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HODINOVÉ DOTÁCIE  

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Umenie výtvarná výchova 2 0       

 a kultúra hudobná výchova 1 1       

  umenie a kultúra          1 1    

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 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA     8 – ROČNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení kresby, maľby, plastiky, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu. Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len 

doplnkovými aktivitami v rámci motivácie alebo následných ukážok, diskusií. Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi od ceruzky až po 

fotoaparát a počítač. Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu, čo chcú žiaci vytvoriť, cez nachádzanie formy, ako to vyjadriť, až po realizáciu schopnosť realizovať nápad a 

formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky. Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na 

základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie 

kritické porozumenie reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre, fotografiám, obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich obraz sveta. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci  

- spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú   
gramotnosť v ich používaní,  

- rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich spracovávať, 
- rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, 
-  spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretujú,  
- poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy,  
- osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania 

hodnôt umenia a kultúry –    vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie.  
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HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU   
 
 (1) V rámci predmetov výtvarná výchova uplatňuje  učiteľ tieto hlavné kritériá:  
a) priebeh vytvárania postojov,  
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí,  
c) priebeh získavania vedomostí,  
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.  
 
(2) Pri hodnotení priebehu vytvárania postojov  učiteľ u žiaka primerane veku hodnotí:  
a) prístup k  činnostiam z  hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,  
b) otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,  
c) cieľavedomosť riešení,  
d) záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,  
e) schopnosť spolupracovať,  
f) schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov.  
 
(3) Pri hodnotení priebehu získavania zručností a spôsobilostí  učiteľ u žiaka primerane veku hodnotí:  
a) technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi),  
b) formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),  
c) mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,  
d) mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 
e) mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky).  
 
(4) Pri hodnotení priebehu získavania vedomostí  učiteľ u žiaka primerane veku hodnotí:  
a) znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami,  
b) pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,  
c) znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania.  
 
(5) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmetoch výtvarná výchova klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 6 až 10 v primeranom rozsahu pre príslušný 
ročník štúdia.  
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PRIEREZOVÉ TÉMY 

Každá z prierezových tém sleduje konkrétne ciele: 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

1. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

2. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 

3. získať a postupne skvalitňovať schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

1. osvojiť si stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a rozvinutie mediálnej kompetencie – zmysluplného využívania médií a ich produktov,  

2. rozvinúť  schopnosť vytvorenia vlastného názoru na základe rôznych zdrojov prijímaných informácií,  

3. rozvinúť schopnosť kriticky posudzovať informácie šírené médiami a vyberať z týchto informácií,  

4. uvedomenie si vplyvu médií na jednotlivca a na verejnú mienku 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

1. zlepšiť pripravenosť žiakov na stret a prípadné spolunažívanie s príslušníkmi iných kultúr, vytvorenie vzájomného rešpektu, poznávanie a rešpektovanie 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality,  

2. zameranie na slovenské kultúrne prostredie a tradičnú kultúrnu rozmanitosť tohto prostredia,  

3. zamedzenie rôznych podôb neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 

2. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
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1. naučiť žiakov rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, ale vedieť si uplatniť aj svoje práva, 

2. podporovať prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok, 

3. pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

4. rozvíjať zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

5. rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA 

1. rozvíjať pocit zodpovednosti za udržanie hmotného i nehmotného dedičstva krajiny, 

2. vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu k svojmu regiónu, krásam prírody, staviteľstva, ľudového umenia   

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

1. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine – písomne i verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii 

2. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

3. kultivovane prezentovať svoje názory, hypotézy, 

4. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

5. využívať rôzne typy prezentácií,  

6. rozvíjať  schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami, obhájiť vlastný názor 

LEGENDA 

TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 
MKV – Multikultúrna výchova 
OŽZ – Ochrana života 
ENV – Environmentálna výchova 
MDV – Mediálna výchova 
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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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VÝTVARNÁ VÝCHOVA     PRÍMA 

UČEBNÉ ZDROJE  
 

 Literatúra 
ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 6. ročník ZŠ. Prievidza: EDUCO, 2011 
REISTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1988 
BARTKO, O.: Farba a jej použitie. Bratislava: SPN, 1980 
FILA, R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá, 1991 
LOSOS, L.: Techniky maľby. Bratislava: Pallas, 1992   
BARTKO O. a kol. : Výtvarná príprava. 
BARBERA SIRENZE, 1969: Tvorivosť, tvar, farba. 

 
 Didaktická technika 

PC, dataprojektor 
 

 Materiálne výučbové prostriedky 
nástenné mapy,  prezentácie 

 
 

Tematický celok 
Prierezová téma Finančná gramotnosť 

 
Medzipredmetové vzťahy 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky OSR  GEO - mierka mapy  
Možnosti zobrazovania videného sveta MKV 1 1.2 DEJ – architektonické slohy 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia MKV 3,2 
3.1 
2.2 

MAT – geometrické tvary 
INF – informácie okolo nás 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia MKV 1  DEJ – história ľudstva 
Podnety fotografie MDV 2, 3 1.2 FYZ - svetlo 

Podnety filmu a videa ENV 1 1.2 INF – tvorba videa 

Podnety architektúry TPPZ 
1.1 DEJ – architektúra 

GEO – práca s mapou 
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Podnety dizajnu 
MKV 1 
ENV 2 

1.1  
INF – práca s informáciami 

Tradície a podnety remesiel 
MDV 1 4 

ENV 2 
1.1 DEJ – remeselnícka výroba, tradície 

HUV - folklór 
Elektronické médiá MKV 3 2.2  

Podnety hudby a literatúry = synestetické podnety ENV 2 
2.2 HUV – analýza skladieb 

SJL – dráma 

Podnety poznávania sveta 
OSR 1 
ENV 2 

2.2  
BIO - príroda 

Škola v galérii ENV 3   

 

Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

Organizácia vyučovania Hodnotenie 

formy metódy metódy prostriedky 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mierka 
a proporčné 
vzťahy, operácie 
s proporciami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozitív a negatív na ploche – šablóny z 
obrysového tvaru (figúra, predmet), dynamické 
zobrazenie pohybu opakovaním obrysového 
tvaru, mierka a proporčné vzťahy, operácie s 
mierkou zobrazovania: zmenšovanie – 
zväčšovanie, vzďaľovanie – približovanie, 
pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti, 
operácie s proporciami: približný pomer častí 
videnej a kreslenej predlohy, farebné 
budovanie priestoru v obraze: blízkosť a 
vzdialenosť, geometrická a lyrická abstrakcia, 
akčná maľba, transformácia vybraného motívu 
do niekoľkých tvarových štýlov (geometrizácia, 
vyskladanie z iných tvarov, redukcia na obrys, 
vyjadrenie linkou, bodmi a pod.)  

Žiak vie/dokáže  
- použiť výrazové možnosti 

rôznych kvalít čiar, tvarov, 
plôch povrchov, farieb a 
farebných kombinácií, 

- usporiadať rôzne prvky do 
kompozície, 

- kresbou vyjadriť základné 
vzťahy predmetov v priestore,  

- vyjadriť vzťahy farieb v 
priestore pri zobrazovaní 
exteriéru (krajiny), 

- štylizovať motív.  
 

 

individuálna 
práca  

 
skupinová 

práca 

dialóg 
 

zážitok 
 

beseda  
výklad 

ústne 
 

praktické 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
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Možnosti 
zobrazovania 
videného 
sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreslenie 
a modelovanie 
postavy. 
 
Figurálna 
kompozícia – 
obrazy, sochy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proporcie postavy (človek, zviera), analytické 
pozorovanie postavy, kreslenie postavy podľa 
videnej skutočnosti (základy geometrickej 
výstavby proporcií, pohybu). zobrazovanie 
výrazu tváre, karikatúra podľa fotografických 
portrétov (prepojené s tematickým radom 
podnety fotografie), subjektívne 
transformovanie videnej reality, nadsadenie a 
štylizácia foriem umocňujúca výraz, 
expresionistické portréty, výrazové hlavy, 
doplnenie časti reprodukcie (fotografie) 
kresbou (maľbou), dôraz na približné 
napodobenie štýlu, výrazu a proporcií v 
doplnenej časti „rekonštrukcia“ – tónovanie 
plastickosti (reštaurovanie chýbajúcej časti).  
 
 

Žiak vie/dokáže  
- nakresliť približné tvary a 

proporcie pozorovaných 
postáv,  

- vymodelovať približný tvar 
videného predmetu,  

- vyjadriť približné proporcie pri 
kreslení postavy, 

- vyjadriť približné proporcie pri 
modelovaní postavy, 

- zobraziť charakteristický výraz 
rôznych emócií 
prostredníctvom portrétu 
(karikatúry),- 

- výtvarne rekonštruovať časť 
neúplného obrazu. 

  

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 

Podnety 
moderného 
a súčasného 
výtvarného 
umenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinetické 
a svetelné 
umenie. 
Op – art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geometrizácia tvarov predmetov (napr. zátišie), 
kompozícia (obraz) z takto „rozložených“ 
predmetov – kubistický princíp, fantastické 
kombinácie tvarov (napr. častí predmetov, 
ľudských a zvieracích postáv a pod.), 
surrealistické umenie, kubistické umenie, 
porovnanie zobrazujúceho a nezobrazujúceho 
(abstraktného) umenia, op-art: inšpirácia 
vybraným princípom op-artovej tvorby 
(mihotavý efekt, ilúzia priestorovosti, svetelný a 
farebný kontrast, séria, mriežka a pod.), 
kinetické umenie: jednoduchý kinetický object, 
optické klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia. 
  

