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UMENIE A KULTÚRA    4 – ROČNÁ FORMA ŠTÚDIA  

 

HODINOVÉ DOTÁCIE  

SWOT ANALÝZA VZDELÁVACEJ OBLASTI – UMENIE  A KULTÚRA 
Silné stránky:  

- výučba VYV, HUV, UKL, VYU je realizovaná kvalifikovanými pedagógmi 
- na výučbu slúži zrekonštruovaná klubovňa, vybavená video- , DVD prehrávačom, CD rekordérom, dataprojektorom a klavírom 
- organizácia školských koncertov a podujatí hudobne nadanými žiakmi a učiteľmi školy 
- realizácia výstav výtvarných prác žiakov v priestoroch školy, ale aj mimo nej – v mestskej galérii 
- dobrá spolupráca školy s mestskou galériou Labyrint, múzeom, MsKS 
- protidrogová prevencia ponúkaná cez umenie (koncerty, kino) 
- úspechy žiakov v umeleckých súťažiach  
- realizácia exkurzií na podporu žiackeho poznania umenia 

Slabé stránky: 
- nedostatok financií na zabezpečenie kvalitného ozvučenia kultúrnych podujatí školy 
- nedostatok priestoru a času venovanému umeleckej tvorbe 
- neochota nadaných žiakov umelecky sa prezentovať 

Príležitosti: 
- zapájať nových talentovaných žiakov do hudobno-výtvarných projektov, súťaží 
- hľadať sponzorov pre rozvoj umeleckého nadania žiakov 
- hľadať nové možnosti ponúkaných umeleckých projektov 
- zvýšiť záujem rodičov o kultúru školy 

Riziká: 
- demografický pokles populácie – umelecky nadaných žiakov 
- negatívne vplyvy okolia na kultúrny a umelecký rozvoj mladej generácie 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník   1. 2. 3. 4. 
 

spolu 
              

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 0 0 2 
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia prostredníctvom tematických celkov, ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry a 
umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, ekonomických a politických procesov.  
Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať rôzne súčasti kultúry a umenia, rozumieť ich úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné 
umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy, opisovať a verbalizovať svoje zážitky z vnímania umeleckých diel, pochopiť význam a hodnotu umenia v živote jednotlivca a 
spoločnosti. Rozvíja sa záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a 
umeleckých pamiatok. Získava vedomosti a rozvíja sa porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, európskom a 
svetovom dedičstve. Podieľa sa na rozvíjaní zodpovedného postoja k hodnotám národnej kultúry a iných kultúr, a v neposlednom rade rozvíja kultivovanú umeleckú, 
vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.  
Učiteľ vedie žiakov tak, aby vytvoril dostatočný priestor na diskusiu o aktuálnom poznaní žiakov, aby vytváral situácie, v ktorých žiaci aktívne reflektujú súčasné umenie a 
kultúru, tvoria, diskutujú, argumentujú a interpretujú, čím sa rozvíja myslenie, zručnosti, názory a postoje žiaka.  
 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 
Žiaci  

-  si kultivujú umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,  
-  si rozširujú skúsenosti s aktívnou tvorbou v rámci projektov v oblasti rôznych druhov umení a médií,  
-  rozlišujú hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy,  
-  kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií,  
-  rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,  
-  verbálne alebo umelecké interpretujú vlastné umelecké zážitky,  
-  vyjadrujú vlastné myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom rôznych médií,  
-  zaujímajú zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry,  
-  rešpektujú hodnoty a rozdiely kultúr iných národov,  
-  si rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite.  
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Čiastkovými cieľmi predmetu je rozvoj kultúrnych kompetencií: 
1. žiackej kultúrnej identity, 
2. kultúrno-historického povedomia, 
3. schopnosti porozumieť iným kultúram, 
4. schopnosti rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr, 
5. schopnosti vnímať vyjadrovacie prostriedky, médiá a tendencie v umení a kultúre, 
6. kultivovanej vizuálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti, 
7. schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií cez médiá a druhy umenia 
8. schopnosti práce s informáciami o umeleckých dielach a tendenciách z európskej tradície. 
 
 
Vzdelávací štandard určuje žiakom: 
 kultivovane vyjadriť svoje zážitky a predstavy vizuálne, zvukovo, pohybom a slovom, rozumieť princípom umeleckých druhov, 
 pomenovať a opísať kultúrne fakty a dianie okolo seba, 
 schopnosť opísať obsah svojich estetických zážitkov, hodnotiť kultúrne artefakty, odlišovať gýč, 
 zaujať postoj k mediálnej ponuke, 
 orientovať sa v súčasnej kultúrnej ponuke, odlišovať hlavné kultúrno-historické obdobia, 
 interpretovať kultúrne artefakty zo súčasnosti a minulosti pomocou estetickej terminológie. 
 
