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Výchova umením pre 8.ročník 

 
1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na 

predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. 

Má ţiakom sprostredkovať ţivú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne 

dedičstvo.Ťaţiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, 

architektúry, dizajnu a filmu.Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt ţiakov tak, 

aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický 

spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a 

objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych 

ţivotných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou ţivota ţiakov. 

Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:  

- vyváţene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti ţiakov; 



- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej 

výchovy v predchádzajúcich ročníkoch; 

- rozvíjať tvorivosť ţiakov; 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) 

jednotlivých druhov umenia, rozumieť  ich vyjadrovacím prostriedkom, médiám, ţánrom a 

komunikačným stratégiám; 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu; 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, 

a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom záţitkov a tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z 

rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, 

reklama, masmédiá ...);  

- experimentovať pri spájaní médií, ţánrov a druhov umenia; 

- vytvárať moţnosť projektov prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, 

divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, 

- umoţňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

 

2.Ciele vyučovacieho procesu 

 

Kognitívne ciele  

- nadobudnúť schopnosť uplatňovať vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel,  

- spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov 

a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky historických epoch; 

- spoznať najdôleţitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, 

nástroje a médiá; 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, 

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavať úctu ku tvorcom 

a dielam svojej krajiny;  

- na základe svojich činností v tomto predmete získavať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,  

- nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké 

prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;  

- dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, 

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,  

- dokázať vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých 

umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy. 

 

Socioafektívne ciele  

- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel dokázať prekonať svoj egocentrizmus 

a stotoţniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich vlastných 

názorov a postojov (asertivita);  

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri 

vnímaní umeleckých diel;  

- dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 
kultúr,  



- vedieť preţívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný ţivot,  

- získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, 

realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,  

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho ţivota. 
 

Psychomotorické ciele  

- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, 

výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových 

projektoch;  

- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom; 

osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáţ, strih, 

úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie 

umeleckých podnetov na internete a pod.) 

 

 

3. Základné pedagogické kompetencie 

-  UO sú navrhnuté komplexne. Umoţňujú  uchopiť problémy, ktoré ţiak daného veku  pociťuje 

- intuitívne, či viac-menej uvedomene – ako prirodzenú súčasť svojho sveta, pri ktorých vníma a 

hodnotí  dôsledky ich existencie a má ambíciu i motiváciu sa k nim vyjadriť, nachádzať a  prijať 

nové riešenia... 

-  Nesmie dôjsť k "rozpusteniu" VV a HV jednej v druhej; je potrebné uchovať aj samostatný, 

špecifický prístup. 

- Dôraz bude na aktívnom preţívaní súvislostí, pestovaní komunikácie a schopnosti 

sebavyjadrenia cez médium umení. Kompetencie sa prejavia v "ready made", v konkrétnych 

výsledkoch, artefaktoch, projektoch...Budú bohato a široko diferencované - podľa podmienok 

škôl - na báze slobodnej spolupráce učiteľov umeleckých výchov i učiteľov predmetov z iných 

oblastí ako umenie a kultúra...V medznom prípade je moţné striedanie akcentu na hudbu a 

výtvarno ( prípadne ďalšie umelecké oblasti ). Mediálna, filmová, dramatická a literárna 

zloţka sa usporiadajú primerane na oboch týchto základných plochách. Prirodzená dominancia 

hudby bude najmä v dramatickej výchove, vo filme je partnerstvo vyrovnané, v mediálnej 

kultúre viac dominuje vizualita, tým aj výtvarno... 

- Edukácia sa nevyhne súčasnej aktuálnej skúsenosti ţiakov s danou oblasťou.    

      Nebude však nadbiehať módnym a úpadkovým javom. Defenzíva, v ktorej sa dnes nachádza 

umelecká hudba najmä v médiách, nesmie byť argumentom, spochybňujúcim jej uplatnenie v 

edukácii. Aj úpadková sféra - komercia, gýč, pokleslá zábava, subkultúrne excesy - prirodzene 

zaujme svoje miesto, ale iba ako fenomén sekundárny, odvodený, parazitný, ktorý treba zaradiť do 

zorného poľa ţiaka iba v súvislosti s pôvodnými, autentickými umeleckými a kultúrnymi 

prejavmi. Nemoţno bez zlých výchovných následkov pasívne kopírovať bezhodnotový 

relativizmus - treba budovať zreteľný hodnotový systém, nezávisle od ideológií, ale v nadväznosti 

na bioetiku, úctu k ţivotu, prírode, bez      antropocentrizmu a dobyvačnej stratégie, ktorá ohrozuje 

súčasnú ľudskú kultúru, lebo ničí jej neobnoviteľnú bázu... 

