyvodenie a intonácia v priestore 1. - 6. 

stupňa na solmizačné slabiky, tvorivá 

práca s nimi. Sluchová identifikácia 

rôznych tónin.  

 

 Verbalizácia nálady piesní a skladbičiek. 

 

 Rytmizácia slov a riekaniek, rytmické a 

melodické hry, realizácia rytmu 

pozostávajúceho zo štvrťových, 

Žiak: 

Vokálno-intonačné činnosti: 

- si rozvíja základné spevácke zručnosti a návyky 

- detské a ľudové piesne spieva čisto a rytmicky 

presne, adekvátne nálade 

- pozná a správne realizuje hodnoty nôt, 

(štvrťová, osminová, polová + pomlčky). 

- vie zaspievať dvojhlasný kánon.  

- podľa fonogestiky vie zaspievať jednoduché 

durové melódie 

- vie čisto a so správnym výrazom primeraným 

piesni podľa taktovania učiteľa zaspievať 

minimálne 15 detských a ľudových piesní, a 

hier so spevom 

Inštrumentálne činnosti: 
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osminových a polových hodnôt v 2/4 a 3 

takte.  

 Vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek 

pohybom. 

- pozná jednoduché rytmické nástroje a ovláda 

techniku hrania na nich 

- pomocou detských hudobných nástrojov podporí 

náladu piesne 

- vie hrať jednoduché rytmické motívy 

pozostávajúce z hodnôt štvrťových, 

osminových, polových nôt a pomlčiek,  

- vie ich použiť pri tvorbe sprievodu k piesňam 

 Hudobno-pohybové činnosti: 

- vie správne kráčať a pochodovať podľa hudby,  

- reaguje na zmeny tempa a dynamiky 

- vie taktovať v 2/4 a 3/4 takte 

- pohybom vie vyjadriť náladu hudby 

- pohybom správne reaguje na hudbu 

Percepčné činnosti: 

- pozná krátke veku primerané hudobné skladby 

a verbalizuje hudobný zážitok, vie ho 

vizualizovať a vyjadriť pohybom 

- sluchom rozozná kontrast v hudbe, predohru, 

medzihru, dohru, ukončenú a neukončenú 

melódiu, základné sláčikové a dychové 

nástroje, klavír. dokáže verbalizovať svoj 

názor. 

- pozná minimálne 6 hudobných skladieb a ich  

- autorov 

- dokáže vystihnúť náladu hudby. 

Hudobno-dramatické činnosti: 

- vie vytvoriť vlastnú hudobnú krajinu v danom 

tónovom priestore 

- hudobné nástroje chápe ako prostriedok na 

- vykreslenie prostredia, postáv a nálad 

- vie hudobne vyjadriť kontrast v príbehu 

- vytvorí jednoduchýpríbeh s integráciou vokálnej  

- a nástrojovej improvizácie  

- uskutoční minimálne 1 hudobno-dramatické 

vystúpenie 

 

3. ročník 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

 

 

 slovenské ľudové piesne (najmä detské, 

tanečné, žartovné) 

 piesne susedných národov 

 detské tanečné piesne súčasných autorov v 

rozsahu c1 – d2 

 krátke hlasové, intonačno-rytmické a 

sluchové cvičenia, hudobné hry (hra na 

ozvenu, otázka –  odpoveď, reťazová hra, 

rytmické a melodické doplňovačky) 

 

 

Žiak: 

Vokálno-intonačné činnosti:  

- ovláda základy speváckeho dýchania, správne 

nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a 

koncoviek vie zaspievať dvojhlasný kánon a 

jednoduchý ostinátny dvojhlas 

- pozná a správne realizuje hodnoty nôt 

vyskytujúcich sa v piesňach, sám tvorí rytmické 

artefakty 

- vie určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, 

vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky 

- vie inotonovať v priestore 1. – 8. (bez 7. 

stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a 

písmenkových nôt,  
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 Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické 

hry a cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednoduché tance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inštruktívne skladby  skladateľov 

20. a 21. storočia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hudobno-dramatické etudy, hry,  

hudobno - dramatický celok 

- dokáže elementárne tvoriť v tomto priestore 

- vie čisto a so správnym výrazom zaspievať  

- minimálne 15 piesní, ktoré sú základom 

ovládania  

- hudobného materinského jazyka 

- vie ntonovať podľa ruky diatonické durové 

postupy 

 