 

VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE:  
Osvojenie si kultúrno-estetického povedomia: 
Stotožniť sa s národným kultúrnym bohatstvom, porovnávať kultúrne súvislosti, pomenovať kultúrne dianie, opísať estetické zážitky, vytvoriť kritériá na pomenovanie 
gýču, zaujať vlastný postoj k médiám, vytvoriť svoju vlastnú prácu podľa témy.  
 
Orientovanie v kultúrno-historickom kontexte: 
Rozlíšiť rôzne kultúrno-historické obdobia, charakterizovať jednotlivé smery a štýly, zaradiť umelecké diela do príslušných období, využiť estetickú terminológiu, 
interpretovať kultúrne artefakty, identifikovať základné umelecké vyjadrovacie prostriedky.  
 
Rozšírenie komunikačných a sociálno-interakčných kompetencií  
Vyjadriť svoj osobný názor na problematiku, spolupracovať na tvorbe výstupu v rámci skupiny, presadiť svoj názor, presvedčiť o správnosti svojho tvrdenia, diskutovať 
v skupine na danú tému.  
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METÓDY A FORMY PRÁCE:  
- motivačné: brainstorming, motivačný rozhovor, výmena názorov, didaktické hry, 
- expozičné: výklad, vysvetľovanie, vyučovací rozhovor, prednášky, prezentácia, práca s ukážkami, 
- fixačné: skupinová diskusia, rozprávanie  
Skupinová práca žiakov (rôzne formy výstupu podľa témy), individuálna práca žiakov (rôzne formy výstupu podľa témy), práca s knihou, práca s doplnkovým textom, 
analýzy ukážok, práca s IKT, obsahová analýza, happening, dramatizácia námetu, výtvarné spracovanie.  

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA:  
Hodnotenie v predmete umenie a kultúra na strednej škole funguje ako spätná väzba, ktorá žiakovi prezentuje názor okolia (v tomto prípade učiteľa, resp. školy, 
spolužiakov) na kvalitu a význam jeho činnosti.  
 
Špecifikom výchovy v predmete umenie a kultúra je, že sa očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii vyjadrovacích prostriedkov, nástrojových a koordinačných zručností v 
rozvoji vlastného vnímania. Očakáva sa samostatný prístup žiaka najmä v oblasti chápania a interpretácie kultúrnych artefaktov a pri vytváraní vlastných symbolických 
reprezentácií skutočnosti či svojho vnútorného sveta. Umenie a kultúra sa nenapĺňa len realizáciou požadovanej edukačnej úlohy na vyučovaní, ale tento program tvorí 
východisko k samostatnému (tvorivému) sebavyjadrovaniu žiaka. Predmet by inak nespĺňal svoje poslanie: formovať mentálne štruktúry žiaka v smere k aktívnej otvorenosti 
voči rôznorodým interpretáciám a v smere k tvorivému vyjadrovaniu sveta a seba. 
 
Hodnotenie tohto predmetu má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka, usmerniť jeho osobnostný vývoj a rozvinúť v ňom kultúrne potreby. Tu musí učiteľ brať 
ohľad na schopnosti, nadanie, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka. Hodnotenie je aj porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie má mať najmä 
výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje triede aj žiakovi obraz o pestrosti prístupov, o rôznych formách pochopenia problematiky v triede i 
o rozvrstvení škály postojov, názorov a aktivity medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len výsledok činnosti (vytvorený artefakt, vyjadrenú interpretáciu, 
pomenovaný zážitok), ale celý výchovný proces a prístup žiaka v rámci neho. 
 
Ťažiskovou formou hodnotenia v predmete umenie a kultúra je formatívne hodnotenie procesov, ktoré sa odohrávajú priamo na hodine v žiakovom myslení a cítení. Nejde 
však o jednoduché jednoslovné vyjadrenie typu „dobre“, „len tak ďalej“, „správne“. Dôležité je rozvinúť zložitejšie slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol 
žiakovi citlivú, veku primeranú a analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti podľa kritérií v odsekoch 10 a 11. Vo vzájomnej komunikácii má žiak 
možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu je vhodné kombinovať so sebahodnotením žiaka. 
 
Cieľom je dosiahnuť, aby žiak nebol len jednorazovo hodnotený na záver hodiny či po podanom výkone. Predmet umenie a kultúra si vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na 
aktivitu žiakov, na spôsoby ich spolupráce, na ich motiváciu, ako aj na výsledky ich práce. 
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V rámci predmetu umenie a kultúra hodnotíme tieto oblasti žiakovho správania: 
a) jazykové (alebo literárne), vizuálne, pohybové (alebo dramatické), zvukové (alebo hudobné) vyjadrenie spôsobu, akým žiak vníma kultúrne artefakty, 
b) tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových artefaktov, 
c) reflexiu kultúrnych artefaktov; žiacku reflexiu ich vlastných postojov, 
d) rôznorodé prejavy názorov a postojov, 
e) prejavy zložitejších poznávacích procesov, 
f) prácu s informáciami, 
g) prácu s médiami, 
h) spôsoby komunikácie pri riešení úloh, 
i) prejavy spolupráce pri riešení úloh, 
j) prejavy motivácie k činnosti, 
k) prejavy rôznych kognitívnych procesov, 
l) prejavy emocionálnych procesov. 

