
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: VÝCHOVA UMENÍM 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Dĺžka štúdia 1 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C  

6. ročník 6.A, 6.B  

7. ročník 7.A, 7.C  

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M  

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M STE, VUČ, HET 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník   

8. ročník   

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



Charakteristika predmetu výchova umením 
 
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na 
predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má 
žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo 
vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. 
Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.  
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby 
si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. 
Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského 
princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a 
znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.  
 
 

Ciele predmetu  
 
Kognitívne ciele  
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou 
činnosťou,  
nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 
umeleckých diel,  
spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich 
interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela charakterizujúce 
štýlové znaky historických epoch;  
spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, 
nástroje a médiá;  
na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, 
literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom a dielam svojej 
krajiny;  
na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a 
postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,  
nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy 
vlastného národa, ale i iných národov a etník;  
dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, 
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,  
dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých 
umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.  
Socioafektívne ciele  
prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj egocentrizmus 
a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich vlastných názorov a 
postojov (asertivita);  
uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri 
vnímaní umeleckých diel;  
dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 
vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých osudoch 
inšpiráciu pre vlastný život,  
získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, 
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,  
chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania 
voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.  
 



Psychomotorické ciele  
na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, výtvarné, 
pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;  
dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby prostredníctvom nich 
vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom;  
osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih, úprava 
akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie umeleckých 
podnetov na internete a pod.  
 
 

Obsah vzdelávania 
 
1. Podnety umenia  
2. Prieniky umenia a vedy  

3. Populárna kultúra  

4. Komplexné projekty  
 
Obsah tematických okruhov aj edukačných tém môže učiteľ zaraďovať do vyučovania podľa vlastného 
uváženia.  
Výučba hudobnej zložky predmetu v Štátnom vzdelávacom programe by sa mala dotknúť všetkých 
tematických okruhov.  
Edukačné témy sú navrhnuté tak, že niektoré z nich je možné využiť vo všetkých tematických 
okruhoch. Vzhľadom na to aj prvky edukačného výstupu môžu súhrnne reprezentovať viacero 
tematických okruhov. Rozsah využitia odporúčaného materiálu ako aj edukačné výstupy z toho 
vyplývajúce tak závisia od zvolenej stratégie učiteľa.  
Edukačné témy a odporúčaný materiál špecificky viazané na príslušný námetový okruh možno podľa 

podmienok vzdelávacieho programu aj redukovať alebo primerane nahrádzať. 

Pre utváranie a rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, 
ktoré žiakom umožňujú:  
poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia,  
poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného umenia,  
orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,  
poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji,  
poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych druhoch umenia,  
poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení,  
orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia,  
diskutovať o umeleckých dielach,  
identifikovať a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov hudobného a 
výtvarného umenia.  
Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 
praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; časť vedomostí o 
výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej a 
akustickej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je 
podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy, internet).  
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri 
každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj 
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom 
edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou 
kurikula.  
 
 



Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky 

IX. 
  

PRIENIKY UMENIA A 
VEDY 

  Hudba a príroda – 
hudba prírody, 
prírodné motívy v 
hudbe. Práca so 
zvukom a rytmom, 
sluchová analýza 
ukážok.  

Vytvoriť nahrávku 
búrky 
napodobňovaním 
zvukov prírody.  

MUV, ENV, MDV 

  1.-2 - Búrka 

X. 
  

PRIENIKY UMENIA A 
VEDY 

Pozorovať zmeny v 
prírode a výtvarne 
ich vyjadriť. 
Esteticky vnímať a 
výtvarne zachytiť 
zaujímavú prírodnú 
skutočnosť.  

Žiaci zachytia 
podobu povrchu 
kmeňa stromov 
kombináciou 
prírodného 
materiálu a 
rôznych druhov 
papiera.  

ENV, OSR 

  3.-4 - Stromy 

  
  

KOMPLEXNÉ 
PROJEKTY 

Krátky videofilm. 
Reklama na 
obľúbený vyučovací 
predmet. 
Prostredníctvom 
vybraných médií 
rôznymi 
technickými a 
realizačnými 
postupmi 
sprostredkovať 
okoliu svoje 
myšlienky a 
postoje.   

Žiaci vytvoria 
krátky filmový klip 
ako reklamu na 
vybratý vyučovací 
predmet.  

MDV, TBZ 

  5.-6 - Krátky filmový klip 

XI.   PODNETY UMENIA Pozorovať, 
analyzovať a 
literárne spracovať 
vybrané výtvarné 
dielo. Štylizácia 
dlhšieho slovného 
prejavu. Diskusia.  

Žiaci vytvoria 
príbeh súvisiaci s 
postavou na 
vybranom portréte.  

OSR, RLK 

  7.-8 - Príbeh postavy z 
portrétu 

  

  

POPULÁRNA 
KULTÚRA 

Coververzia alebo 
remake. Aktívnym 
počúvaním, 
hudobnou analýzou 
a porovnávaním 
hľadať rozdiely a 
podobnosti medzi 
originálom a cover 
verziou. Dôvody a 
potreby vzniku 
nových verzií už 
nahratých umelých 
alebo ľudových 
skladieb. Inšpiračné 

Žiaci nájdu cover 
verzie k danému 
originálu. 
Zadefinujú rozdiely 
a podobnosti.  

TBZ, MDV 

  9.-10 - Poznáš originál? 



zdroje.  

XII.   PODNETY UMENIA Vzťahy medzi 
generáciami. 
Zostaviť auditívne, 
vizuálne a 
dramatické prvky 
do celku tak, aby 
bola naplnená idea 
daného projektu. 
Realizácia 
hudobných, 
výtvarných, 
pohybových a 
literárnych 
predstáv v 
skupinovom 
projekte.   

