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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                    

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:                              ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť:                           Umenie a kultúra 

Predmet:                                             Výchova umením 

Školský rok:                                        2017/2018 

Trieda:                                                 8. Ročník 

Vyučujúci:                                           PaedDr. Ľuba Pavliková 

Učebný materiál:                              Jana Schubertová : Metodická príručka   VUM pre 8. ročník 

 

Časová dotácia:           1    týždenne           (  33       ročne) 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I ZVUK A OBRAZ - 

JAZYK UMENIA 

Vyjadrovacie 
prostriedky a ich  
štylizácia v hudbe a 
výtvarnom umení 
 

 

 

 

Dejiny umenia 

- 

Oboznámiť sa s jednotlivými 
výtvarnými a hudobnými 
smermi.  
 
Poznať najznámejšie umelecké 
diela. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

 Prezentácia 

IX/II Vyjadrovacie 
prostriedky a ich  
štylizácia v hudbe a 
výtvarnom umení 
 

 

Impresionizmus 

Dadaizmus 

Surrealizmus 
 
Kubizmus 

Orientačne poznať autorov 

svetového a slovenského umenia 

Diskutovať o umeleckých 

dielach. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

FG 

Uviesť príklady 

falšovaných 

tovarov / 

obrazov/ 

Prezentácia 

IX/III Vyjadrovacie 
prostriedky a ich  
štylizácia v hudbe a 
výtvarnom umení 

Africké umenie 
Indické umenie 

Oboznámiť sa s umením a 

architektúrou – špecifiká Afriky 

a Indie. 

Vyjadrovacie 

prostriedky a ich 

štylizácia v hudbe  a 

výtvarnom umení 

MUV 

Rozdiely v 

hodnotových 

orientáciách 

 

Prezentácia 
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X/I Multimédiá  
– 
pohyb a dej  
prostredníctvom 
obrazu a zvuku,  
technika – 
tretia ruka človeka 
 

 

Dejiny filmu 

Poznať žánre filmu a základné 

tendencie  v jeho vývoji. 

Zvládnuť základné operácie na   

počítači (pracovať s počítačovým 

programom –Windows Movie 

Maker , generovanie 

počítačových zvukov) 

 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MEV 
 
Mediálni 
a skutoční 
hrdinovia 
 
Ako zhodnotiť 
filmové dielo 

Prezentácia 

X/II Obraz v hudbe, hudba 
v obraze 
 

Filmová hudba Vytvárať obrazovo – 
zvukové prezentácie  
(ozvučiť zábery zvukmi alebo 
hudobnými  
ukážkami) 
Poznať najznámejšie filmové 

melódie 

 

Motivačné- rozhovor 

,rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

Prezentácia 

X/III  Tanec Poznať vývoj tanca, oboznámiť 

sa s poslaním tanca, jeho 

významom / rituálne tance, 

balet, bojové tance/ 

Motivačné- rozhovor 

,rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

Prezentácia 
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metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

X/IV  Spoločenské tance Poznať najznámejšie 
spoločenské tance. 

Motivačné- rozhovor 
,rozprávanie 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 
 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

Prezentácia 

XI/I TRADÍCIA 
A IDENTITA 
 
Umenie a 
náboženstvo, umenie  
baroka 
 

 

 

 

Dejiny náboženstva 

 

Oboznámiť sa s vznikom 

a vývojom jednotlivých 

náboženstiev a ich vplyvom na 

konanie ľudí v priebehu storočí. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

Prezentácia 
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podmienok. 

- 

 

XI/II Umenie a 
náboženstvo, umenie  
baroka 
 

 

Anjel a modlitba 

Poznať silu, modlitby  a viery 

v duchovno v kresťanstve. 

 

 

Motivačné- rozhovor 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

Prezentácia 

XI/III  Kresťanstvo Poznať dejiny kresťanstva, ako 

súčasť kultúry Slovanov. 

Motivačné- rozhovor 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

VLP 

Sloboda 

vierovyznania 

 

XI/IV Umenie a 
náboženstvo, umenie  
baroka 

Povery a čary Poznať význam a postavenie 
povier a čarov v dejinách 
Slovenska  a ich vplyv na ľudí. 

Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
Expozičné – využitie 

OSR 
Diskriminácia, 
rasizmus, 

Prezentácia 
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  prvkov analytickej 
metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 
 

xenofóbia. 

XII/I  Kresťanské 

a pohanské sviatky 

 

Oboznámiť sa s históriou 
slovanských sviatkov pred a po 
prijatí kresťanstva 

Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 

 Prezentácia 

XII/II Vianoce Zvyky a tradície na 

Slovensku kedysi a 

dnes 

Oboznámiť sa so zvykmi 

a tradíciami počas  Vianoc. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

RV 

Špecifiká kraja 

Prezentácia 

XII/III  Vianočná výzdoba Zhotoviť vianočnú výzdobu 

interiéru školy 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

 

  

I/I Umenie a 
náboženstvo, umenie  
baroka 
 

Baroko Poznať charakteristické diela a 

štýl epoch  európskeho umenia 

(obdobie baroka), 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 Prezentácia 
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I/II Prostredie a 
situácia 
 

Mestské a 
vidiecke korene 
umenia,  
World music, Etno...  
 

