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Umělecké slohy
Nejmocnějším činitelem, zasahujícím do života, je čas. Stále plyne, ubíhá a mění způsoby
naší existence, jako měnil ráz, tempo či rytmus, kterým žili naši předkové.

Průřezové téma

MeV – Práce
v realizačním týmu

Učivo

Umělecké slohy

Metody a strategie

�

�

skupinová práce
práce s tříděním
informací

Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Předmět Dějepis

Přesahy do předmětů výtvarná výchova,
občanská výchova,
český jazyk, hudební
výchova

Výstupy

�

�

�

�

�

rozvíjí obrazné myšlení
spolupracuje ve skupině
samostatně vyhledává a třídí informace
obohacuje slovní zásobu
spojuje si informace z různých oborů

Poznámky Kompetence

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré materiály související s tímto
tématem a další podklady najdete také na CD.

Časový rámec

– příprava jeden měsíc
– projektový den

Hodnocení

�

�

testové otázky pro diváky
sebehodnocení - schopnost zaujmout, hlasitý projev,
zhodnocení vyučujícím (pochvala, známka)
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�

�

�

k učení
k řešení problémů
občanské

Přílohy

K tomuto tématu nejsou žádné přílohy.
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projektový den – samostatná prezentace práce skupin, vytvoření vlastního muzea a expozice daného
uměleckého slohu

Cílem je
vytvoření ucelených informací o daném tématu v teoretické rovině a nalezení příkladů památek
především na Chomutovsku a Mostecku, dále rozšířit na Ústecko a k tomu vybrat jednu či dvě památky
z ČR a alespoň jednu z Evropy.

– žáci ve vymezeném čase heslovitě
sepisují na tabuli nebo velký papír všechno, co je napadne k danému tématu, nápady se
nekritizují, po uplynutí času se vše vytřídí

(románský, gotický, renesanční, barokní
a klasicismus)

– použije informace z bodu
1. a přidá další (metoda kritického myšlení, do středu tabule se napíše daný umělecký sloh a žáci
kolem píší všechno, co s ním souvisí, nápady, poté se spojí ty, které opravdu mohou použít a jsou
správné). Tuto mapu si žáci uchovají a před samotnou prezentací se k ní vrátí a zjistí, jaké znalosti
měli a jaké mají nyní.

Jejich úkolem bude nalézt z co
možná nejvíce zdrojů informace, tyto utřídit a zpracovat např. formou velkých koláží. Je možné použít
i vlastní fotografie, nákresy či plastové modely, hudbu daného období najít na nosičích hudby, atd. V den
projektu si ve vyhrazené oblasti (prázdná učebna, část chodby, společenské místnosti, učebna
výpočetní techniky,…) připraví obrázky a texty do svého muzea, zároveň si musí připravit povídání
erudovaných průvodců a svůj program představí návštěvníkům, tedy žákům ostatních tříd, kteří
postupně tato muzea navštíví.

, zda zvládli hovořit jasně a logicky, zda dokázali zaujmout a jak se jim
líbily "konkurenční týmy". Pokud se všichni zhostí svých úkolů, vyučující by měl všechny pochválit, je
dobré nahrát každou prezentaci a následně ji žákům namnožit na DVD. Vyučující samozřejmě je tím, kdo
po celou dobu kontroluje a koriguje práci skupin.

Celý projekt je určen ke zpracování žákům osmé třídy, nejlépe ke konci školního roku, aby byla
probrána témata románský sloh, gotický sloh, renesance, baroko a rokoko, klasicismus.

Postup přípravy projektu:

1. brainstorming (metoda rozvoje kritického myšlení)

2. rozdělení do skupin (5 skupin)

3. každá skupina vylosuje jeden umělecký sloh

4. každá skupina vytvoří myšlenkovou mapu ke svému tématu

Žáci se rozdělí do pěti skupin a vylosují si jeden z uměleckých slohů.

V rámci příprav každá skupina připraví dvě až tři testové otázky, tyto
pak vytvoří závěrečný soutěžní test pro návštěvníky. Ti nejúspěšnější by měli být odměněni.

Po ukončení žáci sami zhodnotí

Metodická doporučení:


