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Ľudovoumelecké remeslá – 80 hodín 
 

Vývoj ľudovoumeleckej tvorby na Slovensku  

 

1. hodina – 2. hodina 

Opakovanie 

Ľudové tance 

Mužské ľudové tance 

Diskusia 

 

3. hodina 

Opakovanie 

Ženské ľudové tance 

Párové ľudové tance 

Diskusia 

 

4. hodina 

Opakovanie 

Hudobný folklór – ľudové piesne 

Diskusia 

 

5. hodina 

Opakovanie 

Hudobný folklór – ľudová hudba 

Diskusia 

 

6. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslo – história 

Podomové remeslo, podomový obchod 

Diskusia 

 

7.- 8. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslá využívajú hlinu 

Ľudové remeslá využívajúce sklo 

Diskusia 

 

9. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslá využívajúce kožu 

Ľudové remeslá využívajúce kožušinu 

Diskusia 

 

10. hodina 

Opakovanie 
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Ľudové remeslá využívajúce kov 

Ľudové remeslá využívajúce rohovinu 

Diskusia 

 

11. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslá – spracovanie a výroba tkanín 

Diskusia 

 

12. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslá –  výroba čipiek 

Ľudové remeslá –  výroba výšiviek 

Ľudové remeslá – medovníkarstvo 

Zaniknuté remeslá 

Diskusia 

 

13. hodina –  14. hodina 

Opakovanie 

Ľudové remeslá – spracovanie prírodných pletív 

Diskusia 

 

15. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo – brdárstvo a korytárstvo 

Diskusia 

 

16. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo – piliarstvo a stolárstvo 

Diskusia 

 

17. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  tesárstvo a drevorubačstvo 

Diskusia 

 

18. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  šindliarstvo a tokárstvo 

Diskusia 

 

19. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  vareškárstvo a truhlárstvo 

Diskusia 
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20. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  husliarstvo a debnárstvo 

Diskusia 

 

21. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  kolárstvo a prútikárstvo 

Diskusia 

 

22. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  pltníctvo a drevené hračky 

Diskusia 

 

23. hodina – 24. hodina 

Opakovanie 

Remeslá na Slovensku využívajúce drevo –  rezbárstvo 

Diskusia 

 

25. hodina – 26. hodina 

Opakovanie 

Ľudová architektúra – typy stavieb na Slovensku 

Diskusia 

 

27. hodina – 28. hodina 

Opakovanie 

Ľudová architektúra – rezervácie ľudovej architektúry 

Diskusia 

 

Región Spiš 

 

29. hodina 

Opakovanie 

Región Spiš – história 

Región Spiš - príroda 

Diskusia 

 

30. hodina  

Opakovanie 

Región Spiš – kultúrne a historické pamiatky 

Diskusia 

 

31. hodina  

Opakovanie 
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Región Spiš – zvyky a tradície 

Diskusia 

 

32. hodina  

Opakovanie 

Región Spiš – pravidelné podujatia 

Diskusia 

 

33. hodina  

Opakovanie 

Mesto Kežmarok 

Diskusia 

 

34. hodina  

Opakovanie 

Kežmarské cechy – charakteristika cechu 

Diskusia 

 

35. hodina – 36. hodina 

Opakovanie 

Kežmarské cechy 

Diskusia 

 

37. hodina – 38. hodina 

Opakovanie 

Remeslá a remeselníci v Kežmarku 

Diskusia 

 

39. hodina 

Opakovanie 

Prezentácia remesiel v Kežmarku v súčasnosti 

Diskusia 

 

Starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru 

 

40. hodina – 41. hodina 

Opakovanie 

Tradičná ľudová kultúra v súčasnosti, starostlivosť o ňu 

Diskusia 
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Vybrané techniky ľudovoumeleckej tvorby a art hobby  

 

42. hodina – 43. hodina 

Opakovanie 

Maľovanie na hodváb – teória (vznik hodvábu, výroba, starostlivosť o hodváb, techniky 

maľovania) 

Diskusia 

 

44. hodina - 46. hodina 

Opakovanie 

Praktická ukážka maľovanie na hodváb -  klasické maľovanie (kvety), maľovanie voskom  

Diskusia 

 

47. hodina – 48. hodina 

Textilné techniky – živočíšne a rastlinné vlákna ako základ textilu 

Diskusia 

 

49. hodina – 51. hodina 

Opakovanie 

Textilné techniky (batika) – praktická ukážka 

Diskusia 

 

52. hodina – 53. hodina 

Textilné techniky  - čipka /paličkovaná a šitá čipka (teória) 

Diskusia 

 

54. hodina – 57. hodina 

Opakovanie 

Textilné techniky (viazaná čipka - frivolitka) – teória a praktická ukážka 

Diskusia 

 

58. hodina 

Prezentácia výrobkov 

Diskusia 

 

59. hodina – 61. hodina 

Pletenie z papiera – teória a praktická ukážka 

Diskusia 

 

62. hodina – 64. hodina 

Výroba ručného papiera – teória a praktická ukážka 

Diskusia 

 

65. hodina – 67. hodina 

Opakovanie 

Výroba sviečok (Ozdobovanie sviečok – dekupáž, sušené rastliny) – teória a praktická ukážka 
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Diskusia 

 

68. hodina 

Prezentácia výrobkov 

Diskusia 

 

69. hodina – 74. hodina 

Výroba úžitkových predmetov (výroba vankúšikov a textilných tašiek zdobených textilnými 

technikami) – teória a praktická ukážka 

Diskusia 

 

75. hodina – 79. hodina 

Moderné techniky art hobby (tupovanie cez šablóny – maľba na textil) – teória a praktická 

ukážka 

Diskusia 

 

80. hodina 

Prezentácia hotových výrobkov 

Diskusia 

 

 

 

 

 

 
 