Inštrumentálne činnosti: 

- uvedomene rozlišuje rytmické hodnoty a ich  

- vzťahy v takte 

- vie tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce 

charakteru piesní 

- zdokonaľuje sa v technike hry na detských 

hudobných nástrojoch 

- vie zahrať jednoduché sprievody k piesňam, 

správne zvoleným detským hudobným 

nástrojom  

- vie zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v 

počúvanej skladbe 

Hudobno-pohybové činnosti: 

- vie zatancovať jednokročku, dvojkročku, 

mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z 

krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu 

piesne a kultivované telesné pohyby 

- dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb  

pohybom 

- zvládne elementárnu pohybovú improvizáciu na  

hudbu 

- vie taktovať 2- a 3-dobý takt  

- vie zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku 

- pohybom správne reaguje na hudbu 

 

Percepčné činnosti: 

- pozná kontrast, návrat,  totožnosť, podobnosť  

- a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej  

- skladbe 

- dokáže verbalizovať a výtvarne vyjadriť 

hudobné zážitky 

- podľa sluchu pozná  minimálne 6 hudobných  

- skladieb, dokáže vystihnúť ich náladu a odhaliť  

- dominujúce výrazové prostriedky. 

 

Hudobno-dramatické činnosti: 

- prežívaním modelových situácií vníma spojenie  

hudobno-dramatického prejavu s reálnymi 

životnými situáciami 

- rešpektuje názory iných a vie si obhájiť svoje 

riešenia  

- vie transformovať v hudobných činnostiach 

získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii 

improvizácie v hudobno-dramatických etudách 

a celkoch 

- zrealizuje minimálne 1 hudobno-dramatickú 

etudu (celok) 
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4. ročník 

 

1. Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti 

Slovenské ľudové piesne troch základných folklórnych oblastiach Slovenska + regionálne piesne. (Výber z 

učebnice pre 4. ročník ZŠ). Ľudové hudobné nástroje, vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje. Folklórny 

kalendár. (Výber z učebnice pre 5. ročník ZŠ). Folklórne súbory. 

 

2. Poslanie hudby v našom živote 

Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné, regrútske, svadobné, koledy...). Rôzne podoby slovenských 

ľudových piesní v úprave skladateľov od 19. storočia podnes. 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

 

 

 Slovenské ľudové piesne a ich dnešná 

podoba v rozsahu h - d2 

 Krátke hlasové, intonačno-rytmické  

a sluchové cvičenia, rytmické a melodické 

doplňovačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a 

jedno- a viachlasné rytmické cvičenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednoduché ľudové tance, hudobno-

pohybové tanečné hry 

 

 

Žiak: 

Vokálno-intonačné činnosti:  

- ovláda základné hlasové zručnosti: správne 

držanie  

- tela, spevácke dýchanie, otváranie úst, mäkké  

- nasadenie tónu, artikulácia, spev hlavovým 

tónom  

- piesne spieva intonačno-rytmicky správne a 

precítene 

- podľa fonogestiky a písmenkových nôt vie 

intonovať v durovej diatonike + molový 5-

akord, vie samostatne tvoriť v tomto tónovom 

rozsahu 

- vie rozlišovať durové a molové tóniny  

- vie zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý 

dvojhlas 

- pozná a vie správne zaspievať piesne aspoň z 3 

oblastí Slovenska 

- pozná a správne realizuje hodnoty nôt 

vyskytujúcich sa v notových zápisoch 

- bezpečne ovláda čítanie nôt od h po d2 

- správne zaspieva 15 piesní v durovej diatonike 

 

Inštrumentálne činnosti: 

- vie tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce  

- charakteru piesní 

- zdokonaľuje sa v technike hry na detských HN 

- tvorí vlastné HN a vie ich tvorivo využiť 

- vie zahrať jednoduché sprievody k piesňam 

správne zvoleným detským HN 

- dokáže zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v 

počúvanej skladbe 

 

Hudobno-pohybové činnosti: 

- vie zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku,  

- valčík, polku, zostaviť z krokov jednoduchý 

tanec,  

- rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné  

- pohyby 

- dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb 

pohybom 

- zvládne elementárnu pohybovú improvizáciu na  
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 Umelecké spracovanie slovenských 

ľudových piesní  

 od 19. storočia podnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden hudobno-

dramatický celok. 