 
V rámci predmetu umenie a kultúra pri hodnotení obsahu žiakovej práce uplatňuje učiteľ tieto hlavné kritériá: 

m) žiakovu flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, znakov, situácií, činností, žiakovu otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, znakov, 
situácií, činností. 

n) pestrosť žiakových tvorivých cieľov, pestrosť vyjadrovacích prostriedkov využívaných žiakom, schopnosť tvorivo manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami rôznych 
oblastí kultúrnej tvorby a ako žiak rozpoznáva dôsledky a účinky svojej tvorby, 

o) žiakovu samostatnosť v reflexii kultúrnych artefaktov, v interpretácii kultúrnych znakov, v reflexii vlastnej tvorivej činnosti, ako žiak rozpoznáva dôsledky a účinky 
svojej tvorby. Hodnotíme, ako žiak identifikuje vlastné predsudky a stereotypy, ako žiak pozoruje a odlišuje prejavy emócií od emócií samotných, 

p) žiakovu schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom, schopnosť tolerovať odlišné názory a postoje, hodnotíme žiakovu schopnosť obhajovať svoje 
názory a postoje, hodnotíme žiakovu schopnosť adaptovať svoje názory a postoje v novej situácii, 

q) ako sa u žiaka prehlbuje poznanie kultúry, hodnotíme ako sa u žiaka rozširuje poznanie kultúry, ako žiak aplikuje získané poznanie na nové situácie, 
r) žiakovu samostatnosť v získavaní, spracúvaní a využívaní informácií a ako korektne narába s informáciami, 
s) žiakovu schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom médií, vyhodnotiť dôsledky pôsobenia jednotlivých produktov médií. 

 
V rámci predmetu umenie a kultúra pri hodnotení procesu žiakovho učenia uplatňuje učiteľ tieto hlavné kritériá: 

t) žiakovu kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh, schopnosť komunikovať s pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov (slovných, pohybových, zvukových a 
pod.), efektívnosť žiakovej komunikácie pri riešení úloh a ako žiak interpretuje efektívnosť vlastnej komunikácie, 
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u) originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh, zodpovednosť žiaka pri riešení úloh schopnosť žiaka efektívne spolupracovať pri riešení úloh, 
v) prejavy žiakovho záujmu o kultúrne artefakty a o kultúrnu tvorbu, aplikáciu žiakovho záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby, 
w) pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka, 
x) zručnosti, s akými žiak prejavuje svoju emocionalitu, kultivovanosť v prejavoch žiakovej emocionality. 

 
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne 
procesy i svoje premeny. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 
vyjadrovacie prostriedky, komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. 
Minimálne identifikuje prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových oblastiach. 
 
Stupeň 5 – nedostatočný neodporúčame používať (pretože každý žiak má z rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov). 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY – CIELE 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- ENV 

Cieľom je: 
1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami  
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni 
5. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich 



UMENIE A KULTÚRA 

 

9 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA- MDV 

Cieľom je:  
1. umožniť žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu 

kompetenciu t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty 
2. formovať schopnosť detí kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast. 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA- MKV 

Cieľom je:  
1. rozvoj schopnosti rozumieť vyjadrovacím prostriedkom umeleckých druhov 
2. formovanie reflexie kultúrnejidentity 
3. chápanie iných kultúrnych identít ako súčastí svetového dedičstva 
4. vnímanie kultúrnych procesov ako súčasť systému historickej činnosti ľudstva 
5. prepájať estetické zážitky s poznatkami a informáciami 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- OSR 

Cieľom je:  
1. rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie 
2. naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 

(šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok) 
3. pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu 
4. pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 
5. rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu.  

 
Realizácia tém sa uskutočňuje prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Cieľom je:  
1. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych situáciách, nadviazať kontakt 
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2. zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať 
3. pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT 
4. identifikovať a popísať problém, podstatu javu 
5. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich 
6. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany 
7. poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja. 