Žiak vie/dokáže 
- použiť geometrizáciu tvarov (v 

maľbe, alt. v kresbe zátišia, 
krajiny alebo portrétu),  

- vytvoriť fantastickú 
kompozíciu skladaním 
rozmanitých tvarov, 

- slovne opísať kubistické dielo, 
- slovne opísať surrealistické 

dielo,  
- rozpoznať princípy op-artu a 

kinetického umenia. 
 
  

práca vo 
dvojici 

individuálna 
práca  

 
projektové 

výklad 
 

dialóg 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 

test 
 

Výtvarné 
činnosti 
inšpirované 
dejinami 
umenia 
 
 
 

Stredoveké 
a gotické 
umenie: 
vitráž, písanie 
kníh. 
 
 
 

mozaika (z papiera alebo rôznych materiálov) 
alebo maľba (vlastný motív žiaka, formálna 
inšpirácia z dejín umenia), umenie neskorej 
antiky – mozaiky, byzantské umenie – ikony, 
uvedenie do dobovej situácie – príbeh umelca 
neskorej antiky (Byzancie), ranokresťanské 
umenie, gotické umenie a architektúra 
(katedrála, hrad, odev), uvedenie do dobovej 

Žiak vie/dokáže 
- pomenovať typické prvky 

mozaiky,  
- tvorivo použiť (transformovať) 

princíp mozaiky,  
- rozpoznať typické znaky 

gotického umenia a 
architektúry,  

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 
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situácie – hra na umelca gotiky výtvarná 
interpretácia dobovej výtvarnej formy (napr. 
vitráž z papiera alebo rôznych materiálov – 
vlastný motív žiaka, alebo knižná iluminácia, 
návrh gotického rytierskeho brnenia, odevu a 
pod.),  

- tvorivo použiť (transformovať) 
historický motív,  

- rozlíšiť typické prvky rôznych 
umeleckých slohov – ich 
súvislosti a rozdiely.  
 

Podnety 
fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Svetlo 
a fotografia. 
Luminografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základy práce s digitálnym fotoaparátom, 
fotografia (digitálna), hľadanie záberu – výsek 
(rámovanie) pohľadu na skutočnosť, rôzne 
výseky rovnakého námetu v hľadáčiku (napr. 
drobné predmety) rôzne možnosti pohľadu na 
predmet (motív) – celok a detail, hry s 
približovaním (zoomom), rovnaký námet s 
rôznou expozíciou, režim makro, uloženie a 
základné operácie s fotografiou v počítači, vznik 
fotografie, inscenovaná fotografia, práca s 
materiálmi – príprava inscenovaného 
prostredia (inštalácie), fotogenického terénu 
(napr. z papiera, plastelíny, rôznych 
priehľadných a polopriehľadných materiálov), 
využitie povrchov (textúr), umiestnenie 
predmetu v inscenácii, osvetlenie, nasvietenie s 
farebným svetlom fotografovanie s rôznych 
uhlov pohľadu – celok, detail, 
fotografovanie krajiny, premeny denného 
svetla, formát, výrez, približovanie, detail a 
celok, ukážky krajinárskej fotografie, 
fotografovanie portrétu (osvetlenie, výraz, 
formát, výrez, profil, trištvrte profil, en face, 
podhľad, nadhľad), portrétna fotografia, 
postprodukcia fotografie, montáže, filtre, 
zmeny farebnosti, proporcií; výber časti obrazu, 
fotomontáž digitálnej fotografie.  

Žiak vie/dokáže  
- poznať základné úkony 

fotografovania s digitálnym 
fotoaparátom (záber – 
rámovanie, približovanie – 
vzďaľovanie, uloženie 
fotografie),  

- využiť poznatky o výtvarných 
vyjadrovacích prostriedkoch 
pri fotografovaní, 

- nafotografovať inscenovanú 
situáciu,  

- využiť poznatky o výtvarných 
vyjadrovacích prostriedkoch 
pri fotografovaní,  

- použiť pri fotografovaní 
vhodnú expozíciu a režim,  

- rozlišovať rôzne spôsoby 
komponovania portrétu, 

- upraviť fotografiu v počítači.  
 

 
 
 
 
 
 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 
 

Podnety 
filmu a videa 
 
 
 
 

Vzťah obrazu 
a zvuku vo 
filme. Hudba, 
hlas, slovo, 
strih. 
 

záber (kompaktný digitálny fotoaparát alebo 
mobilný telefón, videokamera), veľkosť, 
kompozícia a dĺžka záberu, uhol pohľadu, 
osvetlenie, farebné naladenie, voľba témy, 
výber/príprava scény a aktérov, vyjadrenie 
miesta spájanie záberov a obrazov (sekvencia, 

Žiak vie/dokáže  
- poznať základné úkony pri 

nakrúcaní videa,  
- pomenovať vzťah obrazu a 

zvuku vo videu alebo vo filme,  
- rozlišovať základné filmové 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 
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statický záber), plynutie času, základné pojmy a 
ich praktické ozrejmenie, prostredníctvom 
výtvarných činností, informácie o vzniku filmu 
(ukážky prvých filmov), vzťah obrazu a zvuku vo 
videu a filme, ozvučenie krátkej ukážky 
(experimentovanie s ozvučením s použitím 
vybraného obrazu a zvuku v počítačovom 
programe), hudba, hlas a ruchy.  

žánre, 
- poznať hlavné fázy procesu 

vzniku audiovizuálneho diela.  
 
 
 
 
 

dvojici 

Podnety 
architektúry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanizmus. 
Mesto a dedina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odvodzovanie priestoru od postavy človeka a 
jeho pohybov v ňom – tvorba priestorových 
modelov odrážajúcich tvar alebo funkciu napr. 
proporcií postavy, pohybov, polôh tela pri 
rôznych činnostiach, modely „schránok“ na 
bývanie, na pohyb pre človeka alebo pre 
živočíchov, návrh zariadenia vlastného 
priestoru (napr. brlôžtek, jaskyňa, hniezdo, 
nora, detská izba, karavan, trieda, spálňa), 
exteriér a interior, urbanizmus: nadhľad, 
pôdorys, plán plán mesta (dediny), štruktúra 
zón, doprava, uzly; vzájomné vzťahy, vzťah ku 
krajine porovnanie: mesto a dedina, fantastické 
priestory, fantastické funkcie, utópia.  
 

Žiak vie/dokáže  
- charakterizovať exteriér a 

interiér v architektúre,  
- výtvarne vyjadriť vlastnú 

predstavu ľubovoľného 
architektonického priestoru,  

- rozlíšiť prvky a funkcie častí 
zástavby mesta alebo dediny,  

- vytvoriť jednoduchý plán 
usporiadania urbárneho celku 
(mesto, dedina, osada, časť) 
podľa svojej predstavy.  
 

 
 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

 
 
 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 

Podnety 
dizajnu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odevný dizajn. 
Móda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

zásady tvorby, znaku a značky, návrh loga, 
značky pre odevný dizajn, odev, časť odevu, 
doplnok, história odievania, návrh dizajnu 
výrobku (napr. automobil, telový dizajn – 
úprava tváre (make up), účesu, očí, nechtov; 
optické korekcie tvaru a výrazu tváre, líčenie, 
kaderníctvo, maskovanie, líčenie, kamufláž 
(televízne, divadelné, fantazijné, historické a 
pod.), experimentovanie so svojim zovňajškom 
– body art.  

Žiak vie/dokáže  
- vytvoriť jednoduché znaky,  
- slovne opísať významy 

použitých znakov 
- navrhnúť odevy alebo doplnky 

podľa svojich predstáv,  
- uplatniť výtvarné kritériá pri 

úprave svojho zovňajšku.  
 
 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

 
 
 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 

Tradície 
a podnety 
remesiel 
 
 
 

Hrnčiarstvo a 
košikárstvo. 
 
Výtvarné 
spracovanie 
tradícií.  

výtvarné reakcie (inšpirácie, interpretácie, 
kombinácie) na rôzne typy regionálnych 
ornamentov alebo ornamentov rôznych kultúr, 
aplikácia a aktualizácia navrhnutého 
ornamentu (napr. na súčasný úžitkový predmet, 
časť odevu, žiakom vymodelovaný predmet), 

Žiak vie/dokáže  
- modelovať nádoby podľa 

vlastného návrhu,  
- vytvoriť ornamenty s 

tradičnými prvkami,  
- navrhnúť svojské ornamenty,  

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností 
 
 

odpoveď 
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podnety hrnčiarstva, návrh a modelovanie 
nádoby (príp. novotvaru), z mäkkej 
modelovacej hmoty použitie rôznych spôsobov 
povrchovej úpravy (napr. vlys, špagátová 
technika, vryp), možnosti farebnej úpravy a 
aplikácie dekoru/ornament, možnosti 
odrôtovania tvaru mäkkým drôtom, stručná 
história hrnčiarstva a drotárstva, podnety 
košikárstva, pletenie objektu z prútov (napr. 
papier, kartón, bužírka, drôt, drevo...),  
 

- tvorivo variovať tradičnú 
techniku, 

- poznať tradície svojho 
prostredia, 

- poznať najdôležitejšie 
tradičné (ľudové) remeslá.  

dvojici 
 
 

 

 
beseda 

Elektronické 
médiá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úprava 
digitálneho 
obrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

animácia (digitálne pečiatky, nástroj priesvitka, 
fázy animácie pomocou digitálnej pečiatky, 
vytváranie a úprava fáz animácie, kompozícia v 
animácii, čas v animácii, uloženie animácie), 
pohyby a procesy v animovanej kresbe 
(lineárna animovaná kresba, kolorovaná 
lineárna animovaná kresba), skenovanie a 
uloženie naskenovaného obrázka, nástroje v 
počítačovom programe, digitálna úprava farieb 
obrazu, digitálna úprava svetlosti, sýtosti, 
kontrastu farieb; rozostrenie, zaostrenie, voľná 
transformácia, digitálne filtre, farebné filtre, 
krivky farieb, digitálna obrazová koláž z obrazu 
a písma, export do formátu jpg, zostrih – 
montáž z častí (krátkych ukážok) filmov (napr. 
stiahnutých z portálu youtube) alebo z 
vlastných videozáberov, strihanie, výber častí, 
spájanie, inštalácia zvuku, výber hudby/zvuku, 
ruchu k danej scéne (napr. z internetových 
zdrojov) – spájanie obrazu a zvuku v 
počítačovom programe, podnety filmu a videa, 
postprodukcia obrazovej a zvukovej časti 
videoklipu, fotografie, prenos dát (z kamery, 
fotoaparátu alebo mobilného telefónu do 
počítača), uloženie dát, videoformát, výber, 
úpravy, strihanie a spájanie zvuku a obrazu, 
prezentácia videoklipu. 
 