- K jednotlivým tematickým celkom bude hudobný (i ďalší) materiál priradený  iba voľne, 

asociatívne, bez ambícií predpisovať do detailu skladby, autorov, problémy. Dávame do rúk 

učiteľa iba "polovicu mince". Komplexnosť získa daná téma aţ úsilím ţiakov, v spolupráci 

učiteľa s nimi. Pôjde teda vlastne o tvorivé uplatnenie dávno známych a didakticky 

prepracovaných princípov projektového vyučovania... 



-     Prierezovosť tém a navrhovaných prístupov k hudbe sa nevyčerpá len prienikmi a 

"kriţovatkami" s inými umeleckými oblasťami výtvarnou, dramatickou, filmovou, mediálnou...). 

Je potrebné zahrnúť do umeleckej edukácie aj podnety a poznatky najmä z prírodných vied 

(fyzika, chémia...), histórie a humánnej i prírodnej geografie. Umenie má schopnosť tieto 

poznatky prehĺbiť a v bohatej štruktúre vzájomne previazať. Vidíme v tom jadro navrhovanej 

reformy:  

informačnému preťaţeniu, formálnosti, nefunkčnosti základného vzdelania sa dá  čeliť len 

zdôrazňovaním a jasným sprístupňovaním súvislostí vyššieho, koncepčného typu, ktoré sa rodia z 

pochopenia podstaty ţivota, prírody, človeka... 

Ročníkový umelecký projektmôţe mať podoby inscenácie, výstavy, prezentácie ( i počítačovej ), 

inštalácie, relácie, koncertu, filmu, animácie ap. Uplatnia sa v ňom všetky vyššie spomenuté 

aspekty umeleckej edukácie cez námetové okruhy.  

- Dôraz sa kladie na vlastnú aktivitu žiakov. Zverejnením a dokumentáciou projektu získava 

škola materiál pre ďalšie rozvíjanie tohto predmetu - príklad, východisko, zdroj pre ďalšiu 

prácu. Daná forma umeleckého projektu vychádza v ústrety prirodzenej súťaživosti ţiakov 

tohto veku. Je preto moţné spájať projektový  charakter umeleckej výchovy v 8. a 9. ročníku s 

rôznymi súťaţami ( napr. typu "Supertrieda školského roka"), prehliadkami, verejnou i 

webovou prezentáciou školy, s podujatiami v kultúrnych strediskách, divadlách, kluboch,  

výchovnými koncertmi pre mladšie ročníky spoluţiakov atď. - kde môţe dôjsť k ďalšiemu 

prehĺbeniu  motivácie zainteresovaných učiteľov i ţiakov... 

- PC zložka umeleckej edukácie, programy, Internet ap. budú v takto ponímanej koncepcii 

hrať dôleţitú úlohu zdroja informácií i analyticko-syntetického média pri narábaní s 

umeleckými artefaktmi, v niektorých prípadoch i priamo umeleckého záţitku... Existujúce 

programy ľahčia učiteľom i ţiakom nielen vstup, ale aj vhľad do špecifického materiálu, vnesú 
transparentnosť do jeho triedenia,  hodnotenia i pouţívania. Elektronické a informatické 

médium vo všeobecnosti môţe a musí slúţiť zamýšľanej integrácii; nesmie sa stať 

samoúčelnou a prázdnou   experimentáciou s bezduchými segmentmi alebo povrchnou, lacnou 

cestou k novým informáciám a poznatkom. Aj tu treba vyţadovať tvorivosť, vlastný názor,  

autentický produkt činnosti. Najmä v umení  platí, ţe PC je len pomôckou, nástrojom, ktorá 

iba predlţuje ruku a myseľ človeka( pozri aj príslušný tematický okruh). 

- V prípade vyuţívania IKT je nutné delenie triedy na skupiny. 

- Najvhodnejšou formou výučby pri  dotácii Štátneho vzdelávacieho programu sa javia 

 hodinové celky pri striedaní  výtvarnej a  hudobnej zložky.  

- Obsah  tematických okruhov ajedukačných tém môţe učiteľ zaraďovať do vyučovania podľa 

vlastného uváženia. 
- moţno podľa podmienok vzdelávacieho programu aj redukovať alebo primerane 

nahrádzať. 

