Metodický list 1
Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy
Nižšie stredné vzdelávanie, 5. ročník
Výtvarná výchova, časť tradície a podnety remesiel
Opis úlohy/zadanie
Úloha je zameraná na poznávanie a chápanie kultúrnej tradície svojho regiónu, národa
a krajiny. Žiak je vedený k zamýšľaniu sa nad tradičnou a súčasnou kultúrou. Vo výtvarnej
reakcii aktualizuje vybraný tradičný ornament a aplikuje na súčasný úžitkový predmet
alebo odev, časť odevu.
Podmienky realizácie úlohy
Podmienky realizácie úlohy z pohľadu materiálno-technického zabezpečenia nie sú
náročné. Na realizáciu úlohy žiakom postačí štandardne vybavená trieda. Žiaci budú
potrebovať printové alebo elektronické zdroje o tradičnej ľudovej kultúre na Slovensku.
Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách. Aktivitu je možné rozdeliť aj na
dve vyučovacie hodiny.
Čo sa úlohou preverí/aké kompetencie preverujeme, overujeme
Vedomosti:
- znalosť tradičnej ľudovej kultúry a jej prejavov;
Formálne zručnosti:
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z tradičnej ľudovej
kultúry;
Postoje
- náklonnosť k vlastným inovatívnym nápadom;
- otvorenosť voči hľadaniu analógii medzi tradičnou ľudovou kultúrou a súčasnou kultúrou;
- schopnosť spolupráce s jednotlivcami i v skupine;
- otvorenosť voči experimentovaniu.

Vzdelávacie štandardy, ktorých predmetov sa plnia/prierezové témy
Výtvarná výchova, časť tradície a podnety remesiel.
Výkonový štandard:
Žiak dokáže poznávať hodnoty tradičnej kultúry a jej prejavov a následne navrhnúť
a aplikovať svojsky ornament inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou.
Obsahový štandard:
Žiak dokáže výtvarne reagovať (inšpirácia, interpretácia, kombinácia) na rôzne typy
regionálnych ornamentov alebo ornamentov rôznych kultúr. Aplikovať a aktualizovať
navrhnutý ornament na súčasný úžitkový predmet alebo odev, časť odevu.
Prierezové témy:
Multikultúrna výchova úzko súvisiaca s regionálnou výchovou a tradičnou ľudovou
kultúrou
Mediálna výchova
Doplniť ukážky žiackych prác, ak sú k dispozícii
Výstup úlohy:
Výtvarná interpretácia vybraného typu regionálneho ornamentu a jeho aplikácia na
vybraný úžitkový predmet alebo odev, časť odevu podľa zvolenej výtvarnej techniky.
Výtvarná interpretácia môže byť realizovaná formou koláže, asambláže, textilnou

aplikáciou. V prípade možností môže byť realizovaná aj digitálnou úpravou obrazu (viď
ukážku).