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI  

 
Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 
Národný štandard finančnej gramotnosti. 
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UMENIE A KULTÚRA     1. ROČNÍK 

UČEBNÉ ZDROJE:  
Literatúra: 

Umenie a kultúra pre 1. roč. gymnázií,  E. Mistrík, EDUCO 2008 
Estetická výchova pre stredné školy, M. Fedorová, SPN 2001 
Dejiny maliarstva, H. Galanová, M. Matejková, Slovart 2005 
Encyklopédie, časopisy, denná tlač 

 
Didaktická technika: 

CD, DVD prehrávač 
Notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

 
Materiálne výučbové prostriedky: 

Fotografie, portréty umelcov,  
CD: Pavelčak 6-9. roč.  počúvanie hudby 
 DVD: Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnáziá 
Videokazety: Estetika, 2000 
 Orffove hudobné nástroje, klavír,  
kultúrne artefakty 

 
Ďalšie zdroje: 

Web stránky:  www.youtube.com, 
www.infovek.sk 

 
 
 
  

http://www.youtube.com/
http://www.infovek.sk/
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Tematický celok 

 

 
Prierezová téma 

 
Finančná 

gramotnosť 

 
Medzipredmetové vzťahy 

 
Kultúrna tradícia, identita a povedomie 

MKV 1, 4, 5 
TPPZ 2, 4, 5, 6, 7 

MDV 1, 2 
OSR  1, 2, 4, 5 

REV 1 

                           
               1.1 
               1.2 
               2.2 

Dejepis – pamiatky regiónu 
Výtvarná výchova – návrh obalu CD 
Hudobná výchova – hudba k  videoklipu 
Slovenský jazyk – bilboard, plagát, reklama  

Vyjadrovacie a výrazové možnosti rôznych 
umeleckých druhov 
 
Každodenná kultúra – experimeny 
 
Reklama 
 

MDV 1, 2 
OSR 1, 2, 4, 5 

ENV 5 
TPPZ2, 4, 5, 6, 7 

MKV 1, 4, 5 
 

1.1 
1.2 
2.2 
3.1 

Výtvarná výchova– vyjadrovacie prostriedky 
Hudobná výchova – vyjadrovacie prostriedky 
Slovenský jazyk – slovesná kultúra 
Telesná výchova – pohybová kultúra 
Informatika – PC prezentácia 
Etická výchova – reč tela 

Historická kultúra a súčasnosť MDV 1, 2 
MKV 1, 4, 5 

OSR 1, 2, 3, 5 

1.1 Výtvarná výchova- vnímanie obrazov 
Slovenský jazyk – žáner 
Dejepis –  kultúrne dedičstvo predkov 

Funkcie umenia, estetické vnímanie ENV 1, 3, 5 
TPPZ 2, 4, 5, 6, 7 

MKV 1, 4 

1.2 Hudobná výchova– vyjadrovacie prostriedky 
Výtvarná výchova– vyjadrovacie prostriedky 
Biológia – prostredie, ktoré neškodí 

Móda a životný štýl  
Kultúra tela – kult tela 

OSR 1, 4, 5 
MKV 1, 4, 5 

TPPZ 2, 4, 5, 6, 7 
MDV 1, 2 

1.1 
1.2 
2.2 

Informatika – PC prezentácia 
Telesná výchova – harmónia duše a tela 
Etická výchova- neverbálna komunikácia 
Výtvarná výchova – líčenie, koláž 
 

Masová s populárna kultúra  
Elektronické médiá 

OSR 1, 3, 4, 5 
MKV 1, 2, 4 

MDV 1,2 
TPPZ 2, 4, 5, 6 

1.1 
1.2 
2.2 

Výtvarná výchova – komiks 
Hudobná výchova – festival 
Informatika – tvorba web stránky 
Etická výchova – hodnotové postoje 
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Tematický celok 
 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 

Kultúrna tradícia, 
kultúrne povedomie 
a identita 

Kde žijem: Pamiatky 
v regióne /  
Moja obľúbená 
pamiatka 
 
 
 

Kultúra – obsah pojmu, 
funkcie, analýza. 
Kultúrna tradícia, identita a 
kultúrne povedomie. 
Regionálna kultúra a pamiatky 
– poznávanie regiónu.  
 

Žiak vie/dokáže: 
spracovať digitálne kultúrnu 
pamiatku, 
vytvoriť prezentáciu pamiatky, 
artefaktu, piesne, zvyku, 
zhodnotiť prínos a význam 
vybranej kultúrnej pamiatky, 
diskutovať o kultúrnej tradícii 
a identite. 

výklad 
dialóg 

exkurzia-
pamiatky 

Senca 

individuálna 
práca 

 
 

ústne 
skúšanie 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Experimenty 
s každodennou 
kultúrou 

Plagát, bilboard, 
logo  
 
Životný príbeh 
predmetu 

Úžitková, estetická a znaková 
funkcia kultúrneho predmetu. 
Dizajn výrobkov. 
Architektúra. 

Žiak vie/ dokáže: 
zhotoviť logo firmy, plagát, 
bilboard, reklamný pútač 
alebo slogan na konkrétnu 
akciu, 
na konkrétnych kultúrnych 
predmetoch interpretovať 
súvislosti – staré/ nové, 
vkusné/nevkusné, retro, 
inovatívne a pod. 

demonštračná 
metóda 

skupinová 
tvorivá 
práca 

skupinové 
skúšanie 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Reklama Dramatizácia 
reklamy 
 
Osobná reklama 

Ciele reklamy, psychologické 
pôsobenie reklamy. 
Osobná reklama – profil, 
status, portfólio. 
Kultúra ako tovar.  
Reklamná kampaň kultúrneho 
produktu. 
 