Žiak vie/dokáže 
- vytvoriť jednoduchú animáciu 

pomocou pečiatok alebo 
vlastnej kresby,  

- naskenovať vlastnú kresbu 
(maľbu) predmet, alebo časť 
tela,  

- vytvoriť koláže z vlastných 
digitálnych kresieb, fotografií, 
malieb, alebo písma,  

- vytvoriť varianty digitálneho 
obrazu pomocou operácií v 
počítačovom programe,  

- poznať zásady strihania videa, 
- upraviť videoklip v počítači.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

 
 
 

dialóg 
 

výklad 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 
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Podnety 
hudby 
a literatúry = 
synestetické 
podnety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farebná hudba.  
Zvukové 
umenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grafická partitúra: zápis hudby (do notovej 
osnovy alebo do vlastného vymysleného 
systému) prostredníctvom zobrazovacích 
znakov, vlastných grafických symbolov, 
geometrických tvarov, koláže, asambláže z 
predmetov a pod. (dôraz na význam, tvar 
znakov, ich farbu, ich umiestnenie), pokus o 
zvukovú interpretáciu, objekt vydávajúci zvuk – 
hudobno-vizuálny nástroj, ozvučené povrchy 
(textúry: napr. vrúbkovaný papier, plech a 
pod.), zvuková performancia s vlastnými 
zvukovými objektmi (nástrojmi vydávajúcimi 
zvuky, ruchy, šumy), zvukové objekty, autorské 
a hudobné nástroje, vyjadrenie chutí 
výtvarnými prostriedkami (zobrazujúcim alebo 
abstraktným spôsobom), koreniny, bylinky, 
čaje, jedlá a ich farebné (tvarové, materiálové, 
gestické a pod.) vyjadrenie, hmatové pocity, 
vnímanie kvality povrchu: teplo – chlad, 
hladkosť – drsnosť, vlhkosť – suchosť a pod., 
vnímanie tvaru: hranatý – zaoblený, tupý – 
ostrý, jednoduchý – zložitý a pod. vnímanie 
váhy, veľkosti, dotyku, bolesti, pohybu a pod., 
vyjadrenie hmatového pocitu (performačné, 
farebné, tvarové, prostredníctvom symbolu, 
motívu alebo subjektívne abstraktného 
zobrazenia), výrazne odlišné hudobné formy 
(napríklad: symfónia, sonáta, fuga, ária a pod.) 
vyjadrenie vizuálnych analógií prostredníctvom 
výtvarných prostriedkov. 

Žiak vie/dokáže 
- vytvoriť svojský zápis hudby, 
- použiť zvukové vlastnosti 

materiálov a objektov,  
- výtvarne vyjadriť subjektívnu 

vizuálnu predstavu chuťového 
vnemu, 

- výtvarne interpretovať 
hmatové pocity,  

- rozpoznať vzťahy, podobnosti 
a rozdielnosti medzi 
hudobným a výtvarným 
umením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

 
 
 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 

Podnety 
poznávania 
sveta 
 
 
 
 
 
 

Podnety 
biológie--
prírodné 
štruktúry. 
 
 
 
 
 

výtvarné hry s problematikou dejepisu a /alebo 
zemepisu (napr. mapa/cestovný poriadok/ 
orientačná schéma svojej biografie – dejepisu 
svojho života alebo života predkov, symboly pre 
jednotlivé udalosti; alebo trojrozmerné 
zobrazenie historickej udalosti – možnosť 
kolektívnej práce), reflexia dobového dizajnu, 
módy, dopravných prostriedkov (napr. doby 
mladosti svojich rodičov, starých rodičov, 

Žiak vie/dokáže  
- výtvarne zareagovať na témy 

dejepisu alebo zemepisu,  
- výtvarne reagovať na témy 

biológie,  
- vytvoriť grafické znázornenie 

gramatických pojmov alebo 
vzťahov,  

- porovnávať súvislosti, 

individuálna 
práca 

 
projektové 

 
práca vo 
dvojici 

 
 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 

praktické 
 
 
 

prezentácia 
praktických 

zručností  
 
 

test 
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prastarých rodičov – podľa ukážok), podnety 
biológie: výtvarné interpretácie prírodných 
štruktúr (napr. makrosnímky rastlinných a 
živočíšnych tkanív, minerálov, pozorovanie 
mikroskopom, röntgenové snímky, snímky 
geologických vrstiev, kryštálov, tepelné snímky 
povrchu Zeme, kozmické snímky, pozorovaná 
štruktúra listov a pod.), výtvarné interpretácie 
gramatických tvarov (napr. slovných druhov, 
vetných členov, homoným, synoným, opozít a 
pod.), priraďovanie výtvarných znakov ku 
slovám, vizuálna poézia (náhrada slov 
grafickými znakmi, obrazmi, fotografiami, 
prírodninami alebo objektmi alt. predmetmi), 
výtvarné vyjadrenie matematických úkonov 
(sčítanie, odčítanie, násobenie delenie a pod.), 
náhrada čísel tvarmi, farbami, grafickými 
prvkami, zobrazeniami motívov variácie, 
kombinácie, transformácie, rady a série 
vybraných prvkov plynulé a pretržité, rastúce a 
klesajúce a pod., výtvarné vyjadrenie alebo 
využitie vybraných fyzikálnych/ 
chemických/biologických procesov, dielo 
(objekt, obraz), ktoré využíva výtvarné 
vlastnosti 
fyzikálneho/chemického/biologického/procesu  
- procesuálne umenie. 

vzájomné vzťahy medzi 
výtvarnými znakmi a slovami,  

- nachádzať analógie medzi 
matematikou a výtvarným 
vyjadrovaním, kompozíciou,  

- rozpoznať vizuálno-estetické 
hodnoty v procesoch v 
prírode,  

- výtvarne interpretovať 
vybraný proces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Škola v galérii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Obraz pre 5 
zmyslov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výtvarná interpretácia vybraného umeleckého 
diela podľa videnej reprodukcie (alebo diela v 
galérii), výtvarné dielo (o rozmeroch, autorovi, 
dobe vzniku, technike, námete), orientácia v 
galérii (príp. virtuálnej galérii) – vyhľadávanie 
diel, ich slovná interpretácia, možnosti 
prezentácie umenia: galéria, múzeum, výstava, 
vernisáž, knihy a časopisy o umení, druhy 
výtvarného prejavu: obraz, socha, grafika, 
objekt, inštalácia, vnímanie výtvarného diela (v 
galérii alebo podľa reprodukcie) – reakcie 
rôznych zmyslových modalít; obraz pre päť 

Žiak vie/dokáže  
- vymenovať typické znaky 

vybraných druhov umenia,  
- vymenovať druhy výtvarného 

umenia,  
- slovne interpretovať 

subjektívny dojem zo 
zmyslového (synestetického) 
vnímania umeleckého diela, 

-  slovne a výtvarne 
interpretovať videné výtvarné 
dielo, 

práca vo 
dvojici 

 
 

skupinová 

receptívna ústne 
 
 

praktické 

prezentácia 
praktických 

zručností  
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zmyslov (vcítenie sa do diela na základe jeho 
pozorovania; priraďovanie chuti, vône, zvuku a 
hmatového pocitu – farbe, tvaru, povrchu, 
svetlosti, motívu), umenie v galérii, rozdiel 
medzi múzeom umenia a výstavou, krátka 
slovná (písomná) reflexia („recenzia“) výstavy 
alebo virtuálnej galérie, časopisy o súčasnom 
umení/dizajne/architecture, komentovanie 
rôznych (vybraných) druhov médií, žánrov, 
štýlov, období a rôznych autorských prístupov v 
rámci jedného média, žánru, obdobia (podľa 
diel v galérii, virtuálnej galérii alebo podľa 
reprodukcií), knihya časopisy o modernom 
mení/dizajne/architektúre.  

