
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Výchova umením 

Ročník ôsmy 

Rozsah ŠVP   0,5 hodina/týždeň ,ŠkVP 0,5  hodina/týždeň    

Spolu : 33  hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Predmet Výchova umením nadväzuje na predmety výtvarná a hudobná výchova, 

zameriava sa najmä na prepojenie hudobného a vizuálnych umení (výtvarné umenie, dizajn, 

film, architektúra) a žiakom bude sprostredkovávaný najmä v praktických činnostiach.  

Cez prepojenie auditívneho a vizuálneho princípu má žiakom sprostredkovať dotyk so 

slovenským aj svetovým kultúrnym dedičstvom. Žiak sa nemá na umenie pozerať ako na 

prejav nejakej osoby, ktorá sa rozhodla, že bude maľovať alebo komponovať. Tento predmet 

má vychovať kultúrne uvedomelých ľudí, ktorým nebude dianie v galériách a koncertných 

sieňach ľahostajné, ktorí budú v umení hľadať odpovede, budú sa naň pozerať ako na isté 

doplnenie ich každodenného života. Umožní žiakovi porozumieť jazyku umenia, jeho 

vyjadrovacím prostriedkom, komunikačným stratégiám a žiak prestane podnety, ktoré umenie 

dáva posudzovať len ako pekné alebo škaredé bez hlbšieho zamyslenia sa nad tým, prečo je 

niečo urobené takýmto spôsobom a čo mi má povedať. Umenie tým, že ho budú vedieť 

vnímať, bude pôsobiť na ich emocionálnu, ale aj racionálnu stránku, poskytne im ďalšiu 

možnosť trávenia voľného času.  

Praktická stránka predmetu nadviaže na doterajšie skúsenosti, zručnosti a postoje žiakov 

a bude naďalej rozvíjať ich tvorivosť.  

2. Ciele učebného predmetu  

 A) Kognitívne ciele: žiaci získajú okrem praktických zručností informácie o rôznych 

druhoch, štýloch a obdobiach umenia, prestanú sa na ponúkané hudobné a výtvarné podnety 

pozerať z pohľadu pekné – škaredé, začnú vnímať obsah umeleckého diela, jeho formu, 

umelecké diela budú nie len hodnotiť, ale aj prijímať a oceňovať ich tvorcov; získajú 

vedomosti a prehľad o najznámejších slovenských a svetových dielach a umelcoch, zoznámia 

sa s umením vo svojom regióne.  



 

B) Socioafektívne ciele: cez prácu s umením a nazeranie na umenie ako súčasť kultúry a istú 

reakciu na dobu dokážu žiaci hodnotiť umenie a istým spôsobom sa stotožňovať  s autormi, 

no zároveň budú vedení k tomu, aby postoje a názory autorov len mechanicky nepreberali, ale 

ich aj hodnotili, prípadne si vyberali a rozvíjali ponúknuté riešenia ďalej. K umeniu nebudú 

pristupovať s predsudkami, prípadne len mechanicky preberať názory svojho učiteľa, ale 

kritickým myslením. Umenie iných kultúr a národností im umožní nezavrhovať iných ľudí, 

ale chápať a prijímať ich odlišnosť ako súčasť rozmanitosti života na Zemi. Prácou na 

projektoch a v skupinách sa rozvinú ich schopnosti pracovať v tíme a uvedomovať si 

zodpovednosť za svoju časť práce, naučia sa propagovať a prezentovať vlastnú prácu, kriticky 

ju hodnotiť a takýmto spôsobom pozerať aj na prácu spolužiakov.  

 

C) Psychomotorické ciele: na základe získavania praktických zručností dokážu žiaci aj 

samostatne zrealizovať svoje predstavy, budú schopní využívať estetické v bežnom živote, 

osvojením si rôznych technických postupov sa žiakom otvoria možnosti sebarealizácie.  

 

3. Obsah učebného predmetu  

Tematický 

celok 

Obsahový 

štandard 

Výkonový  

štandard 
Prierezové témy 

Časová 

dotácia 

ZVUK A 

OBRAZ  

– jazyk umenia 

1. obraz v 

hudbe,  

hudba v obraze 

 

 

 

1.1 Vytváranie 

hudby  

na vybrané 

vizuálne  

artefakty, hľadanie  

hudobných 

ekvivalentov  

k výtvarným 

dielam,  

interpretácia 

1. inak si vyberie 

hudobné   

skladby k 

výtvarným dielam,  

vytvorí jednoduchú 

kompozíciu   

inšpirovanú 

výtvarným dielom, 

inak vytvorí 

hudobno-vizuálne 

OSR, MEDV,  

TPVZ 

 

4 



 obrazu  

a umocnenie 

hudbou 

projekty,  

kompozície, 

objekty, inštalácie.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 hľadanie  

výtvarných  

ekvivalentov  

k hudobnému 

jazyku,  

formám, druhom  

a štýlom  

pokus vyjadrovať 

rôzne  

hudobné formy a 

áre  

rôznymi 

výtvarnými  

formami, analógie  

medzi 

vyjadrovacími  

a kompozičnými  

princípmi, žánrami 

a  

štýlmi  

 

2.  inak vytvorí 

maľbu, kresbu,  

grafiku rôznych 

hudobných  

foriem (napr. Fúga, 

sonáta, rock  

and roll, ...) 