Žiak vie/ dokáže: 
interpretovať vybranú reklamu 
z hľadiska obsahu, 
zdôvodniť využitie umenia 
v reklame, 
pripraviť projekt prezentácie 
vlastnej myšlienky, nápadu, 
vytvoriť koncept reklamy na 
vybraný produkt. 

zážitková 
metóda 

skupinová 
praktická 
aktivita 

individuálna 
práca 

skupinové 
skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

 

prezentácia 
zručností 
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Vyjadrovacie a 
výrazové možnosti 
rôznych umeleckých 
druhov 

Vyjadrovacie 
prostriedky  
hudobného umenia, 
výtvarného umenia, 
literárneho umenia 
 
Dramatizácia 
skutočnosti okolo 
nás – pantomíma 
 
Všednosť a slávnosť 
 

Vyjadrovacie prostriedky a 
kompozičné princípy rôznych 
druhov umenia - rytmus, 
symetria, melódia, 
kompozícia, gradácia…. a ich 
stavebné elementy – bod, 
čiara, plocha, tvar a pod. 
Techniky tvorby umeleckého 
diela. 
Médium – prostriedok 
medziľudskej komunikácie. 
 

Žiak vie/ dokáže: 
porovnávať využitie 
analogického vyjadrovacieho 
prostriedku vo vybraných 
umeleckých druhoch, 
charakterizovať tri 
vyjadrovacie prostriedky v 
jednotlivých druhoch umenia, 
vysvetliť pojem výraz 
výtvarného diela. 

zážitková 
metóda 

návšteva 
galérie 

skupinová 
praktická 
aktivita 

ústne 
hromadné 
skúšanie 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Historická kultúra a 
súčasnosť 

Kultúra okolo nás 
UNESCO 
 
Kultúra ako ľudská 
aktivita - estetická 
hodnota 

Národná kultúra – tradícia a 
súčasnosť.  
Svetové kultúrne dedičstvo – 
pojem a význam pre 
spoločnosť.  
Kultúrne vplyvy, smery v 
modernom a súčasnom 
výtvarnom umení. 

Žiak vie/ dokáže: 
na kultúrnej pamiatke, 
umeleckom diele zdôvodniť 
význam svetového kultúrneho 
dedičstva a jeho ochrany, 
porovnať formu, obsah 
význam umeleckých diel 
rôzneho žánru v histórii a v 
súčasnosti, 
diskutuje o zmysle výberu 
artefaktov a o ich význame vo 
svojom živote.  

zážitková 
metóda 

 
beseda 
výklad 
dialóg 

 

návšteva 
galérie 

individuálna 
práca 

hromadné 
skúšanie 

ústne 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 
zručností a 
vedomostí 

Funkcie umenia, 
estetické vnímanie 

Kultúrny šum 
Zmysel umenia 

Zvuková kulisa, šum prírody a 
hluk a krása civilizácie. 
Vizuálna krása prírody 
a civilizácia.  
Orientácia v priestore. 
 

Žiak vie/ dokáže: 
vytvoriť projekt prostredia, 
ktoré neškodí človeku. 
diskutovať o orientácii v 
„kultúrnom šume“. 

inštruktáž 
 

diskusia 
 
 

individuálny 
projekt 

ústne 
individuálne 

skúšanie 
 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Móda a životný štýl  Verbálna a 
neverbálna 
komunikácia 
 

Telo a tvár v rôznych 
kultúrach. Vyjadrovacie 
prostriedky módy, 
diferenciácia v oblečení, 

Žiak vie/ dokáže: 
navrhnúť telový dizajn pre 
rôzne spoločenské 
príležitostie, 

diskusia 
výklad 

zážitková 
 

praktická 
skupinová 

aktivita 
individuálna 

praktické 
skúšanie 

ústne 
písomné 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 
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Módna show 
Štýl v odievaní v 
minulosti a 
súčasnosti 
Kultúra životného 
štýlu 

konformizmus, 
sebapropagácia účesu, líčenia, 
štýl doby.  
Ukážky – experimentálne 
trendy, módne časopisy, 
televízia, módne prehliadky. 
Etiketa a kultúrna komunikácia 

usporiadať módnu prehliadku, 
porovnať súčasné a minulé 
štýly v odievaní. 

práca  zručností a 
vedomostí 

Kultúra tela – kult 
tela 

Moje telo som ja Kalokagatia – jednota 
duševnej a telesnej krásy, 
gentleman, dandy.  
Telo v súčasnom umení. 
Sexualita a ideal krásy v 
súčasnosti a v minulosti.  
Vrcholový, výkonnostný,  
rekreačný šport. Olympijské 
hnutie. 
Ideál krásy v rôznych 
kultúrach, body art, tanec a 
pod. 