-  diskutovať o videnej výstave, 
alebo prehliadke virtuálneho 
múzea na internete,  

- diskutovať o súčasných 
výtvarných dielach (o výstave, 
dizajne, architektúre, filme).  
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 Didaktická technika 

PC, dataprojektor 
 

 Materiálne výučbové prostriedky 
nástenné mapy, prezentácie 

 
 

 
Tematický celok 

 
Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Výtvaré vyjadrovacie prostriedky 
 

OSR 1 
 MAT - geometria 

Možnosti zobrazovania videného sveta 
 

MKV 1 
1.2 INF – grafické zobrazovanie 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 
 
 
 

MKV 3 

1.1. 
3.1 
2.2 

FYZ – svetlo 
 

Podnety filmu a videa 
 

MKV 2 
1.2 INF - video 

 
Podnety architektúry MKV 1 1.2 DEJ – architektúra 
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Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia MKV1  DEJ - história 

Podnety fotografie a dizajnu MDV1 
1.2 FYZ – svetlo 

INF – grafický dizajn 

Tradície a podnety remesiel 
TPPZ 

MKV2 
1.1 
2.2 

DEJ, ETV – tradície, remeslá 
HUV - folklór 

Elektronické mediá 
 

MKV 1 
ENV 2 

1.1 
2.2 

 
INF – informácie okolo nás 

Škola v galérii 
 

MDV 1,4 
  

 

Tematický 
celok Téma Obsahový štandard 

Výkonový štandard  
 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 

formy metódy metóda prostriedok 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poriadok a 
chaos v 
kompozícii. 
Zámer a náhoda 
v umení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozitív a negatív v priestorovom tvare: 
otláčanie predmetov do mäkkej 
modelovacej hmoty (figuratívna alebo 
abstraktná kompozícia) – odlievanie do 
sadry, farebné budovanie priestoru v 
obraze: blízkosť a vzdialenosť, poriadok a 
chaos – usporadúvanie prvkov v kompozícii, 
náhodná a konštruovaná zostava 
kompozícia, symetrické – asymetrické 
usporiadanie, rytmus – arytmia, zámerná – 
náhodná kompozícia (automatizmus, 
improvizácia, neporiadok), geometrická a 
lyrická abstrakcia, akčná maľba, 
transformácia vybraného motívu do 
niekoľkých tvarových štýlov (napr. 
geometrizácia, znejasnenie, vyskladanie z 
iných tvarov, redukcia na obrys, vyjadrenie 
linkou, bodmi a pod.), konfrontácia rôznych 
štýlov moderného alebo predmoderného 
umenia (obraz maľovaný rôznymi štýlmi a 
rukopismi zvolenými podľa ukážok), vybrané 

Žiak vie/dokáže  
- použiť výrazové možnosti 

rôznych kvalít čiar, tvarov, 
plôch povrchov, farieb a 
farebných kombinácií, 

- usporiadať rôzne prvky do 
kompozície, 

- kresbou vyjadriť základné 
vzťahy predmetov v 
priestore,  

- vyjadriť vzťahy farieb v 
priestore pri zobrazovaní 
exteriéru (krajiny), 

- vytvoriť rôzne typy 
kompozície zo zvolených 
prvkov,  

-  štylizovať motív,  
- kombinovať rôzne vybrané 

štýly výtvarného 
vyjadrovania v jednom 
obraze.  

individuálna 
práca 
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„ – izmy“ moderného umenia, maľba 
vybraných predmoderných slohov, výber, 
kombinácia, syntéza, komponovanie a 
porovnanie formálnych a výrazových 
vlastností rôznych štýlov.  

 
 

Možnosti 
zobrazovania 
videného 
sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazovanie 
priestoru, 
perspektíva. 
Zobrazovanie 
krajiny. 
Umenie 
inštalácie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základné proporcie predmetov, analytické 
pozorovanie predmetov (celok a časti), 
kreslenie predmetu podľa videnej 
skutočnosti (základy geometrickej výstavby 
proporcií); vyjadrenie približného tvaru a 
modelácie tieňovaním, šrafovaním, 
lavírovaním, modelovanie tvaru predmetu 
podľa videnej skutočnosti s dôrazom na 
základy výstavby proporcií (budovaných od 
geometrických tvarov k približnej modelácii 
predmetu), viacpohľadovosť plastického 
tvaru, zobrazovanie priestoru, lineárna 
perspektíva, pozorovanie a konštrukcia, 
interiér, zobrazenie architektonického tvaru 
v krajine – exterior, lineárna kresba, 
kolorovanie, renesančné zobrazenia 
perspektívy (F. Brunelleschi, Massacio, P. 
della Francesca, L.da Vinci a pod.),  
 

Žiak vie/dokáže  
- nakresliť približné tvary a 

proporcie pozorovaných 
predmetov,  

- vymodelovať približný tvar 
videného predmetu,  

- zobraziť jednoduché 
priestorové vzťahy v 
perspektíve, 

-  výtvarne rekonštruovať 
časť neúplného obrazu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

individuálna 
práca 

 
 
 

práca vo 
dvojici 

dialóg 
 

výklad 
 
 

zážitok 
 

beseda 

ústne 
 
 

praktické 
 

skupinové 
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prezentácia 
praktických 

zručností 
 
 

odpoveď 

Podnety 
moderného a  
súčasného 
výtvarného 
umenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dadaizmus. 
Ready-made. 
Pop art. 
Akčné umenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dadaizmus a pop-art (obrazy, objekty, 
asambláže,) dadaistický text, dadaistický 
object, ready-made – kompozícia z 
nájdeného predmetu, pop-art – výtvarné 
hry s reklamou (ikonografia každodennosti, 
masmédií, reklamy), zväčšeninou, 
zmnožením, materiálovou zmenou 
(napríklad mäkká plastika ), nový realizmus 
(dekoláž, konkrétna poézia, kompresia, 
akumulácia a pod.), umenie inštalácie: 
inštalácia (alebo: pre konkrétny priestor/z 
konkrétnych predmetov/z vytvorených 
rekvizít/z prírodnín a pod.), 
fotodokumentácia, umenie performancie a 
happeningu: performancia (samostatná – 

Žiak vie/dokáže 
- nachádzať súvislosti a 

rozdiely medzi rôznymi 
umeleckými štýlmi, 

- rozpoznať podstatné znaky 
umenia pop-artu,  

- pomenovať súvislosti a 
rozdiely medzi vybranými 
umeleckými šťýlmi, 

- vymenovať podstatné 
znaky umenia inštalácie,  

- predviesť performanciu na 
vlastnú tému, 

- vyjadriť (nahradia, 
parafrázujú) podstatné 

individuálna 
práca 
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symbolika gesta, postoja, pohybu); 
happening (skupinový; napr. zorganizovaný 
nevšedný zážitok), konceptuálne umenie 
nahradenie obrazu (predstavy) slovným 
výrazom, vystihujúcim jej podstatné prvky, 
alebo: parafráza (interpretácia) zvoleného 
konceptuálneho diela; text vyjadrujúci v 
jednoduchej forme podstatu „ zobrazenej“ 
skutočnosti; slovo ako náhrada obrazu 
(sochy, akcie a pod.), text a písmo vo 
výtvarnom umení, konceptuálny text, obraz 
z písma, textu – lettrizmus, text umiestnený 
v konkrétnom prostredí (kontexte), na 
objekte, alebo na časti obrazu. 

prvky svojho obrazu 
slovami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podnety filmu 
a videa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenár k filmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 scenár, príprava videa, klipu (námet, akcia, 
dej), rozkreslenie kľúčových scén – 
storyboard, návrh postáv (výzor, kostým), 
návrh filmovej scény, kostýmu ku scenáru, 
video a film – spoločné znaky a rozdiely, 
žánre filmu (dokument, komédia, horor, 
detektívka, sci-fi, seriál a pod.), 
charakteristické znaky jednotlivých žánrov 
,napodobnenie vybraného žánru (napr. na 
úrovni scenára, storybordu, krátkeho videa), 
alebo zostrih klipu z ukážky vybraných 
žánrov, krátky príbeh – video (klip), film a 
videoumenie, hra na „filmový štáb“ – rôzne 
úlohy pri príprave a realizácii filmu.  
 

Žiak vie/dokáže  
- poznať základné úkony pri 

nakrúcaní videa,  
- pripraviť krátky scenár a 

storybord videa,  
- rozlišovať základné 

filmové žánre, 
- poznať hlavné fázy 

procesu vzniku 
audiovizuálneho diela.  

 
 
 
 
 

individuálna 
práca 
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Podnety 
architektúry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ a funkcia 
stavby. 
Výraz stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

návrhy architektúr s rôznou funkciou a 
účelom charakteristika členenia, tvaru a 
výrazu funkcie architektonického priestoru: 
priestor pre sústredenie, učenie sa, 
výtvarné činnosti, pohyb, odpočinok a pod.; 
spoločný a súkromný priestor, sviatočný 
(posvätný) a všedný priestor, vonkajší a 
vnútorný priestor, výraz architektonického 
priestoru: (napr. stiesnený, smutný, 
chladný, intímny, príjemný, veľkolepý, 
slávnostný, veselý a pod.), typy 
architektonických priestorov, interiér a 
exteriér (špecifiká a vzájomné vzťahy), výraz 
a funkcie vnútorného a vonkajšieho 
priestoru tvaroslovie a materiály návrh 
vnútorného a vonkajšieho usporiadania 
vybraného typu architektúry, návrh a model 
vybraného typu architektúry (budovy, 
urbanizmu, krajinnej architektúry a pod.), 
práca architekta – tvorba architektonického 
návrhu.  

Žiak vie/dokáže  
- charakterizovať exteriér a 

interiér v architektúre,  
- rozlíšiť charakteristické 

funkcie architektonického 
priestoru,  

- rozlíšiť výraz 
architektonického 
priestoru,  

- nakresliť návrh 
architektúry vybraného 
typu,  

- rozlíšiť funkcie a výraz 
interiéru a exteriéru, 

- navrhnúť vonkajší a 
vnútorný priestor 
ľubovoľnej stavby,  

- vytvoriť jednoduchý model 
architektúry podľa svojho 
návrhu.  

individuálna 
práca 
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Výtvarné 
činnosti 
inšpirované 
dejinami 
umenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renesančné 
umenie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renesančné umenie (maliarstvo, sochárstvo, 
technické návrhy, architektúra), výtvarné 
reakcie žiakov (napr. renesančná móda, 
doplnky, stroje, stavby a pod.), uvedenie do 
dobovej situácie – príbeh renesančného 
umelca barokové umenie (barokové 
maliarstvo, sochárstvo, architektúra, 
odievanie, typografia a pod.), 
výtvarné reakcie žiakov na vybraný 
barokový artefakt, secesné umenie (secesné 
maliarstvo, grafika, architektúra, odievanie, 
dizajn, šperk a pod.), výtvarné reakcie 
žiakov na vybraný secesný artefakt, využitie 
ornament.  
 