S možnosťou 

figuratívneho  

a nefiguratívneho 

zobrazenia 

 

MEDV, OSR, 

 

4 



PRIENIKY 

UMENIA 

A VEDY  

 

2. Vyjadrovacie  

prostriedky a ich  

štylizácia v 

hudbe  

a výtvarnom  

umení (citové  

pôsobenie  

výrazu) 

 

 

 

 

 

 

2.1 štylizačné 

variácie  

motívu, tvaru:  

Geometrizácia,  

skryštalizovanie,  

zahmlievanie, 

tvarové  

zmäkčenie, 

roztečenie,  

zoštíhlenie, 

stučnenie,  

poľudštenie,  

hybridizácia,  

transformácia 

podoby  

smerom k inému 

motívu 

2.2 štýl a výraz 

emócii  

v hudbe: láska  

a nenávisť 

stvárnená  

v hudobných 

dielach.  

Vážnosť, radosť,  

nepokoj, úzkosť, 

strach 

2.1  žiak vytvorí 

sériu vlastných  

transformácií tvaru, 

- vytvára zmienu 

výrazu  

štylizovaním 

- využite kresby, 

maľby,  

alternatívne 

modelovania 

2.2 žiak vytvorí 

variáciu 

ponášok na 

obľúbené melódie  

a motívy z 

počutých skladieb 

2.3 žiak porovnáva 

rôzne typy 

výrazu výtvarného 

a hudobného  

stvárnenia 

- diskutuje o 

vplyve hudby  

a výtvarného 

umenia na  

formovanie 

osobnosti človeka 

 

OSR, MEDV  4 

 

3. Multimédia – 

pohyb a dej  

3.1 strihanie 

zvukov  

a filmových 

záberov,  

3.1  žiak vyberie 

zvuky a krátke  

filmové zábery z 

archívu, vygeneruje  

OSR,  

MEDV, 

 

2 



prostredníctvom  

obrazu a zvuku 

 

 

 

vytváranie 

obrazovo-

zvukovej koláže 

 

počítačové zvuky a 

kombinácie zvuku  

a obrazu 

- tvorí vlastné 

zvuky 

prostredníctvom  

elektrotechnického 

nástroja 

- ozvučuje zábery 

zvukmi 

- prezentuje 

výstupy a diskutuje 

o rôznosti výrazov 

- využíva  

počítačové  

programy  

 

TRADÍCIA  

A IDENTITA  

4.Umenie  

a náboženstvo,  

umenie baroka,  

človek a viera 

 

4.1 vyjadrenie  

posvätného  

a 

transcendnentna 

ako  

základných 

ľudských  

postojov 

- modlitba, 

meditácia,  

úžas, bázeň, ich  

vyjadrenie v 

umení 

4.2 baroková  

architektúra, 

 

4.1 žiak vyber á 

hudbu, ktorá 

pôsobí  

meditatívne 

4.2 tvorí barokový 

objekt, napr.  

relikviára 

- žiak  hľadá 

fantazíjnu analógie 

- kreslí  prvky 

barokovej 

architektúry 

 

 

OSR,  

REGV,  

TPVZ 

 

3 

 



barokový  

objekt, maliarstvo  

a sochárstvo 

5.Prostredie  

a situácia väzba  

hudby  

a výtvarného  

umenia na  

konkrétne  

prostredie 

 

5. 1 inštalácia in 

situ 

- reakcia na daný  

priestor, jeho 

výraz,  

históriu 

5.2 mestské a 

vidiecke  

korene umenia 

World music. 

Etno 

Porovnanie 

kultúry  

a subkultúry 

mesta  

s vidiekom 

Skúsenosti žiakov  

s pobytom na 

rôznych  

miestach,  

vyhodnocovanie 

kladov,  

záporov 

5.1 žiak dotvára  

priestor  

inštalovaním  

prvkov, ktoré 

pozmenia jeho 

charakter 

5.2 vytvára  

hudobno-

scénických  

modelov, typických 

pre život v meste,  

na dedine (dožinky, 

svadba..) 