Žiak vie/ dokáže: 
tvorivo vyjadriť ideál mužskej 
a ženskej krásy, 
na ukážkach porovnať 
koncepcie v postoji k 
ľudskému telu v súčasnosti a 
minulosti, 
vytvoriť prezentáciu športovej 
udalosti, prehliadky, 
spoločenskej udalosti alebo 
verejnej akcie. 

demonštračná 
metóda 

 
dialóg 

hranie rolí 

skupinová 
prezentácia 

ústne 
skupinové 
skúšanie 

 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Masová a populárna 
kultúra  
 

Populárna kultúra 
 
 
Gýč a vkus 
 
Môj idol, vzor 
 

Princípy populárnej kultúry, 
zameranie na silný zážitok, 
orientácia na konkrétne 
sociálne skupiny. 
Mediálne formáty – 
telenovela, estrády, reality 
show, seriály a pod. 
Gýč, brak, kópia, falzifikát 
umenia v médiách. Vkus a gýč.  
Ľudia v populárnej kultúre – 
idol, vzor, norma. 

Žiak vie/ dokáže: 
na príkladoch rôznych 
mediálnych formátov vysvetliť 
fungovanie kritérií na 
rozlíšenie umeleckého diela a 
gýča, 
vytvoriť vlastný scénar k 
vybranému mediálnemu 
formátu, 
pripraviť portfólio o svojom 
idole, vzore. 
 

dialóg 
 

individuálna 
tvorivá 
práca 

ústne 
skúšanie 

 

odpoveď 
 

prezentácia 
praktických 
zručností a 
vedomostí 

 Masová kultúra Produkty masovej kultúry – 
typológia.  

kriticky zhodnotiť vybrané 
produkty masovej kultúry, 

motivačný 
problém 

samostatná 
praktická 

praktické 
samostatné 

prezentácia 
praktických 
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Masové médiá -print, TV, 
rozhlas, internet – žánre, 
formy.  
Orientácia na masy, na zisk. 
 

prezentovať vlastný mediálny 
produkt vo vybranom 
masmédiu. 
 

dialóg aktivita skúšanie 
 
 

zručností a 
vedomostí 

Elektronické médiá Elektronické médiá Elektronické médiá - druhy, 
povaha, funkcie.  
Nové médiá v súčasnom 
umení.  
Sociálne médiá  - kultúra 
a etiketa on-line komunít. 
Ukážky multimédií, 
softvérového umenia, hier 
a pod.  

Žiak vie/ dokáže: 
vytvoriť  logo alebo webovú 
stránku triedy, školy, 
prezentovať vlastný projekt  v 
prostredí elektronických 
médií.  

motivačný 
problem 

dialóg 

samostatná 
praktická 
aktivita 

praktické 
skúšanie 

prezentácia 
praktickách 

zručností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMENIE A KULTÚRA 

 

17 

 

UMENIE A KULTÚRA    2. ROČNÍK  

UČEBNÉ ZDROJE:  
Literatúra: 
Umenie a kultúra pre 2. roč. gymnázií,  E. Mistrík, EDUCO 2009 
Umenie a kultúra pre 3. roč. gymnázií,  E. Mistrík, EDUCO 2009 
Estetická výchova pre stredné školy, M. Fedorová, SPN 2001 
Dejiny maliarstva, H. Galanová, M. Matejková, Slovart 2005 
Encyklopédie, časopisy, denná tlač 
 
Didaktická technika: 
CD, DVD prehrávač 
Notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa 
 
Materiálne výučbové prostriedky: 
Fotografie, portréty umelcov, 
 CD: Pavelčák 6-9 roč. počúvanie hudby, 
 DVD: Umenie a kultúra 2. ročník gymnáziá , 
 Videokazety: Estetika, 2000, 
 Orffove hudobné nástroje, klavír, 
 kultúrne artefakty 
 
Ďalšie zdroje: 
Web stránky: www. youtube.com 
www.infovek.sk 
 
 
 

http://www.infovek.sk/
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Tematický celok 

 
Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Každodenná kultúra 
Analýza a interpretácia umeleckého diela 
Umelecké druhy 
Poznávanie umenia 

OSR 2, 4, 5 
MKV 1,  4, 5 

TPPZ 1, 2, 3, 6, 7 
MDV 1, 2 

1.1 
1.2 
2.2 

Etická výchova – morálne hodnoty 
Hudobná výchova – vyjadrovacie prostriedky 
Výtvarná výchova- vyjadrovacie prostriedky 
Informatika – PC prezentácia 
Dejepis – historické súvislosti, udalosti 
Slovenský jazyk – reklamný šot 

Hodnota umenia a trh s umením 
Vysoká a nízka kultúra 
Prevádzka v kultúre – prezentácia umenia 