 

 

 

Začlenenie prierezových tém  
Prierezová téma 

 

Vzdelávacie stratégie  

Multikultúrna výchova   
 rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných tradičných 

aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti 

ako spoločenskú realitu  

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť 

ju porovnávať so špecifikami iných kultúr  

 rozvíjať ţiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných 

kultúr  



 rozvíjať u ţiakov poznanie odevnej kultúry 

rozličných kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti 

ako spoločenskú realitu  

 mať schopnosť porovnávať spôsoby odievania 

rôznych kultúr, uvedomovať si kultúru odievania 

svojho národa a vedieť akceptovať iné, odlišné 

kultúry odievania  

 

Mediálna výchova   
 učiť ţiakov, ako zmysluplne, kriticky a 

selektívne vnímať a vyuţívať médiá a ich produkty  

 naučiť ţiakov schopnosti samostatne vyjadriť 

svoj názor na informácie z médií  

 učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a selektívne 

vnímať a vyuţívať informácie z médií o odevnom 

dizajne, o módnych prehliadkach, o manekýnkach  

 naučiť ţiakov vyjadriť svoj názor na informácie 

z médií, nedať sa ovplyvniť módnymi výkrikmi v 

odievaní  

 

Výchova zdravého ţivotného štýlu   
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k 

zdravému ţivotnému štýlu a vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia  dodávaním potrebných infor-

mácií o odevnom dizajne a jeho doplnkoch, 

vypestovať cit k estetizácii 

                                                                                                                        seba a svojho prostredia formou besied, 

aktívnych 

                                                                                                             tvorivých hodín. 

 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj   
 rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot  

 rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, 

otvorenosť k experimentovaniu  

 rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru a stým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, za osobný ţivot a 

sebavzdelávanie  

 rozvíjať u ţiakov schopnosť prevziať 

zodpovednosť za svoj prístup k obliekaniu, k 

doplnkom, nesnaţiť sa obliekať len podľa toho, čo 

,,letí“, ale vytvoriť si vlastný štýl obliekania  

 rozvíjať tým u ţiakov sebadôveru, sebaúctu, 

dôveru k hodnotám, zodpovednosť za svoje 

konanie  

 

Regionálna výchova   
 rozhovor, beseda, výklad, projektová činnosť, 

pozorovanie, vychádzka, exkurzia, návšteva 

výstavy, múzea, kostolov  

 zviditeľnenie školy v regióne a v tlači  

 

Dopravná výchova   
 prednáška príslušníkov obecnej polície  



 návšteva dopravného ihriska spojená s 

prednáškou o dopravných predpisoch  

 vychádzka do obce spojená s vyuţitím získaných 

zručností v praktickom ţivote  

 

Tvorba a prezentácia projektov   
 prehliadka kniţnice a zhromaţďovanie 

materiálov  

 práca s odbornou literatúrou a ecyklopédiami  

 osvojenie si formy a obsahu projektu, prezentácia 

a obhajoba, kolektívne posudzovanie prác  

 výstava prác  

 vyuţitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, 

vyuţitie v medzipredmetových vzťahoch  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Na hodine výtvarnej výchovy moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 dejepisu 

 geografie 

 slovenského jazyka a literatúry 

 matematiky 

 informatická výchova 

 biológie 

 hudobnej výchovy 

 

 

 

 

 

4. CIEĽOVÉ KOMPETENCIE – vzdelávacie výstupy 

Ţiak by mal po absolvovaní vyššieho primárneho vzdelania mať vedomosti, ovládať zručnosti a 

byť schopný zaujímať postoje: 

Vedomosti 

Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; časť vedomostí o 

výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej a 

akustickej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a 

je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD – mali by ho mať všetci uč. VV na 1. aj 

2.stupni, knihy, časopisy, internet). 

Absolvent niţšieho sekundárneho stupňa vzdelania sa naučil:  

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia, 

- poznať znaky ťaţiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného   

a hudobného umenia, 



- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,  

- poznať ţánre filmu,  

- poznať najdôleţitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych   

druhoch umenia, 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo    

výtvarnom umení, 

- orientačne poznať najdôleţitejších autorov svetového a slovenského umenia, 

- diskutovať o umeleckých dielach, 

- identifikovať a správne pouţívať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov   

hudobného a výtvarného umenia. 

