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Impresionizmus 

Ukážka kľúčového učiva, mapy mysle a aplikačných úloh počas blokového 

vyučovania v triede Vysoko efektívneho učenia pre 8. ročník 

 

Téma vyučovacieho bloku: Impresionizmus. 

Je impresionizmus v súlade s objavmi 19. storočia, alebo je reakciou na ne? 

Pojmové kľúčové učivo:  

Pre Európu druhej polovice 19. storočia sú typické prevraty – sociálne, technické, umelecké. Vznikajú 

nové objavy (stroje, prístroje) nové umelecké techniky, nové obsahy, nové rozpory a konflikty. Ľudské 

poznanie a poznávanie sa vyvíja veľmi rýchlo a smeruje k dnešku. 

Vedomostné kľúčové učivo: 

 V druhej polovici 19. storočia sa začína využívať elektrická energia. 

 Thomas Alva Edison vynašiel žiarovku, mikrofón, gramofón, filmovú kameru, premietačku, prvú 

elektráreň. 

 Alfred Bernhard Nobel vynašiel dynamit.  

 Ľudia začínajú používať spaľovacie motory, sústruhy, šijacie stroje, umelé hmoty a farbivá, umelé 

textilné vlákna, rádio, telefón, telegraf. 

 V 60. rokoch sa do výtvarného umenia dostáva príroda, mestské prostredie, plenér (maľovanie 

vonku). Dôraz sa kladie na farbu, svetlo, pohyb, dojem, pocit. Predchodcom nového smeru 

impresionizmu bol Edouard Manet. Zakladateľom - Claude  Monet so svojim obrazom Dojem, 

vychádzajúce slnko (impresia = dojem) 

 Impresionizmus je technika aj spôsob, zámer. Impresionistická technika znamená rozloženie objektu 

na farebné škvrny a rozmazané plôšky („tkanivo čistých tónov, z ktorých je vylúčená čierna farba“). 

Impresionistický spôsob - zámer je zachytiť nezachytiteľné a pominuteľné. 

 Na impresionistických maliarov mala vplyv japonská kultúra.                            

 Z impresionizmu čerpali aj vynikajúci maliari Paul Gaugin, Vincent van Gogh aj ďalšie umelecké 

smery napr. fauvizmus (Matisse), kubizmus (Picasso). 

 Umelecký opis je dynamický, vyvoláva dojmy a pocity, uplatňujú sa v ňom plnovýznamové slovesá, 

personifikácie a metafory. Môžme ho tiež nazvať náladovým opisom osôb, prostredí a dejov.
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Mapa mysle – program vyučovacieho bloku: 

 

                Individuálna práca 

Výklad                                     3. 

    2. 

                   Sk             Skupinová práca 

          4.  

                

 

 

 

 

 Aktivita vtiahnutia                                                                   Prezentácia   

             1.                                                                                          5.   

 

Aplikačné úlohy:  

1. Napíš čo je podľa teba impresionizmus, čo by si ty ako impresionista určite namaľoval/a. Popíš aspoň 

jedno impresionistické dielo nachádzajúce sa v našej triede. Čo ťa  na ňom zaujalo?                                                                                    

(Aspoň 12 pekných viet) 

2. Urobte vtipné interview s Thomasom A. Edisonom (1847-1931) o jeho vynálezoch. V závere ho 

poinformujte o impresionizme (o technike aj o spôsobe zobrazovania skutočnosti).   úloha zameraná 

na uplatnenie a precvičenie jazykovej inteligencie (Aspoň 3/4 A4)  

3. Zdramatizujte zdanlivý konflikt medzi  vekom objavov (elektrická energia, telefón, telegraf, rádio) 

a novými umeleckými smermi (impresionizmus, fauvizmus, kubizmus). 

telesne-pohybová inteligencia      Najviac 3 min.+ popis  realizácie  na  3/4 A4) 

4. Napíšte báseň alebo pieseň, ktorá spochybňuje  niektoré objavy a vynálezy rovnako ako 

impresionistický spôsob zobrazovania skutočnosti. Nezabudnite na zakladateľa C. Moneta.        

akustická inteligencia  (Aspoň 4 slohy) 

5. Vytvorte maľovaný obrázkový výklad učiva o objavoch a novom umeleckom smere – impresionizme. 

Váš výklad musí  byť obsažný a  zrozumiteľný aj pre  žiakov prvého stupňa (2. ročníka) ZŠ.   

 priestorová inteligencia  (Formát plagátu) 

6. Napíšte náladový (umelecký) opis ktorejkoľvek reprodukcie impresionistického diela, nachádzajúceho 

sa v našej triede.                     

jazyková inteligencia (Aspoň 1 stranu A4) 

 

Je impresionizmus v súlade s objavmi 
19. storočia, alebo je reakciou na ne? 
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7. Vytvorte zborník – zoznam diel, ktoré by ste umiestnili na výstave o impresionizme. V úvode zborníka 

by mal byť stručný  všeobecný prehľad o vede a technike 19. storočia, tiež stručný popis jednotlivých 

reprodukcií.  

 matematicko-logická inteligencia (Aspoň 1 stranu A4) 

  8. Vytvorte mapu mysle výkladu o impresionizme v ľubovoľnom programe (napr. mind42,...). Použite 

aspoň 10 pojmov, 4 farby.  

(priestorová, logicko - matematická) 

9. Vysvetlite Chevreulov zákon  kontrastu svojim spolužiakom prostredníctvom interaktívneho výkladu.  

 (aspoň 3 min., priprav scenár, mapu mysle výkladu) 

(logicko matematická, lingvistická) 

10. Experimentujte s  miešaním  základných a komplementárnych farieb a technikou bodkovania. 

Vytvorte  obraz s námetom, ktorý zobrazovali impresionisti.   

(prírodná, priestorová) (formát A3) 

   

Spracovala: PhDr. Darina Gogolová 

 