OSR 1, 2, 4, 5 
MKV1,2, 4 

TPPZ 1, 3, 6, 7 
MDV 1, 2 

1.1 
1.2 
2.2 
3.1 

Etická výchova – reč tela 
Hudobná výchova - folklór 
Výtvarná výchova – vnímanie obrazov 
Informatika – PC prezentácia 
Dejepis – historické súvislosti 
Slovenský jazyk - publicistický žáner 

 

 

 
Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 
metódy formy metóda prostriedok 

Každodenná 
kultúra - 
experimenty 

Junk art – umenie 
odpadu 

kultúrne predmety (úžitková, 
estetická a znaková funkcia), 
 junk art – umenie odpadu 
recyklácia v materiálnom a 
kultúrnom zmysle 

Žiak vie/ dokáže: 
vytvoriť inštaláciu, happening 
alebo predstavenie s rôznymi 
kultúrnymi predmetmi 
(artefaktmi) - druhý život 
predmetov. 

rozhovor 
výklad 

návšteva 
galérie 

 

individuálna 
 

práca vo 
dvojiciach 

ústne 
praktické 
skúšanie 

 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 

 Reklamný šot 
Videoklip 

experimenty s materiálom rôznych 
umení a oblastí kultúrnej tvorby 
(videoklip, hudobno-multimediálny 
klip, reklamný šot, dokument, 
VJing, projection mapping a pod.), 
kooperácia v malom filmovom 
štábe (scenár, libreto, réžia, zvuk, 

vytvoriť videoklip alebo 
reklamný šot zameraný na 
prezentáciu (školy, projektu, 
produktu a pod.). 

rozhovor 
diskusia 

 

skupinová 
aktívna práca 

ústne 
praktické 
skúšanie 

 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 
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scéna, telový dizajn, kostým, 
kamera, herectvo, produkcia, 
postprodukcia) 
 

Analýza  
a interpretácia 
umeleckého 
diela 

Ako prežívam 
umenie (estetické 
vnímanie) 
 
Kompozícia 
umeleckého diela  
 
Ako rozumiem 
umeniu (umelecký 
význam) 

tvorba, percepcia, recepcia a 
interpretácia umeleckého diela 
analýza umeleckého diela (základy 
semiotiky) znak, symbol, index, 
ikona, emotívne a hodnotové znaky 
(denotát, konotát a pod.) 
koncepcie a aspekty interpretácie 
umeleckého diela (historický, 
ikonografický, psychologický, 
sociálny, autorský a pod.) 
súvzťažnosť obsahových a 
formotvorných zložiek – význam a 
výraz význam umeleckého diela 
(prirodzený, konvenčný, 
symbolický, morálny, 
transcendentný, alegorický a pod.) 
verbálna interpretácia umeleckého 
diela umelecká interpretácia 
vybraného diela – parafráza, 
posun, ozvláštnenie, persifláž a pod 

Žiak vie/dokáže: 
 identifikovať funkcie vybraného 
umeleckého diela,  
vysvetliť pojmy obsah a forma 
umeleckého diela,  
porovnať intenzitu a 
rôznorodosť estetického zážitku 
z vnímania rôznych umeleckých 
diel a artefaktov,  
verejne prezentovať verbálnu 
alebo umeleckú interpretáciu 
vybraného umeleckého diela 
alebo artefaktu. 

demonštračn
á 

dialog 
výklad 

 
práca s IKT 

 
zážitková 

 

Individuálna 
projektová  

práca 
 

skupinová 
práca 

ústne 
písomné 
skúšanie 

 
individuálne 
a skupinové 

skúšanie 
 
 

odpoveď 
test 

 
prezentácia 
praktických 
zručností a 
vedomostí 

Umelecké 
druhy 

Hlavné umelecké 
druhy 

umelecký druh (umelecká 
literatúra, výtvarné umenie, hudba, 
divadlo, audiovízia, úžitkové 
umenie, architektúra) umelecké 
dielo a jeho funkcie, vrstvy 
umeleckého diela (formálna, 
materiálová, tematická, 
významová, pragmatická) 

Žiak vie/dokáže: 
zobraziť prostriedkami 
ktoréhokoľvek umeleckého 
druhu ľubovoľnú situáciu 
(motív),  
priradiť umelecké dielo k 
umeleckému druhu,  
rozlíšiť kombináciu umeleckých 
druhov v syntetických 
umeniach. 

rozhovor 
výklad 

 práca s IKT 

individuálna  
práca 

ústne 
individuálne 

skúšanie 
 
 

odpoveď 
test 

prezentácia 
vedomostí 

Poznávanie 
umenia   

Slohy, smery, 
štýly historických 
období 

umelecké dielo (v rôznych druhoch 
umenia) umelecké slohy, smery a 
štýly, umenie ako mágia, predmet 

Žiak vie/dokáže:  
na príklade poukázať na paralely 
umenia a iných oblastí kultúrnej 

rozhovor 
diskusia 

práca s IKT 

samostatná 
práca 

 

ústne 
písomné 
skúšanie 

odpoveď 
test 
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Umenie a mágia  
 