 

 Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných 

častí), 

-  vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám, 

pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamufláţou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, 

maskovanie, mimikry), 

- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických 

techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, spevu, 

inštrumentácie, 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

- tvorivo pouţívať vybrané médiá, vyjadrovacie  prostriedky, nástroje a techniky komponovať a 

štylizovať - prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety z prostredia svojej obce 

(regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety rôznych (vybraných) 

tendencií umenia 20. st. aţ po súčasnosť, 

- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z 

iných predmetov, 

 

Technické zručnosti 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi,  

- narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na úrovni gramotnosti, 

- zvládnuť konštrukčno - technické úkony s materiálmi,  

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí /=Asambláž (z 

francúzskeho assemblage) je výtvarnátechnika, ktorá dáva dvojrozmernému obrazu tretiu, 

priestorovú dimenziu. Dalo by sa povedať, ţe je trojrozmernou obdobou koláţe. Bola vynájdená 

dadaisty.Pouţívajú ju aj surrealisti. Plocha obrazu nepojednáva iba maliarsky, ale sú na nej 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimenze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD


rôznymi technologickými postupy fixované ďalšie predmety alebo ich časti, napr. lisovaním, 

viazaním, nitovaním. 

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

Ţiak dokáţe: 

- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť), alebo 

hľadiska (dôleţité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), alebo hudobného motívu,  

- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby vyjadrovania 

skutočnosti, 

- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, 

hudobných tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór) 

..., 

- uvedomovať si moţnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 

(napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie (tvarov, povrchov, 

línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, mnoţín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...  

- pokúšať sa o sebacharakterizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, 

erb, značku, logo, zvučku. 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby 

pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj 

estetický (vkusový) i hodnotiaci názor.Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom 

edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou 

kurikula. 

U ţiaka sa sformovali tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s vyjadrovacími prostriedkami, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

-otvorenosť voči hľadaniu analógií,  

-náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie stereotypov na základe podnetov fantázie a vlastného názoru (myslenia), 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie, 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (povaţuje za svoj vzor) a porovnať ho so 

svojím štýlom, 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidţu), 

- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných ţiakov 

 
 

5. Stratégia vyučovania 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí  

ţiakov a materiálneho vybavenia. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lis
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BDt


Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť vyuţijeme:  

1.Motivačné metódy, ako je motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov), 

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky). 

2.Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov azručností, ako je rozprávanie  

(vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva),  

3.Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe) 

4.Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

5.Diagnostické metódy -  zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie: -praktických zručností - 

hodnotíme predovšetkým proces tvorby, záujem, tvorivosť,  

- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností 

 
 

6. Učebné zdroje 

 

Učebnice,  

Odborná literatúra 

Učebné pomôcky,  

Materiálne učebné prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Čarný, L. akol. : Výtvarná výchova na ZŠ 

R. Dickinsonová – Kniha o výtvarnom umení pre deti  

F. Wattová – Tvorivé maľovanie 

F. Wattová – Maľovanie 

F. Watt, R. Gilpin –Výtvarné nápady na prázdniny 

Kolektív autorov – Velká kniha výtvarné inspirace 

A. Macko – Výtvarné techniky I, II 

M. C. Prette, A. Capaldo – Tvorivosť, tvar, farba 

F. A. Cerver – Maľovanie akvarelu 

Kolektív autorov – Škola kreslenia pre kaţdého 

edukačné DVD/CD -nahrávky o umení 

- metodiky 
- zborníky CD, DVD 

- monografie umelcov 

- odborné časopisy 

- ponuka médií 

- televízne kanály 

- odborný učebný materiál 

 

 

 



7. Hodnotenie predmetu a žiakov 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

Oblasť preţívania, interpretácie sveta a umeleckého vyjadrovania predstavuje hodnoty, ktoré sú v 

takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, ţe moţnosť ich 

kvantifikácie a objektivizácie je obmedzená. Napriek tomu, citlivé rozlíšenie, pomenovanie a 

uznanie týchto hodnôt je pre ich nositeľa a jeho osobnostný vývoj veľmi dôleţitá. Proces 

hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania.  

Hodnotenie kaţdého predmetu je špecifické, pretoţe musí zohľadniť špecifický prínos predmetu k 

vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii  ţiaka. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, ţe sa  

 

V rámci jej procesu očakáva vlastný prístup ţiaka  k aplikácii techník, nástrojových a 

koordinačných zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických 

reprezentácií  skutočnosti. VUM  na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou poţadovaného 

programu, ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému výtvarnému 

vyjadrovaniu sa ţiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a 

seba, orientovať ţiaka k tvorivému prístupu, či v rámci sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných 

úloh. 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať ţiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení ţiaka 

má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných ţiakov. Aţ v druhom rade je teda hodnotenie 

porovnaním v rámci skupiny ţiakov.  

Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti kaţdého ţiaka 

poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality  prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať 

stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými ţiakmi. Nehodnotíme teda len  

výsledok činnosti, ale celý proces a prístup ţiaka v rámci tohto procesu. 