 
 
 

Žiak vie/dokáže 
- poznať typické znaky 

renesančného maliarstva, 
sochárstva a architektúry,   

- rozpoznať typické prvky 
vybraných umeleckých 
slohov – ich súvislosti a 
rozdiely,  

- rozpoznať typické znaky 
barokového maliarstva, 
sochárstva, architektúry, 

- rozpoznať typické znaky 
secesného umenia a 
architektúry,  

- rozlíšiť typické prvky 
rôznych umeleckých 
slohov – ich súvislosti a 
rozdiely.  

individuálna 
práca 
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Podnety 
fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografická 
reportáž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základy práce s digitálnym fotoaparátom, 
fotografia (digitálna), hľadanie záberu – 
výsek (rámovanie) pohľadu na skutočnosť, 
rôzne výseky rovnakého námetu v hľadáčiku 
(napr. drobné predmety) rôzne možnosti 
pohľadu na predmet (motív) – celok a 
detail, hry s približovaním (zoomom), 
rovnaký námet s rôznou expozíciou, režim 
makro, uloženie a základné operácie s 
fotografiou v počítači, vznik fotografie, 
inscenovaná fotografia, práca s materiálmi – 
príprava inscenovaného prostredia 
(inštalácie), fotogenického terénu (napr. z 
papiera, plastelíny, rôznych priehľadných a 
polopriehľadných materiálov), využitie 
povrchov (textúr), umiestnenie predmetu v 
inscenácii, osvetlenie, nasvietenie s 
farebným svetlom fotografovanie s rôznych 
uhlov pohľadu – celok, detail, 
fotografovanie krajiny, premeny denného 
svetla, formát, výrez, približovanie, detail a 
celok, ukážky krajinárskej fotografie, 
fotografovanie portrétu (osvetlenie, výraz, 
formát, výrez, profil, trištvrte profil, en face, 
podhľad, nadhľad), portrétna fotografia, 
postprodukcia fotografie, montáže, filtre, 
zmeny farebnosti, proporcií; výber časti 
obrazu, fotomontáž digitálnej fotografie 
 

Žiak vie/dokáže  
- poznať základné úkony 

fotografovania s 
digitálnym fotoaparátom 
(záber – rámovanie, 
približovanie – 
vzďaľovanie, uloženie 
fotografie),  

- využiť poznatky o 
výtvarných vyjadrovacích 
prostriedkoch pri 
fotografovaní, 

- nafotografovať 
inscenovanú situáciu,  

- využiť poznatky o 
výtvarných vyjadrovacích 
prostriedkoch pri 
fotografovaní,  

- použiť pri fotografovaní 
vhodnú expozíciu a režim,  

- rozlišovať rôzne spôsoby 
komponovania portrétu, 

- upraviť fotografiu v 
počítači. 

 
 
 
 
 

individuálna 
práca 
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Podnety 
dizajnu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhni svoj 
výrobok.  
 
 
 
 
 
 
 
 

zásady tvorby, znaku a značky, návrh loga, 
značky, (pre udalosť, firmu, klub, obec, 
výrobok), alebo návrh ex libris pre svoje 
knihy (možnosti zapojenia písmena, 
ornamentu, geometrického tvaru, 
vymysleného znaku), alternatívne návrh 
obalu (škatule) na konkrétny predmet s 
použitím loga, značky, návrh dizajnu 
výrobku (napr. automobil, bicykel, domáci 
spotrebič, počítač, športové náradie a pod.), 

Žiak vie/dokáže  
- vytvoriť jednoduché znaky,  
- slovne opísať významy 

použitých znakov 
- navrhnúť tvar úžitkového 

predmetu,  
- zhotoviť jednoduchý 

reklamný produkt,  
- objasniť zámery reklamy.  

 

individuálna 
práca 
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tvar vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej 
zaujímavost, dizajn výrobkov a 
transportdizajn (dizajn dopravných 
prostriedkov), reklama, vybraná forma 
reklamného dizajnu: návrh (plagát, 
reklamný nápis, banner, billboard, svetelná 
reklama, reklamný predmet a pod.), návrh a 
zalomenie reklamného sloganu, textu, 
plagátu (bilboardu), 
reklama na vlastný produkt (napríklad 
výrobok, dizajn a pod.) alebo 
akciu/event/koncert/športové 
podujatie/školský večierok a pod., tvorba 
reklamnej kampane, reklamný dizajn.   

skupinové 
 

Tradície a 
podnety 
remesiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remeslá a 
odevy. 
Legendy, 
história obce, 
regiónu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výtvarné reakcie na tradičné formy 
(architektúry odevov, jedál, zvykov a pod.), 
legendy a história regiónu (obce, sociálnej 
skupiny), pamiatky regiónu a ich príbehy, 
miestne zvyky, miestne remeselné tradície, 
ich história, výtvarná interpretácia 
regionálnych legiend, histórie, pamiatok, 
remeselných tradícií, tradície a súčasnosť 
charakteristické prvky (tradície, zvyky, 
slávnosti, jedlá a pod.) vlastnej rodiny 
(sociálnej skupiny), charakteristické znaky 
svojho domova, rodinné rituály, náboženské 
rituály, rituály vekových skupín, školské a 
triedne rituály, subkultúry.  

Žiak vie/dokáže  
- výtvarne interpretovať 

vybrané typické zvyky 
alebo pamiatky svojho 
regiónu 

- poznať tradície svojho 
prostredia, 

- výtvarne interpretovať 
typický podnet svojho 
sociálneho (rodinného) 
prostredia,  

- poznať najdôležitejšie 
tradičné (ľudové) remeslá. 
  

individuálna 
práca 
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Elektronické 
media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priestor v 
počítači. 
Morfing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 skenovanie a uloženie naskenovaného 
obrázka, nástroje v počítačovom programe, 
digitálna úprava farieb obrazu, digitálna 
úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; 
rozostrenie, zaostrenie, voľná 
transformácia, digitálne filtre, farebné filtre, 
krivky farieb, digitálna obrazová koláž z 
obrazu a písma, telesá v 3D programe 
(nástroje, Rectangle, Circle, Move, Copy, 
Push/Pull, Select, Line, Arc, Eraser, Zoom, 
PaintBucket), kompozície z kvádrov, kociek 

Žiak vie/dokáže 
- naskenovať vlastnú kresbu 

(maľbu) predmet, alebo 
časť tela,  

- vytvoriť koláže z vlastných 
digitálnych kresieb, 
fotografií, malieb, alebo 
písma,  

- vytvoriť varianty 
digitálneho obrazu 
pomocou operácií v 

individuálna 
práca 
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a valcov, alebo architektúra, kopírovanie, 
spájanie telies, vyfarbovanie telies a 
priraďovanie textúr, ukladanie modelov do 
formátu skp, 
export do formátu jpg, zostrih – montáž z 
častí (krátkych ukážok) filmov (napr. 
stiahnutých z portálu youtube) alebo z 
vlastných videozáberov, strihanie, výber 
častí, spájanie, inštalácia zvuku, výber 
hudby/zvuku, ruchu k danej scéne (napr. z 
internetových zdrojov) – spájanie obrazu a 
zvuku v počítačovom programe, podnety 
filmu a videa, postprodukcia obrazovej a 
zvukovej časti videoklipu, fotografie, prenos 
dát (z kamery, fotoaparátu alebo mobilného 
telefónu do počítača), uloženie dát, 
videoformát, výber, úpravy, strihanie a 
spájanie zvuku a obrazu, prezentácia 
videoklipu. 

počítačovom programe,  
- nakresliť telesá v 3D 

programe, 
- vytvoriť vlastnú 

kompozíciu spájaním 3D 
telies v grafickom 
programe,  

- poznať zásady strihania 
videa, 

- upraviť videoklip v 
počítači. 

 
 
 
 
 

Škola v galérii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obraz a slovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interpretácia vybraného výtvarného diela na 
základe synestetického vnímania (napr. čo 
zobrazuje abstraktné umenie?), slovo a 
obraz (porovnanie slovného opisu a 
zobrazenia toho istého motívu), výtvarná 
interpretácia umeleckého diela podľa 
slovného opisu inej osoby a podľa vlastného 
videnia diela v galérii (alebo reprodukcie), 
vlastný opis (námetu, témy, príbehu 
výtvarného diela v galérii – na reprodukcii), 
umenie v galérii, rozdiel medzi múzeom 
umenia a výstavou, krátka slovná (písomná) 
reflexia („recenzia“) výstavy/galérie, 
časopisy o súčasnom 
umení/dizajne/architektúre.  
 
 
 
 
 

Žiak vie/dokáže  
- vymenovať druhy 

výtvarného umenia,  
- slovne interpretovať 

subjektívny dojem zo 
zmyslového 
(synestetického) vnímania 
umeleckého diela, 

-  slovne a výtvarne 
interpretovať videné 
výtvarné dielo, 

-  diskutovať o videnej 
výstave, alebo prehliadke 
virtuálneho múzea na 
internete,  

- diskutovať o súčasných 
výtvarných dielach (o 
výstave, dizajne, 
architektúre, filme).  
 

individuálna 
práca 

 
skupinová 

 
projektová 

zážitok 
 

diskusia 
 

výklad 

praktické 
 

ústne 

prezentácia 
praktických 

zručností 
 
 

odpoveď 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA    8 – ROČNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 
Hudobná edukácia v gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie 

primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie ako obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) ako cieľ a hudobné 

činnosti ako metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym obsahom predmetu je 

umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít.  