Žiaci vytvoria a 
zrealizujú výchovný 
koncert pre svojich 
spolužiakov z 1. 
stupňa.  

RLK 

  11.-12 - Kto sú naši susedia? 
– výchovný 

I. 13. - koncert pre žiakov 
1. stupňa 

    PODNETY UMENIA Kritické 
pozorovanie – 
vnímanie detailov a 
skrytých náznakov. 
Spracovanie 
vybraného 
výtvarného diela 
podľa vlastných 
predstáv. 
Integrácia 
pohybových a 
literárnych 
predstáv v 
skupinovom 
projekte. Reakcia 
na vybrané 
výtvarné dielo.  

Žiaci vytvoria 
pokračovanie deja, 
v ktorom sa životný 
príbeh ľudí 
zobrazených na 
obraze zastavil. 
Pripravený scenár 
zdramatizujú.  

TBZ 

  14.-15 - Keď obrazy ožijú ... 

II. 
  

POPULÁRNA 
KULTÚRA 

Osvojenie 
vybraných 
technických a 
realizačných 
postupov pri 
spracovaní 
fotografie. Zmena 
fotografie 
prostredníctvom 
digitálneho 
spracovania a 
špeciálneho efektu.  

Prostredníctvom 
programov 
FaceMorpher a 
Windows Movie 
Maker žiaci 
vytvoria 
prezentáciu 
fotografií 
spolužiakov s 
využitím 
špeciálneho efektu 
– morfingu.  

MDV 

  16.-17 - Morfing 

  
  

PRIENIKY UMENIA A 
VEDY 

Proces v umení. 
Porovnávať, 

Zostrojiť a vytvoriť 
pomocou návodu 

MUV, MDV 



  18.-19 - Umelecké 
laboratórium 

analyzovať a 
syntetizovať 
poznatky a podnety 
z prírodných vied a 
vyhodnocovať ich 
vplyv na umenie. 
Ukážky z tvorby 
profesionálnych 
výtvarných 
umelcov. Tvorba 
experimentálneho 
projektu spojená s 
prezentáciou.  

kinetický, akčný, 
optický, 
procesuálny, 
spotrebný a 
dizajnový objekt. 
Vytvoriť 
prezentáciu v 
Microsoft 
PowerPointe 
zameranú na 
tvorbu 
profesionálnych 
výtvarníkov.  

III. 
  

POPULÁRNA 
KULTÚRA 

Netradičné 
spôsoby vyjadrenia 
vlastnej identity a 
ich negatívne 
zdravotné a 
spoločenské 
dôsledky.  

Navrhnúť tetovanie 
a nakresliť ho na 
vlastné telo. 
Kriticky zhodnotiť 
tento prejav 
vlastnej identity.  

OZO 

  20. - Tetovanie 

  
  

POPULÁRNA 
KULTÚRA 

Budovanie 
vlastného štýlu a 
imidžu – ja v štýle 
niekoho iného. 
Rozvoj kritického 
myslenia vo vzťahu 
k sebe. Práca s 
vlastnou 
fotografiou, tvorba 
účesu.  

Prostredníctvom 
grafického editora 
pi Zap vytvoriť 
vlastnú fotografiu v 
štýle vybranej 
historickej 
osobnosti. Zostaviť 
triedne portfólio.  

RLK 

  21.-22 - Vlasy – koruna 
krásy 

IV. 
  

POPULÁRNA 
KULTÚRA 

Budovanie 
vlastného štýlu, 
imidžu a vkusu. 
Rôzne spôsoby 
vyjadrenia identity. 
Môj vzor – kritické 
hodnotenie 
podnetov z okolia. 
Telový dizajn – 
úprava tváre a 
účesu, vizážistika, 
make-up.  

Fyzická premena 
žiaka podľa jeho 
vzoru. Štylizácia do 
postavy slávnej 
osoby. 
Uvedomenie si 
vlastnej hodnoty a 
kvalít.   

OSR 

  23.-24 - Dnes som hviezdou 
ja 

  
  

KOMPLEXNÉ 
PROJEKTY 

Architektonická 
súťaž na konkrétne 
zadanie: návrh, 
kresba, projekt, 
model. Návrh 
budovy vo vzťahu k 
okoliu – návrh a 
realizácia areálu k 
vytvorenej budove. 
Rekapitulácia 

Vytvoriť v štýle 
purizmu – s 
využitím 
geometrických 
telies -
architektonický 
model budovy 
školy a jej areálu. . 
Opakovať poznatky 
a pojmy zo 

VMR 

  25. - Purizmus – 
architektonický 

  26. - model budovy školy 
a jej areálu 

V. 27.-28 - Na záver ... – 
záverečná hodina 



poznaného – 
spätná väzba, 
najzaujímavejšie 
témy a iné 
možnosti ich 
spracovania.  

všetkých 
tematických 
okruhov.  

    PODNETY UMENIA Výber výtvarných 
motívov alebo 
štýlov a ich 
spracovanie vo 
vlastnej práci: 
kópia reprodukcie, 
reprodukcia na svoj 
spôsob, koláž, 
kombinovanie s 
iným dielom a pod. 
Syntéza vlastných a 
prevzatých 
nápadov z 
výtvarnej oblasti v 
intenciách 
estetickej výchovy.  

Vytvoriť triedne 
tablo.  

MUV 

  29.-30 - Triedne tablo 

VI. 31. - Alternatívna téma k 
ľubovoľnej 

  32. - téme s rovnakou 
časovou 

. 33. - dotáciou alebo na 
doplnenie 

.  - v prípade časovej 
rezervy. 

 