 

Forma hodnotenia 

 

Ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom, v ktorom učiteľ ţiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloţenú  spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti, 

Vo vzájomnej komunikácii má  ţiak moţnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto 

formu odporúčame príleţitostne kombinovať aj so sebahodnotením ţiaka. 



Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, 

aké sa pouţíva v iných predmetoch. Nie je nutné známkovať kaţdú prácu a 

kaţdý výkon ţiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli ţiakovi i 

prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame, aby ţiak bol hodnotený z 

úloh v rámci rozličných metodických  radov, aby bola vyváţenosť výkonu ţiaka, nakoľko môţu 

byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností ţiakov. 

 

Kritériá hodnotenia 

 

Učiteľ má brať ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a 

intímnym svetom ţiaka a ţe toto hľadisko sa bude  prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a 

šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania ţiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predloţené kritériá  sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť ţiaka v rámci VUM. 

Výsledok výtvarných činností nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvaţuje všetky 

niţšie vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôleţitý, u ţiaka naň vzniká 

obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre 

ďalšiu výtvarnú prácu a udrţiava jeho záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k 

nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť,  a niekedy aj uprednostniť, proces 

výtvarných činností, pretoţe práve v rámci tohto procesu dochádza k 

formácii osobnosti ţiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov VUM.  

Kritériá hodnotenia sú  v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie a ich  postupné dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u ţiaka hodnotí, primerane veku: 

a/ priebeh vytvárania postojov: 

-prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení 

- cieľavedomosť riešení 

- záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok 

- schopnosť spolupracovať 

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spoluţiakov 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

- technické zručnosti – ovládanie poţadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií  s 

nimi 

-formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka 



-mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a preţívania 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie 

- mentálne spôsobilosti na úrovn i myslenia  

c/ priebeh získavania vedomostí 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými  edukačnými 

úlohami 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich pouţívania 

d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Názov predmetu Výchova umením 

 

 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

 Časový rozsah 

výučby 

33  hodín ročne 

 Ročník deviaty 

 Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

 Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

 Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

 Stupeň vzdelania ISCED 2 

 Dĺžka štúdia 2 roky  

 Forma štúdia denná 

 Vyučovací jazyk slovenský 

 

Výchova umením pre 9.ročník 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na 

predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. 

Má ţiakom sprostredkovať ţivú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne 

dedičstvo.Ťaţiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, 

architektúry, dizajnu a filmu.Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt ţiakov tak, 

aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický 

spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a 

objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych 

ţivotných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou ţivota ţiakov. 

 Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:  

- vyváţene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti ţiakov; 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej 

výchovy v predchádzajúcich ročníkoch; 

- rozvíjať tvorivosť ţiakov; 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) 

jednotlivých druhov umenia, rozumieť  ich vyjadrovacím prostriedkom, médiám, ţánrom a 

komunikačným stratégiám; 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu; 



- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, 

a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom záţitkov a tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z 

rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, 

reklama, masmédiá ...);  

- experimentovať pri spájaní médií, ţánrov a druhov umenia; 

- vytvárať moţnosť projektov prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, 

divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, 

- umoţňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

 

Vzdelávacie výstupy: 

Kognitívne ciele  

- nadobudnúť schopnosť uplatňovať vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel,  

- spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov 

a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky historických epoch; 

- spoznať najdôleţitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, 

nástroje a médiá; 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, 

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavať úctu ku tvorcom 

a dielam svojej krajiny;  
- na základe svojich činností v tomto predmete získavať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,  

- nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké 

prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;  

- dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, 

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,  

- dokázať vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých 

umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.  

 

Socioafektívne ciele  

- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel dokázať prekonať svoj egocentrizmus 

a stotoţniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich vlastných 

názorov a postojov (asertivita);  

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri 

vnímaní umeleckých diel;  

- dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 

kultúr,  

- vedieť preţívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný ţivot,  

- získavať schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, 

realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,  

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho ţivota. 

 

Psychomotorické ciele  



- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, 

výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových 

projektoch;  

- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom; 

osvojovať si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáţ, strih, 

úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie 

umeleckých podnetov na internete a pod.) 

 

 

3. Základné pedagogické kompetencie 

-  UO sú navrhnuté komplexne. Umoţňujú  uchopiť problémy, ktoré ţiak daného veku  pociťuje 

- intuitívne, či viac-menej uvedomene – ako prirodzenú súčasť svojho sveta, pri ktorých vníma a 

hodnotí  dôsledky ich existencie a má ambíciu i motiváciu sa k nim vyjadriť, nachádzať a  prijať 

nové riešenia... 