Hudobná výchova je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, v gymnaziálnom osemročnom vzdelávaní sa rozširuje aj o kognitívny rozmer – uvedomelé 

prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej 

skúsenosti. 

CIELE PREDMETU 
 
Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

 

Špecifické hudobné ciele 

 Žiaci  

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie.  

 Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity 

 Žiaci  
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 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, 

prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa 

prostredníctvom umenia.  

 Sekundárne ciele  

Žiaci  

 nadobudnú (si prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 
 
Predmet HUV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná v pokynoch pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka vo vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra – príloha ISCED 2. 

Charakter hudobnej výchovy si vyžaduje hodnotiť: 

- priebeh vytvárania postojov: záujem o hudobné činnosti v rámci edukačných úloh, schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch 

- priebeh získavania zručností a spôsobilostí: žiak spieva podľa svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom. Orientuje sa 

v grafickom zázname melódie, tvorí jednoduché rytmické sprievody k piesňam. Analyzuje výrazové prostriedky  počúvanej hudby. Realizuje sa v hudobno-

dramatických činnostiach, aktívne poznáva umenie. 

- priebeh získavania hudobných vedomostí: ovláda základy hudobnej náuky, pozná piesne a tance slovenských folklórnych regiónov a mená najvýznamnejších 

hudobných skladateľov, tiež ich diela. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus  a výkony žiaka. Plní komparačnú funkciu, t. j. správne odhadnúť 

danosti, snahy a záujem žiaka o hudbu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. 

- tvorba projektov a ich prezentácia 

PRIEREZOVÉ TÉMY  

Zaradením nasledovných prierezových tém do výučby občianskej náuky sa sleduje zlepšenie kompetencií a spôsobilostí žiakov, týkajúcich sa ako ich osobnostného , tak ich 

spoločenského rozvoja. Každá z prierezových tém sleduje konkrétne ciele: 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  ENV 

1. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

2. získať a postupne skvalitňovať schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

MEDIÁLNA VÝCHOVA MDV 

1. osvojiť si stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a rozvinutie mediálnej kompetencie – zmysluplného využívania médií a ich produktov,  

2. rozvinúť  schopnosť vytvorenia vlastného názoru na základe rôznych zdrojov prijímaných informácií,  

3. rozvinúť schopnosť kriticky posudzovať informácie šírené médiami a vyberať z týchto informácií,  

4. uvedomenie si vplyvu médií na jednotlivca a na verejnú mienku 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA MKV 

1. zlepšiť pripravenosť žiakov na stret a prípadné spolunažívanie s príslušníkmi iných kultúr, vytvorenie vzájomného rešpektu, poznávanie a rešpektovanie 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality,  

2. zameranie na slovenské kultúrne prostredie a tradičnú kultúrnu rozmanitosť tohto prostredia,  

3. zamedzenie rôznych podôb neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA OŽZ 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 

2. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ OSR 

1. naučiť žiakov rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, ale vedieť si uplatniť aj svoje práva, 

2. podporovať prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok, 

3. pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

4. rozvíjať zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

5. rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie  
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REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA REV 

1. rozvíjať pocit zodpovednosti za udržanie hmotného i nehmotného dedičstva krajiny, 

2. vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu k svojmu regiónu, krásam prírody, staviteľstva, ľudového umenia   

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  TPPZ 

1. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine – písomne i verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii 

2. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

3. kultivovane prezentovať svoje názory, hypotézy, 

4. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

5. rozvíjať  schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami, obhájiť vlastný názor 

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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HUDOBNÁ VÝCHOVA     PRÍMA  

 

UČEBNÉ ZDROJE  
 

Názov tematického 
celku 

 
Odborná literatúra 

 
Didaktická technika 

 
Materiálne výučbové 

prostriedky 

 
Ďalšie zdroje 

 
Hudba minulosti a súčasnosť encyklopédie 

 
Langsteinová, Felix: 
Učebnica HV pre 6.roč., Bratislava, SPN 
2011,  

 
Učebnica HV pre 7.roč., Bratislava, SPN 
2006,  
 
 Učebnica HV pre 8.roč., Bratislava, SPN 
1997,  

 
Učebnica HV pre 9.roč, Bratislava, SPN 
1998 

CD, DVD prehrávač 
 
 
dataprojektor 
 
interaktívna tabuľa 
 
notebook 

Orffove hudobné nástroje 
 
metronóm 
 
klavír 
 
súbor kariet o hud. nástrojoch  
 
portréty skladateľov 

 

Internet 
 
regionálne zdroje 
 
nahrávky ľudových a umelých 
piesní youtube 

Prostredníctvom hudby 
poznávame svoju hudobnú 
kultúru i kultúru iných 

encyklopédie 
 
Langsteinová, Felix: 
Učebnica HV pre 6. roč, SPN 2011 
 
životopisy, portréty hudobných 
skladateľov 
 
zbierky ľudových piesní 

CD prehrávač 
 
 
Interaktívna tabuľa 

Orffove hudobné nástroje 
 
klavír 
 
metronóm 
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Tematický celok 
 

Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Hudba minulostia súčasnosť  
 

MKV 1, 2 
TPPZ 1, 2, 3, 4, 5 

MDV 2, 3, 4 
OSR 1, 3, 4, 5 

REV 1, 2 

1.1 
1.2 
3.1 

Dejepis – historické udalosti a súvislosti 
Etická výchova - rasizmus 
Náboženská výchova – viera v hudbe 
Výtvarná výchova – maliarstvo, sochárstvo 
 

Prostredníctvom hudby poznávame 
kultúru rôznych národov  
 

MKV 1, 3 
REV 1, 2 

TPPZ 1, 2, 3, 4, 5 
MDV 1, 2, 3 

ENV 1, 2 
OŽZ 2 
OSR 4 

1.2 
2.2 

Geografia – orientácia na mape, vlajky štátov 
Výtvarná výchova -  návrhy kostýmov k projektu 
Etická výchova – rešpektovanie rôznych kultúr 
Slovenský jazyk  - príbeh, scénka k projektu 
Dejepis –história národov 

 

 

Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 

Hudba minulosti 
a súčasnosť  
/20 hod./ 
 

Pravek 
Starovek 
Stredovek 
Renesancia 
Barok 
Klasicizmus 
Romantizmus 
Impresionizmus 

Aktívne počúvanie hudby  
skladby slovenských a zahraničných 
hudobných skladateľov – 
reprezentantov jednotlivých štýlových 
období dejín hudby podľa voľného 
výberu učiteľa, tempo, dynamika, 
kantiléna, harmónia, kontrast, 
opakovanie dielov formy napr. sláčikové 
kvarteto, dychové kvinteto, komorný 
orchester, symfonický orchester, 
cimbalovka, dychovka, rôzne nástrojové 
zoskupenia v populárnej hudbe a pod., 
vybrané skladby významných 
skladateľov s ukážkami hudobných 
štýlov v ich typickej podobe, integrácia s 
literatúrou, výtvarnou výchovou, 

Žiak vie/ dokáže 
- aktívne počúvať hudbu, 

rozpoznať emocionálno-
výrazový potenciál hudby,  

- pri počúvaní hudby spoznať 
charakteristické prvky 
konkrétneho štýlového obdobia 
dejín hudby,  

- podľa počutia skladby slovne 
vyjadriť odlišnosti štýlových 
období dejín hudby,  

- verbalizovať atmosféru hudby, 
- hudbu vyjadriť pohybom, 
- identifikovať, pomenovať a 

charakterizovať hudobno-
vyjadrovacie prostriedky a 

Rozprávanie 
 

Dialóg 
 

Práca 
s doplnkovou 

literatúrou 
a internetom 

 
Demonštračná 

metóda 
 

Prakticko-
aplikačné 
metódy 

 

Individuálna 
práca 

 
 

Beseda 
 

Skupinová 
anaýza 

hudobného 
diela 

 
 
 

Skupinová 
práca 

 

Ústne 
 
Písomné - 
test 
 
Praktické 
 
Individuálne 
 
Skupinové 
skúšanie 

Odpoveď 
 
Test 
 
Prezentácia 
praktických 
zručností 
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dejepisom zoznam vypočutých skladieb 
v triede napr. na nástenke stretnutia s 
umelcami domáceho regiónu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hudobno-pohybové činnosti 
kultivovaný pohyb, držanie tela, 
koordinácia častí tela, rytmicky korektné 
pohyby, pohyby vyjadrujúce 
emocionálno-výrazové charakteristiky 
hudby, zmena pohybu v súlade so 
zmenou formotvorného prvku, 
pohybová spontánnosť, uvoľnenosť 

základné formotvorné prvky 
podľa počutia,  

- rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné nástrojové 
zoskupenia v tzv. klasickej 
hudbe, ľudovej hudbe i v tzv. 
populárnej hudbe, 

- poznať niektoré významné diela 
alebo úryvky z nich, ich názvy, 
mená autorov v kontexte iných 
druhov umenia a všeobecných 
dejín,  

-  vymenovať koncertné sály, 
výstavné a muzeálne priestory 
venované hudbe vo svojom 
regióne,  

- vymenovať niektorých 
významných umelcov a 
hudobné telesá vo svojom 
regióne. 

 
Žiak vie/ dokáže: 

- pohybom reagovať na počutú 
hudbu, 

- zapamätať si jednoduché 
choreografie, 

- pohybovo improvizovať.  