Umenie a veda  
 
Umenie pre 
umenie 
 
 
Funkcie umenia 

kultu, poznania, zábavy a pod. 
irónia, komika, hra, vážnosť v 
umení, umelecké stratégie na 
princípe privlastnenia – apropriácia 
(citácia, parafráza, intervencia, 
transformácia) umenie a veda 
(prírodné, spoločenské, humanitné 
a pod.), umenie pre umenie (l`art 
pour l`art) umenie a jeho 
mimoumelecké funkcie 
(spoločenské, morálne a pod.) 

tvorby spoločnosti,  
priradiť konkrétny umelecký 
druh ku slohovému obdobiu, 
smeru a štýlu,  
pomenovať historické slohy 
umenia v ich časovej 
následnosti, 
formou portfólia dokumentovať 
vo vybraných umeleckých 
médiách rôzne druhy umenia. 

práca vo 
dvojiciach 

 
 

prezentácia 
vedomostí 

Hodnota 
umenia a trh s 
umením 

Originál a kópia 
umeleckého diela  

hodnota umenia (status, korisť, 
zberateľstvo, jedinečnosť, 
kapitalizácia) vplyv technológií na 
funkciu a hodnotu umeleckého 
diela (hodnota a funkcia originálu, 
reprodukcia, kópia, falzifikát, 
plagiát a pod.), ukážky – katalógy 
výstav, sprievodné materiály k 
festivalom, akciám, koncertom, 
kultúrnym podujatiam a pod., 
informácie na internete, sociálnych 
sieťach a pod. 

Žiak vie/dokáže: 
zdôvodniť svoj názor na 
hodnotu umeleckého diela,  
porovnať rozdiely v 
zhodnocovaní jednotlivých 
druhov umení,  
vyjadriť svoj názor na 
repatriáciu vybraných 
umeleckých diel,  
na vybranom umeleckom diele 
alebo artefakte vysvetliť podiel 
umeleckého trhu na jeho 
úspechu, respektíve neúspechu. 

zážitková 
praktická 

dialóg 
 

skupinová 
práca 

 

hromadné 
praktické 
skúšanie 

 
 
 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 

 Masová 
produkcia  
a experimentálne 
umenie 
 
 

trh s umením (história a súčasnosť) 
aukcie návštevy rôznych kultúrnych 
a umeleckých podujatí (výstava, 
koncert, show, festival, klubová 
akcia, film o filme, workshop, 
diskusia a pod. 

porovnať spôsob ekonomického 
zhodnotenia a kultúrneho 
významu diel masovej 
produkcie a experimentálneho 
umenia. 

zážitková 
dialóg 

pozorovanie 
 

individuálna 
 

skupinová 
práca 

hromadné 
ústne 

skúšanie 
 
 
 

odpoveď 
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Vysoká a nízka 
kultúra 

Médiá v kultúre  
 
Subkultúra 

vysoká a nízka kultúra, tvorivé 
umenie a stredný prúd, poklesnuté 
formy umenia, konvencia a 
experiment subkultúry – zvyky, 
rituály, tradície, produkty 

Žiak vie/dokáže: 
na rôznych príkladoch poukázať 
na kritériá vysokej a nízkej 
kultúry,  
pomenovať znaky subkultúr,  
porozprávať o príčinách vzniku 
subkultúr a vplyve subkultúr na 
dominantnú kultúru. 
 

výklad 
dialóg 

 
pozorovanie 

beseda 
 

individuálna 
 

skupinová  
projektová 

práca 

hromadné 
praktické 
skúšanie 

 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 

Prevádzka v 
kultúre – 
prezentácia 
umenia 

Galéria/ koncert/ 
múzeum  
 
Recenzia 
umeleckého diela 

kultúrne a umelecké inštitúcie – 
rozhovory s pracovníkmi rôznych 
kultúrnych a umeleckých inštitúcií, 
formy prezentácie umenia (galérie, 
múzeá, výstavy, veľtrhy, festivaly, 
aukcie, koncerty, predstavenia a 
pod.), reklama a marketing 
umenia, prezentácia umenia v 
rôznych médiách (odborné 
časopisy, publikácie, show, 
happening, workshop, diskusia, 
kampaň a pod.), umelecká kritika, 
sociálny aspekt umenia: cieľové 
skupiny, úloha obecenstva 
mecenášstvo a sponzorstvo 

Žiak vie/dokáže: 
slovne zhodnotiť zážitok z 
navštíveného kultúrneho a 
umeleckého podujatia,  
objasniť vzťah medzi dielom a 
cieľovou skupinou,  
vytvoriť prezentáciu alebo 
recenziu na vybrané umelecké 
dielo. 

zážitková 
práca s IKT 

 
návšteva 
koncertu, 

galérie 
 

individuálna 
tvorivá práca 

ústne 
praktické 
skúšanie 

 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 

 

 

 

 

 