 

OSR,  

REGV,  

TPVZ 

 

3 

PRIENIKY 

UMENÍ 

6. Divadlo a 

tanec 

6.1 

interdisciplinárny  

projekt hudobnej  

performance 

6.1 pohybová 

prezentácia 

umenia 

- žiak výtvarne 

stvárňuje  

OSR, REGV,  

TPVZ, MEDV 

 

3 



 - návrhy 

kostýmov 

- forma hudobnej  

myšlienky, 

hudobné  

charaktery a 

portréty 

 

charakter  podľa 

hudby, líčenia,  

masiek, tvorba 

kostýmov 

- podkresľovanie 

divadla hudbou 

 

7. Portrét  

spolužiaka 

 

7.1 fotografický 

portrét 

Osvetlenie , 

výraz,  

reklamná 

fotografia 

7.2 mentálny 

portrét  

ľudskej osobnosti 

v  

hudbe 

 

Žiak kreslí hlavu  

s nárokom na  

pochopenie 

procesu výstavby ,  

výrazovosti nie 

podoby  

a technickej 

dokonalosti 

 

OSR, 

 

3 

1. podnety  

výtvarného  

umenia 

 

ukážky: 

typické diela z 

rôznych  

epoch histórie 

umenia  

do 20. stor. (na  

Slovensku i vo 

svete); 

typické diela 

rôznych  

tendencií umenia 

1.1. postmoderna - 

výtvarné umenie v  

historickom 

priereze,  

výber motívov, 

štýlov  

a ich spracovanie 

vo  

vlastnej práci; 

citácia,  

prisvojenie, 

MV, MKV  

6 



od  

pol. 19. stor. 

(svetoví i  

slovenskí autori); 

konceptuálni autori  

(vizuálne umenia,  

hudba, literatúra); 

ukážky citácií,  

prisvojenia,  

parafrázovania,  

dekonštrukcie,  

synkretizmu v 

umení. 

1.1. použitie  

niektorého  

z postupov  

charakteristických  

pre postmoderné  

umenie (koláž,  

maľba, kresba) 

1.2. konceptuálne  

spracovanie 

vybranej  

témy (kresba,  

fotografia, text);  

diskusia. 

parafráza,  

dekonštrukcia,  

synkretizmus 

a) spracovanie  

vybratého 

výtvarného  

diela – 

reprodukcie na  

svoj spôsob 

(citácia),  

alebo jeho koláž,  

kombinovanie s 

iným  

dielom, 

rozstrihanie  

a zlepenie v inej  

podobe...(roláž,  

krkváž, 

alchymáž...) 

b) kópia podľa  

reprodukcie  

realizovaná 

rôznymi  

štýlmi, rukopismi, 

s  

rôznym posunom  

mierky na tom 

istom  

obraze... 

inšpirované  

ukážkami 



rôznorodých  

štýlov 

zobrazovania, 

1.2. konceptuálne  

umenie / umenie 

na  

rozmýšľanie; 

reakcia na 

vybrané 

konceptuálne 

dielo 

 

Prierezová téma Skratka Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

OSR Mediálna výchova MEV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZZ 

Environmentálna výchova ENV Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

TPaPZ 

Dopravná výchova DOV Finančná gramotnosť FIG 

 

5.Využitie disponibilných hodín  

Predmet Výchova umením v 8. ročníku je dotovaný 0,5 disponibilnými hodinami 

6. Stratégie - metódy a formy práce 

 Na hodine výtvarnej výchovy volím metódy a formy práce, ktoré povzbudzujú  

fantáziu a predstavivosť, zapájajú citovosť, záujem o tému.  

Tieto akcie a aktivity nie sú záväzné, v priebehu roka je možné, že budú zmenené. Nie sú 

zaradené do TVVP konkrétne v jednotlivých mesiacoch, pretože je to otvorená možnosť, ako 



sa ktorý ročník v rámci predmetu VV do nich zapojí. Zmeny budú zaznamenané priebežne 

a hodiny upravené podľa aktuálnej situácie. 

Metódy:  

 dialogické  

 metóda práce s knihou  

 demonštrovanie  

 pozorovanie, exkurzia 

 analyticko –syntetická metóda  

 induktívna  

 deduktívna  

 porovnávacia  

 informačnoreceptívna  

 reproduktívna  

 problémový výklad  

 heuristická  

 práca s výtvarným materiálom  

 práca s doplnkovou literatúrou, fotografiou, ilustráciami  

 pozorovanie  

 práca s IKT  

 návšteva galérie, múzea  

 

Formy: 

 prevláda hlavne skupinové vyučovanie,  

 práca vo dvojici,  individuálna práca, frontálna práca, 

 

7. Učebné zdroje 

 edukačné DVD, knihy, časopisy, publikácie, internetové galérie 

 ukážky  výtvarných prác, ukážky umenia  

 obrázkový a fotografický materiál  

 prezentácie v Power Pointe k jednotlivým výtvarným smerom 



 videá k témam stiahnuté z www.youtube.com 

 filmové, hudobné a literárne ukážky, 

 kultúrne inštitúcie a galérie prezentujúce diela výtvarných umelcov, 

 výtvarná tvorba žiakov, 

 prírodné objekty, 

 školská knižnica. 

 

 

8. Hodnotenie predmetu–dodržiavame metodické pokyny  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov so špecifickými potrebami podľa MP č.32/2011. Hodnotenie prebieha v súlade 

príslušným metodickým pokynom na  klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov ZŠ 

 

http://www.youtube.com/