- hudbu 

- vie taktovať 2- a 3- dobý takt 

- vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý 

valčík pohybom správne reaguje na hudbu 

 

Percepčné činnosti: 

- pozná kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť  

- (variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok  

- v hudobnej skladbe 

- expresívnu reakciu na hudbu vie umocňovať 

pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou 

- podľa sluchu rozozná sláčikové, dychové 

nástroje, fujaru, gajdy 

- vie sa orientovať v rôznych typoch nástrojového 

obsadenia 

- podľa sluchu pozná minimálne 6 hudobných  

- skladieb, dokáže vystihnúť zámer skladateľa a 

odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich 

realizoval 

 

Hudobno-dramatické činnosti: 

- prežívaním modelových situácií dokáže 

pociťovať spojenie hudobno-dramatického 

prejavu s reálnymi životnými situáciami 

- rešpektuje názory iných a dokáže si obhájiť 

svoje riešenia 

- vie transformovať v hudobných činnostiach 

získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii 

improvizácie v hudobno-dramatických etudách 

a celkoch. 

- realizuje minimálne 1 hudobno-dramatickú 

etudu (celok) 

 

 
6. UČEBNÉ ZDROJE  

Učebnice 

Hudobná výchova pre 2.roč. ZŠ - Langsteinová a kol. 

Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ - Felix, Langsteinová 

Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ - Felix, Langsteinová 

 

Odborná  literatúra 
 
Náučná literatúra, Encyklopédie, Metodické príručky 

Učebné pomôcky 

Pracovné listy vytvorené učiteľom 
 
Materiálne učebné pomôcky 

Rytmické nástroje, CD – prehrávač, CD a DVD – nosiče s hudobnými nahrávkami, obrázky hudobných 
nástrojov, uáznamy koncertov 

Ďalšie zdroje: Výchovné koncerty, internet 
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7. PRIEREZOVÉ TÉMY 
 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Realizácia projektu: jednoduché vystúpenie 

Mediálna výchova Využitie IKT a iných médií na prezentáciu hudby 

Multikultúrna výchova Piesne a hudba iných kultúr 

Osobnostný a sociálny rozvoj Hudba ako záujmová činnosť 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra V súlade s obsahom prierezovej témy  

 

 

8. METÓDY A FORMY PRÁCE  

Usilujeme o to, aby sme deťom poskytovali dostatok podnetov pre ich hudobnú aktivitu, preto v čo 

najväčšej miere zaraďujeme: 

 skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy 

 zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rolí 

 špecifické metódy: intonačná metóda s  použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná 

metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno - receptívna metóda, 

improvizácia.  

 

9. HODNOTENIE   

Hodnotenie prospechu realizujeme podľa platných aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu.  

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne vedieme, 

aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj ohodnotiť výkon svojho spolužiaka. Za hlavné kritérium hodnotenia 

považujeme individuálny pokrok v  zručnostiach, vedomostiach, schopnostiach, snahu o lepšie výkony 

i angažovanosť v predmete. 

V  predmete sú žiaci priebežne i celkovo (na konci každého klasifikačného obdobia)  na vysvedčení 

klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.  

Hodnotí sa : 

 priebeh vytvárania postojov 

 priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

 priebeh získavania hudobných vedomostí 

Charakteristiky, ktoré vyjadrujú dosiahnutie klasifikačného stupňa: 

1 – výborný: žiak pracuje usilovne, vytrvalo, primerane svojmu  veku, prevažne samostatne, tvorivo a 

pohotovo  uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, úspešne ich rozvíja v skupinovom a 

individuálnom prejave,  dokáže vyjadriť veku primerané postoje a názory na hudobné umenie, má aktívny 

záujem o hudobné umenie, individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v 

ostatných hudobných činnostiach 

2 – chválitebný: žiak spĺňa kritériá, avšak  je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý,  menej využíva 

svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave,  potrebuje sústavnú pomoc učiteľa 
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3 – dobrý:  žiak realizuje edukačné úlohy priemerne,  chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť,  je málo aktívny 

a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa 

4 – dostatočný: žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu,  

5 - nedostatočný: žiak nespĺňa kritériá 

Stupne 4 a 5 obvykle nevyužívame pre ich demotivačný charakter. 