Hudobná hra 
 

Priama 
skúsenosť so 

znejúcou 
hudbou 

 
Projektové 

metódy 
 

Získavanie 
informácií 

 
Výklad 

 
 

Beseda 
o hudbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práca vo 

dvojiciach 
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Prostredníctvom 
hudby 
poznávame 
kultúru rôznych 
národov  
/13 hod./ 
 
 

Rakúsko 
Nemecko 
Francúzsko 
Taliansko 
Anglicko 
Rusko 
Okolo 
stredozemného 
mora 
Amerika 
Na opačnej 
strane zemegule 
V krajine 
vychádzajúceho 
slnka 
Zahrajme si 
divadlo 

Hlasové činnosti 
 ľudové piesne, autorské piesne, 
rytmizované texty, artikulačné cvičenia, 
dychové a hlasové cvičenia, intonačné 
cvičenia, hry s hlasom rozvoj sluchovo-
intonačných schopností obrázky, 
grafický i notový záznam piesne 
improvizácia, elementárna kompozícia, 
metricky viazané i metricky neviazané 
texty a melódie, voľné i štandardizované 
grafické záznamy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inštrumentálne činnosti  
elementárne hudobné nástroje hra na 
jednom klasickom hudobnom nástroji 
(zobcová flauta, keyboard, klavír, gitara 
a pod.) – začiatočnícka úroveň 
jednočiarková oktáva, motívy, 
jednoduché piesne jednoduché modely 
idiofónov, membranofónov, 
chordofónov, aerofónov a mirlitónov z 

Žiak vie/ dokáže: 
- hovoriť a spievať podľa zásad 

hlasovej hygieny v súlade so 
správnym držaním tela, 
technikou správneho dýchania, 
zreteľnej artikulácie, s mäkkým 
hlasovým začiatkom a použitím 
vhodného hlasového registra, 

- tvorivo pracovať s hlasom - 
textom, rečou, zvukmi,  

- hlasom realizovať rytmické a 
melodické modely,  

- spievať piesne spamäti, ale i s 
podpornými pamäťovými 
prostriedkami (gestá tzv. 
„ukazovačky“, obrázky, grafická 
notácia, klasická notácia),  

- improvizovať a komponovať: 
melodizovať krátke texty, 
otextovať krátke melódie, 
improvizovať krátke dialógy i 
monológy recitatívneho 
charakteru, hlasom tvoriť 
zvukomaľbu k príbehom a 
situáciám. 

 
Žiak vie/ dokáže: 

- správne používať elementárne 
hudobné nástroje so správnym 
použitím hracieho aparátu s 
dôrazom na kvalitu tónu,  

- hrať na klasickom melodickom, 
alebo harmonickom hudobnom 
nástroji,  

- na nástroji zahrať tóny podľa 

Rozprávanie 
 

Dialóg 
 

Demonštračná 
metóda 

 
Priama 

skúsenosť so 
znejúcou 
hudbou 

 
Imitačná 
metóda 

 
Brainstorming 

 
Intonačná 

metóda 
 

Hudobná hra 
 
 
 
 
 
 
 

Návšteva 
hudobných 
podujatí – 
koncertu 

 
 

Skupinová 
práca 

s hudobnou 
skladbou 

 
Beseda 

 
Samostatná 

práca s 
knihou 

 
 

Tvorba 
projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exkurzia 
Dolná Krupá- 

hudobné 
múzeum 

 

Ústne 
 
Písomné 
 
Individuálne 
 
Skupinové 
 
Praktické 
skúšanie 
 

Odpoveď 
 
Test 
 
Prezentácia 
praktických 
zručností 
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prírodných i odpadových materiálov, na 
ktorých možno demonštrovať 
konštrukčné princípy nástrojov i princípy 
vznikania zvuku v jednotlivých 
nástrojových skupinách zvukomaľba, 
ticho, rytmické modely, voľný grafický 
záznam (grafická partitúra), 
štandardizovaný zápis 

 
Hudobno-dramatické činnosti 
 hudobno-dramatické činnosti, tvorivá 
dramatika návšteva hudobného divadla, 
opery, operety, muzikálu a pod. v 
profesionálnom divadle, alebo 
sledovanie predstavenia z videozáznamu 

notového zápisu, 
- vlastnoručne zhotoviť 

elementárny nástroj a hrať na 
ňom, 

- improvizovať a komponovať. 
 
 
 

 
Žiak vie/ dokáže: 

- realizovať hudobno-dramatické 
činnosti,  

- realizovať hudobno-dramatický 
projekt podľa princípov tvorivej 
dramatiky s vkladom vlastnej 
tvorivosti, fantázie, imaginácie, 
improvizácie v skupinovej 
spolupráci,  

- koncentrovane a s 
porozumením sledovať 
profesionálne 
hudobnopohybové 
predstavenie, opísať ho 
vlastnými slovami i odbornou 
terminológiou, diskutovať o 
ňom. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA     SEKUNDA  

 
Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 
Hudobné prechádzky 
storočiami 
 
 
 
 
Pestrá paleta populárnej 
hudby 
 
 
Hudba na pomedzí 

 
učebnica Hudobná výchova pre 9. Ročník, 
SPN 1998 
 
učebnica Hudobná výchova pre 7. Ročník, 
SPN 2011, Langsteinová, Felix 
 
encyklopédie 

 
životopisy, portréty hudobných skladateľov 

 
zbierky ľudových piesní 

 
CD a DVD prehrávač 
 
 žiacke PC 
 
 notebook 
 
 dataprojektor 
 
 interaktívna tabuľa  
 

 
ľahko ovládateľné hudobné 
nástroje 
 
improvizované hudobné nástroje 
 
klavír 

 
metronóm 
 
CD a DVD nosiče 
 

 
internet 
 
vhodný softvér 

 
nahrávky ľudových 
a umelých piesní - 
youtube 
 
 regionálne  zdroje 
 

 
 

Tematický celok 
 

Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Hudobné prechádzky storočiami MKV 1, 2, 3 
TPPZ 1, 2, 3, 4, 5 

MDV 2, 3, 4 
OSR 3, 4, 5 

OŽZ 2 

1.2 
1.1 

 

Dejepis – historické súvislosti 
Slovenský jazyk – neoklasicizmus, neofolklorizmus 
Etická výchova – ľudská morálka skladateľov 
Náboženská výchova – viera v hudbe 
Výtvarná výchova – architektúra, maliarstvo, sochárstvo 
 

Pestrá paleta populárnej hudby 
 

MKV 1, 3 
REV 1, 2 

TPPZ 1, 2, 3, 4, 5 
MDV  2, 3 

OŽZ 2 
OSR 4 

1.2 
2.2 
3.1 

Výtvarná výchova – logo v pop hudbe  
Etická výchova – morálka pop spevákov 
Slovenský jazyk – príbeh v šansónoch 
Dejepis – historické súvislosti 
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Hudba na pomedzí OŽZ 2 
TPPZ 1, 2, 3, 4, 5 

MKV 1, 3 
OSR 1, 4 
MDV 2, 3 

 

2.2 Výtvarná výchova – návrhy kostýmov k projektu 
Slovenský jazyk – príbeh, scénka k projektu 
Telesná výchova – kultúra pohybu 
Informatika – elektronické zvuky nástrojov 

 
 

Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 
Hudobné 
prechádzky 
storočiami 
/17 hod./ 
 
 
 
 
 
 

Poslanie hudby - 
umenia  v 20. - 21. 
storočí – moderná 
hudba: 
 
Neoklasicizmus 
Neofolklorizmus 
Súčasná duchovná 
hudba 
Pel-mel hudby 20. 
Stor. 
Moderná slovenská 
hudba 
 
 
 
 

Aktívne počúvanie hudby  
skladby slovenských a zahraničných 
hudobných skladateľov skladby 
svetových a slovenských skladateľov – 
reprezentantov jednotlivých štýlových 
období dejín hudby podľa voľného 
výberu učiteľa tempo, dynamika, 
kantiléna, harmónia, kontrast, 
opakovanie dielov formy napr. sláčikové 
kvarteto, dychové kvinteto, komorný 
orchester, symfonický orchester, 
cimbalovka, dychovka, rôzne nástrojové 
zoskupenia v populárnej hudbe a pod., 
vybrané skladby významných 
skladateľov s ukážkami hudobných 
štýlov v ich typickej podobe, integrácia s 
literatúrou, výtvarnou výchovou, 
dejepisom zoznam vypočutých skladieb 
v triede napr. na nástenke stretnutia s 
umelcami domáceho regiónu 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie/ dokáže 
- aktívne počúvať hudbu, 

rozpoznať emocionálno-
výrazový potenciál hudby,  

- pri počúvaní hudby spoznať 
charakteristické prvky 
konkrétneho štýlového 
obdobia dejín hudby,  

- podľa počutia skladby slovne 
vyjadriť odlišnosti štýlových 
období dejín hudby,  

- verbalizovať atmosféru 
hudby, 

- hudbu vyjadriť pohybom, 
- identifikovať, pomenovať a 

charakterizovať hudobno-
vyjadrovacie prostriedky a 
základné formotvorné prvky 
podľa počutia,  

- rozoznať podľa zvuku, vzhľadu 
i názvu bežné nástrojové 
zoskupenia v tzv. klasickej 
hudbe, ľudovej hudbe i v tzv. 
populárnej hudbe, 

- poznať niektoré významné 

výklad učiteľa 
 
rozhovor 
 
besedy 
 
zážitkové 
metódy 
 
hranie rolí 
 
intonačná 
metóda s 
použitím  
solmizácie 
 
imitačná a 
kombinovaná 
metóda 
osvojovania 
piesní 
 
riadené 
objavovanie 
hudby 
 
informačno-
receptívna 

skupinové 
 
projektové  
 
diferencova
né 
vyučovanie 
 

 
 
samostatná 
práca 
 
 
práca vo 
dvojiciach 
 

 
 
 

ústne 
 
písomné - 
test 
 
praktické 
 
individuálne 
 
skupinové 
skúšanie 

odpoveď 
 
test 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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Hudobno-pohybové činnosti 
kultivovaný pohyb, držanie tela, 
koordinácia častí tela, rytmicky korektné 
pohyby, pohyby vyjadrujúce 
emocionálno-výrazové charakteristiky 
hudby, zmena pohybu v súlade so 
zmenou formotvorného prvku pohybová 
spontánnosť, uvoľnenosť 
 

diela alebo úryvky z nich, ich 
názvy, mená autorov v 
kontexte iných druhov 
umenia a všeobecných dejín,  

-  vymenovať koncertné sály, 
výstavné a muzeálne 
priestory venované hudbe vo 
svojom regióne,  

- vymenovať niektorých 
významných umelcov a 
hudobné telesá vo svojom 
regióne. 

