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Názov tematického 

celku vrátane tém 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Úloha 

Technické 

možnosti 

Obsahový štandard 
Výkonový štandard 

1. 

Výtvarný jazyk - 

kompozícia 

Matematika - 

odhady, smer 

priamok a body 

Úvodná hodina, poučenie o 

BOZ 

 spoznať základné proporcie v plošnom a 

plastickom vyjadrení, zvládnuť základy 

proporčnej stavby zobrazovaného 

predmetu /výška, šírky, pomer/, zvládnuť 

narábanie s rôznymi nástrojmi /ceruza, 

štetec, pierkom fixy, uhlík, rydlo/, kresliť 

prostredníctvom linky a šrafovania, 

tieňovania 

vedieť použiť techniku kresby alebo maľby, 

uvedomiť si pôsobenie priestoru, jeho mierky voči 

človeku, naučiť sa vyjadriť vzdialenosť, blízkosť 

veľkosťou, tvarom, ostrosťou a farbou 
  Počet hodín 4h Pohľad na mesto zhora Kresba fixami 

  

* mierka a 

proporčné vzťahy 

 

Živočích 

 

Kresba pierkom 

    

 

Ľudské telo 

 

Kresba ceruzou 

    

  

2. 

Možnosti zobrazenia 

videného sveta 
Etická výchova - 

komunikácia a 

priateľstvo, 

Občianska výchova 

- voľný čas 

 

Kresba figúry podľa 

skutočnosti a spamäti 

 

Koláž, kresba 

nakresliť figúru podľa videnej skutočnosti, 

zobraziť figúru s pamäti a detaily podľa 

skutočnosti, zobraziť figúru v pohybe 

/šport, tanec, škola/, použiť základy 

kresby, linku a Valérove zdôraznenie 

pohybu, pochopiť zobrazenie figúry v 

dejinách výtvarného umenie 

naučiť sa v statickom obraze vyjadriť pohyb, 

pracovať s rôznymi technikami a využiť ich na 

vyjadrenie atmosfér 

  Počet hodín 3h   

  
* figúra 

Maľba figúry podľa 

skutočnosti 

Maľba 

3. 

Podnety dejín 

umenia 
Dejepis - stredoveká 

kultúra, architektúra, 

písomníctvo 

  poznať základné znaky stredovekého a 

gotického umenia, vybrať historické 

inšpirácie a techniky k svojmu dielu a 

imitovať vo svojich prácach, vedieť nájsť 

znaky gotického slohu v architektúre 

vytvoriť zaujímavú vitráž, pochopiť myšlienkové, 

materiálne a technické možnosti doby, zvládnuť 

techniku práce 
  Počet hodín 4h Vitráž Maľba na sklo 

  

* stredoveké a 

gotické umenie 

  

4. Podnety fotografie 

Mediálna výchova, 

Ekológia v krajine 

  získať gramotnosť vo fotografovaní, 

vyskúšať čiernobielu fotografiu, pochopiť 

tvorbu výrazových prostriedkov fotografie 

dokázať nafotiť aj dotvoriť vlastnú fotografiu, 

vedieť nájsť zaujímavé objekty, rozvíjať tvorivosť a 

fantáziu   Počet hodín 2h Krajina okolo nás Fotoaparát, PC 

  

8  inscenované 

fotografie 

  

5. Podnety architektúry Zemepis - tvorba 

modelov miest a 

  znázorniť pohľad na mesto zhora, farebné 

mapy, vymyslieť plán mesta - zrealizovať, 

spolupracovať a tolerovať vkus a vyjadrovanie 

spolužiaka a zosúladiť ho so svojím ponímaním, 
  Počet hodín 3h Mesto a dedina Fotomontáž,  



  

* urbanizmus  

plánovanie, čítanie 

máp, Etická výchova 

- spolupráca a 

tolerancia, životné 

prostredie 

 asambláž, koláž uvedomiť si konštrukčné predpoklady 

prvkov, tvarov v priestore, význam svetla, 

hmoty, materiálu pôsobenie výrazu k 

prostrediu 

tvorivo použiť vhodnú techniku a kompozíciu 

prvkov na ploche 

6. Podnety dizajnu 
Dejepis - história 

odievania, 

Občianska výchova 

- kultúra odievania 

  navrhnúť časť odevu, doplnok, dbať na 

funkčnosť, vlastnosti a výraz materiálov, 

rozvíjať predstavivosť a tvorivosť, vytvoriť 

model z papiera - textílie, poznať históriu 

odievania, využiť svojský štýl a pestovať si 

vlastný vkus 

vytvoriť originálnu časť odevu, tvorivo 

postupovať pri výbere materiálov, pochopiť 

funkčnosť, výrazovosť a užitočnosť vo výrobkoch 

textilného dizajnu 

  Počet hodín 4h Odevný dizajn Textilná aplikácia 

  

* materiál, tvar a 

grafické riešenie 

 

Doplnok 

 

Papier, textil 

7. 

Podnety tradičných 

remesiel 
Dejepis - práca ľudí 

dnes a v minulosť, 

Mediálna výchova - 

tradícia národa, 

poznávanie 

 

Vytvorenie jednoduchého 

tvaru – košík, príp. nádoba 

 

Pletenie – pedig, 

papierové pásy 

vytvoriť objekt podľa vlastného návrhu s 

využitím tradičných remesiel, získať úctu k 

tradíciám, tvorcom a dielam svojej krajiny, 

rozvíjať manuálnu zručnosť 

Vytvoriťoriginálnyvýrobok, výtvarnýobjekt 

inšpirovaný tradičnými a historickými remeslami 

  Počet hodín 4h   

  

* košikárstvo, 

pletenie 

  

8. Podnety z hudby 

Hudobná výchova 

  pochopiť podnety hudobnej kultúry, vzťah 

vizuálnej a sluchovej skúsenosti, rozvíjať 

fantáziu pri tvorbe 

vytvoriť veľkoplošný závesný obraz, dokázať nájsť 

príbuzenstvo vo výtvarnom a hudobnom umení 

  Počet hodín 4h 

Diagonály Otláčanie, 

lepenie,  

  * rytmus  vystrihovanie 

9. Tradícia a identita 

Zemepis - mapa, 

Dejepis - história 

  vytvoriť štúdie tradičnej architektúry, 

analyzovať a transformovať typické znaky 

v diele, vedieť formovať a pretvárať 

prostredie a chápať vlastný názor na 

prostredie a identitu 

uvedomiť si vlastnú identitu, využiť poznatky o 

tradíciách vlastného mesta a použiť ich vo svojej 

práci   Počet hodín 3h Hrady, zámky Maľba na kartón 

  

* tradičné formy v 

architektúre 

  

10. Škola v galérii Etická výchova - 

národné kultúrne 

pamiatky, 

Občianska výchova 

- správanie sa 

  pochopiť tvorivé uvažovanie autorov 

výtvarných diel, spoznať abstraktné diela, 

interpretovanie vybrané dielo 

obhajovať si svoj názor, rozvíjať tvorivé myslenie a 

objavovanie pomocou umeleckého diela 
  Počet hodín 2h SNG Interpretácie 

  * obraz Výstava v škole  

      

 