-  Nesmie dôjsť k "rozpusteniu" VV a HV jednej v druhej; je potrebné uchovať aj samostatný, 

špecifický prístup. 

- Dôraz bude na aktívnom preţívaní súvislostí, pestovaní komunikácie a schopnosti 

sebavyjadrenia cez médium umení. Kompetencie sa prejavia v "ready made", v konkrétnych 

výsledkoch, artefaktoch, projektoch...Budú bohato a široko diferencované - podľa podmienok 

škôl - na báze slobodnej spolupráce učiteľov umeleckých výchov i učiteľov predmetov z iných 

oblastí ako umenie a kultúra...V medznom prípade je moţné striedanie akcentu na hudbu a 

výtvarno ( prípadne ďalšie umelecké oblasti ). Mediálna, filmová, dramatická a literárna 

zloţka sa usporiadajú primerane na oboch týchto základných plochách. Prirodzená dominancia 

hudby bude najmä v dramatickej výchove, vo filme je partnerstvo vyrovnané, v mediálnej 

kultúre viac dominuje vizualita, tým aj výtvarno... 

- Edukácia sa nevyhne súčasnej aktuálnej skúsenosti ţiakov s danou oblasťou.    

      Nebude však nadbiehať módnym a úpadkovým javom. Defenzíva, v ktorej sa dnes nachádza 

umelecká hudba najmä v médiách, nesmie byť argumentom, spochybňujúcim jej uplatnenie v 

edukácii. Aj úpadková sféra - komercia, gýč, pokleslá zábava, subkultúrne excesy - prirodzene 

zaujme svoje miesto, ale iba ako fenomén sekundárny, odvodený, parazitný, ktorý treba zaradiť do 

zorného poľa ţiaka iba v súvislosti s pôvodnými, autentickými umeleckými a kultúrnymi 

prejavmi. Nemoţno bez zlých výchovných následkov pasívne kopírovať bezhodnotový 

relativizmus - treba budovať zreteľný hodnotový systém, nezávisle od ideológií, ale v nadväznosti 

na bioetiku, úctu k ţivotu, prírode, bez      antropocentrizmu a dobyvačnej stratégie, ktorá ohrozuje 

súčasnú ľudskú kultúru, lebo ničí jej neobnoviteľnú bázu... 

- K jednotlivým tematickým celkom bude hudobný (i ďalší) materiál priradený  iba voľne, 

asociatívne, bez ambícií predpisovať do detailu skladby, autorov, problémy. Dávame do rúk 

učiteľa iba "polovicu mince". Komplexnosť získa daná téma aţ úsilím ţiakov, v spolupráci 

učiteľa s nimi. Pôjde teda vlastne o tvorivé uplatnenie dávno známych a didakticky 

prepracovaných princípov projektového vyučovania... 

-     Prierezovosť tém a navrhovaných prístupov k hudbe sa nevyčerpá len prienikmi a 

"kriţovatkami" s inými umeleckými oblasťami výtvarnou, dramatickou, filmovou, mediálnou...). 

Je potrebné zahrnúť do umeleckej edukácie aj podnety a poznatky najmä z prírodných vied 

(fyzika, chémia...), histórie a humánnej i prírodnej geografie. Umenie má schopnosť tieto 

poznatky prehĺbiť a v bohatej štruktúre vzájomne previazať. Vidíme v tom jadro navrhovanej 

reformy:  

informačnému preťaţeniu, formálnosti, nefunkčnosti základného vzdelania sa dá  čeliť len 

zdôrazňovaním a jasným sprístupňovaním súvislostí vyššieho, koncepčného typu, ktoré sa rodia z 

pochopenia podstaty ţivota, prírody, človeka... 



Ročníkový umelecký projektmôţe mať podoby inscenácie, výstavy, prezentácie ( i počítačovej ), 

inštalácie, relácie, koncertu, filmu, animácie ap. Uplatnia sa v ňom všetky vyššie spomenuté 

aspekty umeleckej edukácie cez námetové okruhy.  

- Dôraz sa kladie na vlastnú aktivitu žiakov. Zverejnením a dokumentáciou projektu získava 

škola materiál pre ďalšie rozvíjanie tohto predmetu - príklad, východisko, zdroj pre ďalšiu 

prácu. Daná forma umeleckého projektu vychádza v ústrety prirodzenej súťaživosti ţiakov 

tohto veku. Je preto moţné spájať projektový  charakter umeleckej výchovy v 8. a 9. ročníku s 

rôznymi súťaţami ( napr. typu "Supertrieda školského roka"), prehliadkami, verejnou i 

webovou prezentáciou školy, s podujatiami v kultúrnych strediskách, divadlách, kluboch,  

výchovnými koncertmi pre mladšie ročníky spoluţiakov atď. - kde môţe dôjsť k ďalšiemu 

prehĺbeniu  motivácie zainteresovaných učiteľov i ţiakov... 