 
Žiak vie/ dokáže:  

- pohybom reagovať na počutú 
hudbu, 

- zapamätať si jednoduché 
choreografie, 

- pohybovo improvizovať. 
 
 

metóda 
 
improvizácia 

Pestrá paleta 
populárnej 
hudby  
/10 hod./ 
 

Pestrá paleta 
populárnejhudby: 
 
Džez na ceste do 
sveta 
Swing 
Džez na Slovensku 
a v Čechách 
Country a western 
Šansón 
Folk 
 
 
 

Hlasové činnosti 
 ľudové piesne, autorské piesne, 
rytmizované texty, artikulačné cvičenia, 
dychové a hlasové cvičenia, intonačné 
cvičenia, hry s hlasom rozvoj sluchovo-
intonačných schopností obrázky, 
grafický i notový záznam piesne 
improvizácia, elementárna kompozícia, 
metricky viazané i metricky neviazané 
texty a melódie, voľné i štandardizované 
grafické záznamy 
 
 
 

Žiak vie/ dokáže: 
- hovoriť a spievať podľa zásad 

hlasovej hygieny v súlade so 
správnym držaním tela, 
technikou správneho 
dýchania, zreteľnej 
artikulácie, s mäkkým 
hlasovým začiatkom a 
použitím vhodného hlasového 
registra, 

- tvorivo pracovať s hlasom - 
textom, rečou, zvukmi,  

- hlasom realizovať rytmické a 
melodické modely,  

výklad 
 
dialóg 
 
intonačná 
metóda 
 
zážitková 
metóda 
 
diskotéka 
populárnej 
hudby 
 
brainstorming 

výchovné 
koncerty 
 
skupinová 
práca 
 
individuálna 
práca 

ústne 
 
písomné 
 
praktické 
 
individuálne 
 
skupinové 
skúšanie 

odpoveď 
 
test 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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Inštrumentálne činnosti  
elementárne hudobné nástroje hra na 
jednom klasickom hudobnom nástroji 
(zobcová flauta, keyboard, klavír, gitara 
a pod.) – začiatočnícka úroveň 
jednočiarková oktáva, motívy, 
jednoduché piesne jednoduché modely 
idiofónov, membranofónov, 
chordofónov, aerofónov a mirlitónov z 
prírodných i odpadových materiálov, na 
ktorých možno demonštrovať 
konštrukčné princípy nástrojov i princípy 
vznikania zvuku v jednotlivých 
nástrojových skupinách zvukomaľba, 
ticho, rytmické modely, voľný grafický 
záznam (grafická partitúra), 
štandardizovaný zápis 
 

- spievať piesne spamäti, ale i s 
podpornými pamäťovými 
prostriedkami (gestá tzv. 
„ukazovačky“, obrázky, 
grafická notácia, klasická 
notácia),  

- improvizovať a komponovať: 
melodizovať krátke texty, 
otextovať krátke melódie, 
improvizovať krátke dialógy i 
monológy recitatívneho 
charakteru, hlasom tvoriť 
zvukomaľbu k príbehom a 
situáciám. 

 
Žiak vie/ dokáže: 

- správne používať elementárne 
hudobné nástroje so 
správnym použitím hracieho 
aparátu s dôrazom na kvalitu 
tónu,  

- hrať na klasickom 
melodickom, alebo 
harmonickom hudobnom 
nástroji,  

- na nástroji zahrať tóny podľa 
notového zápisu, 

- vlastnoručne zhotoviť 
elementárny nástroj a hrať na 
ňom, 

- improvizovať a komponovať.  

Hudba na 
pomedzí 
 /6 hod./ 

Rock-and Roll 
WORLD music 
Divadlo 

Hudobno-dramatické činnosti 
 hudobno-dramatické činnosti, tvorivá 
dramatika návšteva hudobného divadla, 

Žiak vie/ dokáže: 
- realizovať hudobno-

dramatické činnosti,  

výklad 
 
dialóg 

skupinový 
projekt 
 

ústne 
 
písomné 

odpoveď 
 
test 
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 opery, operety, muzikálu a pod. v 
profesionálnom divadle, alebo 
sledovanie predstavenia z videozáznamu 

- realizovať hudobno-
dramatický projekt podľa 
princípov tvorivej dramatiky s 
vkladom vlastnej tvorivosti, 
fantázie, imaginácie, 
improvizácie v skupinovej 
spolupráci,  

- koncentrovane a s 
porozumením sledovať 
profesionálne 
hudobnopohybové 
predstavenie, opísať ho 
vlastnými slovami i odbornou 
terminológiou, diskutovať o 
ňom 

 
inscenačná 
metóda 
 
imitačná 
metóda 
 
zážitková 
metóda 

individuálna 
práca 
 
návšteva 
koncertu 
 
prezentácie 
 

skúšanie  
prezentácia 
praktických 
zručností 
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UMENIE A KULTÚRA     8 – ROČNÁ FORMA ŠTÚDIA 

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 

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 
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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.  

 
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, 
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 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.  

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. Zároveň zaraďuje činnosť a osobnostné premeny žiaka medzi veličiny, ktoré sú pre dané okolie (spoločnosť) hodnotou. 
 
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 



UMENIE A KULTÚRA 

43 

 

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. 
 
Záverečnou formou takejto komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, aké sa používa na iných predmetoch vyučovaných na 
škole. Nie je však nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Závisí od učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby hodnotenie poskytlo žiakovi i prostrediu dostatočný 
obraz o jeho kvalitách a vývoji. 
 
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, 



UMENIE A KULTÚRA 

44 

 

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, 

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. 
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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 

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 
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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 
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     KVINTA 

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 
 
Módna show 

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

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

diskusia 
výklad 

zážitková 
 

praktická 
skupinová 

aktivita 
individuálna 

práca 

praktické 
skúšanie 

ústne 
písomné 

 

odpoveď 
test 

prezentácia 
praktických 
zručností a 
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Štýl v odievaní v 
minulosti a 
súčasnosti 
Kultúra životného 
štýlu 

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

porovnať súčasné a minulé 
štýly v odievaní. 

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.  
Masové médiá -print, TV, 
rozhlas, internet – žánre, 
formy.  

kriticky zhodnotiť vybrané 
produkty masovej kultúry, 
prezentovať vlastný mediálny 
produkt vo vybranom 
masmédiu. 

motivačný 
problém 

dialóg 

samostatná 
praktická 
aktivita 

praktické 
samostatné 

skúšanie 
 
 

prezentácia 
praktických 
zručností a 
vedomostí 
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Orientácia na masy, na zisk. 
 

 

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 
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UMENIE A KULTÚRA     SEXTA  

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, 
scéna, telový dizajn, kostým, 
kamera, herectvo, produkcia, 

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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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. 

demonštračná 
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 
 
Umenie a mágia  
 
Umenie a veda  

umelecké dielo (v rôznych druhoch 
umenia) umelecké slohy, smery a 
štýly, umenie ako mágia, predmet 
kultu, poznania, zábavy a pod. 
irónia, komika, hra, vážnosť v 
umení, umelecké stratégie na 
princípe privlastnenia – apropriácia 

Žiak vie/dokáže:  
na príklade poukázať na paralely 
umenia a iných oblastí kultúrnej 
tvorby spoločnosti,  
priradiť konkrétny umelecký 
druh ku slohovému obdobiu, 
smeru a štýlu,  

rozhovor 
diskusia 

práca s IKT 

samostatná 
práca 

 
práca vo 

dvojiciach 

ústne 
písomné 
skúšanie 

 
 

odpoveď 
test 

 
prezentácia 
vedomostí 
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Umenie pre 
umenie 
 
 
Funkcie umenia 

(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.) 

pomenovať historické slohy 
umenia v ich časovej 
následnosti, 
formou portfólia dokumentovať 
vo vybraných umeleckých 
médiách rôzne druhy umenia. 

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 

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 

kultúrne a umelecké inštitúcie – 
rozhovory s pracovníkmi rôznych 
kultúrnych a umeleckých inštitúcií, 
formy prezentácie umenia (galérie, 

Žiak vie/dokáže: 
slovne zhodnotiť zážitok z 
navštíveného kultúrneho a 
umeleckého podujatia,  

zážitková 
práca s IKT 

 
návšteva 

individuálna 
tvorivá práca 

ústne 
praktické 
skúšanie 

 

prezentácia 
praktických 

zručností 
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umeleckého diela 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 

objasniť vzťah medzi dielom a 
cieľovou skupinou,  
vytvoriť prezentáciu alebo 
recenziu na vybrané umelecké 
dielo. 

koncertu, 
galérie 

 

 
 

 

 

 

 