Vnímať a porovnávať 
charakter okolitej krajiny (svojej 
obce) a charakter hudobných  
tradícií s inými typmi kultúr  
(charakteristické prvky mesta, 
dediny, pamiatky, folklór, ...), 
 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

Prezentácia 

I/III       

II/I Prostredie a 
situácia 
 

Grafity 

Street-art 

Poznať význam grafitov, 
oboznámiť sa s umením street-
art / Poppy, Bambi /, vytvoriť 
návrh na dotvorenie priestorov  
školy prostredníctvom graffiti 

alebo street -artu 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

OSR 

Postoje a 

hodnoty 

 

Prezentácia 

II/II  Dejiny písma 

 

Oboznámiť sa s druhmi písma. 

Vytvoriť si vlastné písmo 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

 Prezentácia 
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problémová metóda 

 
II/III 

  
 
EX LIBRIS 

 
 
Vytvoriť vlastný ex libris 

 
Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
 

  

III/I PRIENIKY UMENÍ 

Divadlo a 
tanec, spojenie s 
hudbou  
a 
dizajnom 
 

Rómeo a Júlia 

West Side Story 

Na základe ukážok diskutovať 

o tkz. zakázanej láske. Ponúknuť 

rôzne riešenia situácie, v ktorej 

sa ocitli hlavní hrdinovia 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MEV 

Mediálni a 

skutoční 

hrdinovia 

 

Prezentácia 

III/II Divadlo a 
tanec, spojenie s 
hudbou  
a 
dizajnom 
 

Commedia Delľarte Oboznámiť sa so začiatkami 

divadelného umenia. Poznať 

kľúčové postavy, ktoré boli 

podkladom pre vznik divadla. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

MUV 

Kultúrny 

fenomén ako 

základný 

stavebný prvok 

kultúry 

Prezentácia 

III/III  Účesy Oboznámiť sa s rôznymi 

módnymi trendmi v oblasti 

účesov. Účes, ako poznávacie 

znamenie spoločenskej vrstvy 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

 Prezentácia 
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problémová metóda 

IV/I Divadlo a 
tanec, spojenie s 
hudbou  
a 
dizajnom 
 

Dizajn- Móda 

Módni návrhári 

Oboznámiť sa s dejinami 

odievania a krášlenia sa. Poznať 

najznámejších módnych 

návrhárov 20. storočia a ich 

vplyv na vývoj módy / Coco 

Chanel, Versace..../ 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

FG 

Poznať a 

zosúladiť osobné, 

rodinné, 

spoločenské 

potreby 

Prezentácia 

IV/II  SĽUK , Lúčnica    

Kroje na Slovensku 

Poznať najznámejšie slovenské 

súbory  a ich poslanie. 

Oboznámiť sa so vznikom, 

vývojom a významom ľudových 

krojov. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 

MUV 
Kultúrny 
fenomén ako 
základný 
stavebný prvok 
kultúry 

Prezentácia 

IV/III  Ľudové tance Poznať slovenské ľudové tance. 
Naučiť sa základné kroky 
ľudových tancov. 

Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 

RV 
Tradície 
jednotlivých 
krajov 

 

V/I  Slávni inak Poznať najznámejších 

interpretov, ich začiatky. 

Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 

Autorské práva Prezentácia 
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metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 

V/II Architektúra Historické stavby 

sveta 

Poznať najznámejšie stavby 

sveta, ich históriu. 

Poznať rôzne architektonické 

štýly. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

Prezentácia 

V/III Architektúra Stavby sveta- 

moderné umenie 

Oboznámiť sa s rôznymi 

modernými štýlmi architektúry. 

Navrhnúť vlastnú budovu 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy ,dramatizácia, 

problémová metóda 

 Prezentácia 

V/IV Architektúra Hrady a zámky na 
Slovensku 

Poznať kultúrne a historické 
dedičstvo Slovákov. Oboznámiť 
sa s históriou stavania hradov. 
Poznať najznámejšie povesti. 

Motivačné- rozhovor, 
rozprávanie 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy ,dramatizácia, 
problémová metóda 

RV 
Historické 
bohatstvo 
Slovenska 

Prezentácia 

VI/I Portrét spolužiaka Výtvarný portrét Pokúsiť sa vytvoriť čo Motivačné- rozhovor, VMR  
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spolužiaka najvýstižnejší portrét spolužiaka. demonštrácia Význam 

priateľstva 

VI/II Portrét spolužiaka Literárny opis 
spolužiaka 

Opísať spolužiaka s dôrazom na 
jeho vnútorné vlastnosti 

Motivačné- rozhovor, 
demonštrácia 

VMR 
Význam 
priateľstva 

 

VI/III EXKURZIA Ľubovniansky hrad Návšteva hradu počas akcie          
“ Hrad otvorený deťom“ 

   

 

 