- PC zložka umeleckej edukácie, programy, Internet ap. budú v takto ponímanej koncepcii 

hrať dôleţitú úlohu zdroja informácií i analyticko-syntetického média pri narábaní s 

umeleckými artefaktmi, v niektorých prípadoch i priamo umeleckého záţitku... Existujúce 

programy ľahčia učiteľom i ţiakom nielen vstup, ale aj vhľad do špecifického materiálu, vnesú 

transparentnosť do jeho triedenia,  hodnotenia i pouţívania. Elektronické a informatické 

médium vo všeobecnosti môţe a musí slúţiť zamýšľanej integrácii; nesmie sa stať 

samoúčelnou a prázdnou   experimentáciou s bezduchými segmentmi alebo povrchnou, lacnou 

cestou k novým informáciám a poznatkom. Aj tu treba vyţadovať tvorivosť, vlastný názor,  

autentický produkt činnosti. Najmä v umení  platí, ţe PC je len pomôckou, nástrojom, ktorá 

iba predlţuje ruku a myseľ človeka( pozri aj príslušný tematický okruh). 

- V prípade vyuţívania IKT je nutné delenie triedy na skupiny. 

- Najvhodnejšou formou výučby pri  dotácii Štátneho vzdelávacieho programu sa javia 

 hodinové celky pri striedaní  výtvarnej a  hudobnej zložky.  

- Obsah  tematických okruhov ajedukačných tém môţe učiteľ zaraďovať do vyučovania podľa 

vlastného uváženia. 
- moţno podľa podmienok vzdelávacieho programu aj redukovať alebo primerane 

nahrádzať. 

 

 

 

 

 

 

Začlenenie prierezových tém  
Prierezová téma 

 

Vzdelávacie stratégie  

Multikultúrna výchova   
 rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných tradičných aj 

nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako 

spoločenskú realitu  

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju 

porovnávať so špecifikami iných kultúr  

 rozvíjať ţiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr  

 rozvíjať u ţiakov poznanie odevnej kultúry rozličných 

kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú 

realitu  

 mať schopnosť porovnávať spôsoby odievania rôznych 

kultúr, uvedomovať si kultúru odievania svojho národa a 

vedieť akceptovať iné, odlišné kultúry odievania  

 

Mediálna výchova   



 učiť ţiakov, ako zmysluplne, kriticky a selektívne 

vnímať a vyuţívať médiá a ich produkty  

 naučiť ţiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj 

názor na informácie z médií  

 učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a 

vyuţívať informácie z médií o odevnom dizajne, o 

módnych prehliadkach, o manekýnkach  

 naučiť ţiakov vyjadriť svoj názor na informácie z 

médií, nedať sa ovplyvniť módnymi výkrikmi v odievaní  

 

Výchova zdravého ţivotného štýlu   
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému 

ţivotnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt 

prostredia  dodávaním potrebných infor-mácií 

o odevnom dizajne a jeho doplnkoch, vypestovať cit k 

estetizácii 

                                                                                                                       seba a svojho prostredia formou 

besied, aktívnych tvorivých hodín. 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj   
 rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot  

 rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, 

otvorenosť k experimentovaniu  

 rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru a stým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, za osobný ţivot a 

sebavzdelávanie  

 rozvíjať u ţiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za 

svoj prístup k obliekaniu, k doplnkom, nesnaţiť sa 

obliekať len podľa toho, čo ,,letí“, ale vytvoriť si vlastný 

štýl obliekania  

 rozvíjať tým u ţiakov sebadôveru, sebaúctu, dôveru k 

hodnotám, zodpovednosť za svoje konanie  

 

Regionálna výchova   
 rozhovor, beseda, výklad, projektová činnosť, 

pozorovanie, vychádzka, exkurzia, návšteva výstavy, 

múzea, kostolov  

 zviditeľnenie školy v regióne a v tlači  

 

Dopravná výchova   
 prednáška príslušníkov obecnej polície  

 návšteva dopravného ihriska spojená s prednáškou o 

dopravných predpisoch  

 vychádzka do obce spojená s vyuţitím získaných 

zručností v praktickom ţivote  

 

