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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:                                                 9. Ročník 

Vyučujúci:                                           PaedDr. Ľuba Pavliková 

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

 

Časová dotácia:           0,5    týždenne           (  16,5       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 PODNETY UMENIA 

Podnety výtvarného 

umenia 

 

Postmoderna 

/ Asger Jorn, Dan 

Brown, Umberto 

Eco.../ 

Orientačne poznať autorov 
svetového a slovenského 
umenia, 
-diskutovať o 
umeleckých dielach,  vo svojom 
vyjadrovacom procese spracovať  
charakteristické podnety rôznych  
(vybraných) tendencií umenia 
20. storočia,- 
Použiť niektorý z 
postupov  
charakteristických pre 
postmoderné umenie  
 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

 Prezentácia 

IX/II  Secesia 

/Alfonz Mucha, 

Hector 

Guimand,Antonín 

Balšánek... / 

Poznať prvky  secesného slohu 

v maliarstve, architektúre, 

úžitkových a dekoračných 

predmetoch, odievaní 

a celkovom štýle života. Pojem 

dekadencia. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

 Prezentácia 

X/I Podnety hudby 
Špirála života –vzťahy 
medzi  

Dejiny hudby Orientačne poznať  

charakteristické diela a štýl 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

MUV 

Rôznorodé 

Prezentácia 
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generáciami 
 

epoch európskeho umenia, 

slovenských i svetových 

skladateľov 

 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

 

X/II  Populárna hudba 

/pop,rock, folk, 

techno..../ 

Oboznámiť sa s hudobnými 

žánrami, ich vznikom a vývojom. 

Poznať najznámejších 

interpretov a skladateľov 

populárnej hudby. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

 

Prezentácia 

XI/I  Ľudová hudba 

na Slovensku 

Poznať najznámejšie slovenské 

ľudové piesne, ich  význam 

a poslanie / svadobné, 

smútočné, odobierkové, 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

MUV 

Rôznorodé 

kultúrne 

fenomény, ktoré 

Prezentácia 
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regrútske, ľúbostné..../ metódy , problémová 

metóda 

 

vyrastajú z rôznej 

kultúrnej tradície 

a z konkrétnych 

kultúrno- 

historických 

podmienok. 

 

XI/II PRIENIKY UMENIA 

A VEDY 

Výtvarné reakcie na 

témy vedy 

 

Komix 

 

Komix v spoločnosti, jeho vplyv 

na človeka.  

Poznať najznámejšie komixy 

Vytvoriť jednoduchý komiks 

pomocou rôznych techník 

(perokresba, maľba, koláž) 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

  

XII/I Hudba a príroda, 

človek voči prírode 

príroda ako partner 

človeka 

 

Príroda v hudbe Poznať ľudové a populárne 

piesne s environmentálnou 

tematikou. 

Darina Laščiaková, Jožka Černý. 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

ENV 

Ochrana prírody 

Prezentácia 
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XII/II Vianoce Vianočná výzdoba Zhotoviť vianočnú výzdobu okien 

školy 

 RV 

Zvyky a tradície 

regiónu 

 

I/I POPULÁRNA 

KULTÚRA 

Umenie a gýč 

Tvorivé umenie, gýč. Diskutovať o umeleckých dielach 
(vzťahy medzi umením a gýčom) 
Charakterizovať pojem gýč 
v jednotlivých obdobiach. 
Hranica medzi umeleckým 
dielom a gýčom. 
 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

 Prezentácia 

I/II  Pop-art 

/ Andy Warhol / 

Zhotoviť prácu v štýle pop-artu. 

Poznať základné prvky pop-artu . 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

 

Motivácia  

a ašpirácie 

OSR 

 

II/II  Reklama Oboznámiť sa s vývojom reklamy 

z hľadiska grafického a 

výtvarného stvárnenia.  

 FG 

Poznať a 

zosúladiť osobné, 

rodinné, 

spoločenské 

potreby 

 

Prezentácia 
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III/I  Street-art 

/Poppy, Bambi / 

Oboznámiť sa s dielami v štýle 

street-art. 

Zhotoviť výtvarnú prácu v tomto 

štýle. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

 

MUV 

Kultúrny 

fenomén ako 

základný 

stavebný prvok 

kultúry 

Prezentácia 

III/II Vzory a vlastná tvár 

 

Módne trendy v 20. 

a 21. storočí 

Poznať pojmy telový dizajn, 

úprava tváre a účesu, vizážistika, 

make-up, odevné doplnky. 

Porovnať módu v jednotlivých 

desaťročiach 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

OŽaZ 

Vplyv 

nevhodných 

kozmetických 

prípravkov na 

človeka 

 

Prezentácia 

IV/I  Tetovanie Oboznámiť sa s dejinami 
tetovania, významom tetovačiek, 
ale aj rizikami tetovania 
Zhotoviť vlastný návrh vzoru 
tetovania. 
 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

OŽaZ 

Poznať riziká 

tetovania 

Prezentácia 

V/I KOMPLEXNÉ 

PROJEKTY 

Balada, rozprávka Poznať najznámejšie rozprávky 

a balady. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

MUV 

Kultúrny 

Prezentácia 
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Fantastické a magické 

v umeniach 

 

Oboznámiť sa s tvorbou 

Dobšinského, bratov Grimovcov, 

Andersena.. 

 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

fenomén ako 

základný 

stavebný prvok 

kultúry 

V/II Architektúra, 

architektonický návrh 

a model 

 

Budova školy Zvládnuť základy proporčnej 

stavby (výška a šírka, pomer 

hlavných častí) 

Nakresliť časť školskej budovy. 

 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

Expozičné – využitie 

prvkov analytickej 

metódy , problémová 

metóda 

 

  

VI/II Film, video, 

komplexná 

projektová úloha 

 

Rozlúčka so školou Zhotoviť krátke video na 

rozlúčku deviatakov. 

Motivačné- rozhovor, 

rozprávanie 

 

  

 