Tvorba a prezentácia projektov   
 prehliadka kniţnice a zhromaţďovanie materiálov  

 práca s odbornou literatúrou a ecyklopédiami  

 osvojenie si formy a obsahu projektu, prezentácia a 

obhajoba, kolektívne posudzovanie prác  

 výstava prác  

 vyuţitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, 

vyuţitie v medzipredmetových vzťahoch  



 

 

 

 

 

4. CIEĽOVÉ KOMPETENCIE – vzdelávacie výstupy 

Ţiak by mal po absolvovaní vyššieho primárneho vzdelania mať vedomosti, ovládať zručnosti a 

byť schopný zaujímať postoje: 

Vedomosti 

Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; časť vedomostí o 

výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej a 

akustickej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a 

je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD – mali by ho mať všetci uč. VV na 1. aj 

2.stupni, knihy, časopisy, internet). 

Absolvent niţšieho sekundárneho stupňa vzdelania sa naučil:  

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia, 

- poznať znaky ťaţiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného   

a hudobného umenia, 

- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,  

- poznať ţánre filmu,  

- poznať najdôleţitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych   

druhoch umenia, 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo    

výtvarnom umení, 

- orientačne poznať najdôleţitejších autorov svetového a slovenského umenia, 

- diskutovať o umeleckých dielach, 

- identifikovať a správne pouţívať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov   

hudobného a výtvarného umenia. 

 

 Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných 

častí), 

-  vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám, 

pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamufláţou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, 

maskovanie, mimikry), 

- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických 

techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, spevu, 

inštrumentácie, 



- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

- tvorivo pouţívať vybrané médiá, vyjadrovacie  prostriedky, nástroje a techniky komponovať a 

štylizovať - prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety z prostredia svojej obce 

(regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety rôznych (vybraných) 

tendencií umenia 20. st. aţ po súčasnosť, 

- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z 

iných predmetov, 

 

Technické zručnosti 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi,  

- narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na úrovni gramotnosti, 

- zvládnuť konštrukčno - technické úkony s materiálmi,  

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí /=Asambláž (z 

francúzskeho assemblage) je výtvarnátechnika, ktorá dáva dvojrozmernému obrazu tretiu, 

priestorovú dimenziu. Dalo by sa povedať, ţe je trojrozmernou obdobou koláţe. Bola vynájdená 

dadaisty.Pouţívajú ju aj surrealisti. Plocha obrazu nepojednáva iba maliarsky, ale sú na nej 

rôznymi technologickými postupy fixované ďalšie predmety alebo ich časti, napr. lisovaním, 

viazaním, nitovaním. 

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

Ţiak dokáţe: 

- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť), alebo 

hľadiska (dôleţité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), alebo hudobného motívu,  

- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby vyjadrovania 

skutočnosti, 

- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, 

hudobných tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór) 

..., 

- uvedomovať si moţnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 

(napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie (tvarov, povrchov, 

línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, mnoţín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...  

- pokúšať sa o sebacharakterizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, 

erb, značku, logo, zvučku. 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby 

pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj 

estetický (vkusový) i hodnotiaci názor.Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimenze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lis
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BDt


edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou 

kurikula. 

U ţiaka sa sformovali tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s vyjadrovacími prostriedkami, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

-otvorenosť voči hľadaniu analógií,  

-náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie stereotypov na základe podnetov fantázie a vlastného názoru (myslenia), 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie, 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (povaţuje za svoj vzor) a porovnať ho so 

svojím štýlom, 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidţu), 

- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných ţiakov 

 
 

5. Stratégia vyučovania 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí  

ţiakov a materiálneho vybavenia. 

Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť vyuţijeme:  

1.Motivačné metódy, ako je motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov), 

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky). 

2.Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov azručností, ako je rozprávanie  

(vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva),  

3.Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe) 

4.Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

5.Diagnostické metódy -  zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie: -praktických zručností - 

hodnotíme predovšetkým proces tvorby, záujem, tvorivosť,  

- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností 

 
 

6. Učebné zdroje 

 

Učebnice,  

Odborná literatúra 

Učebné pomôcky,  



Materiálne učebné prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Čarný, L. akol. : Výtvarná výchova na ZŠ 

R. Dickinsonová – Kniha o výtvarnom umení pre deti  

F. Wattová – Tvorivé maľovanie 

F. Wattová – Maľovanie 

F. Watt, R. Gilpin –Výtvarné nápady na prázdniny 

Kolektív autorov – Velká kniha výtvarné inspirace 

A. Macko – Výtvarné techniky I, II 

M. C. Prette, A. Capaldo – Tvorivosť, tvar, farba 

F. A. Cerver – Maľovanie akvarelu 

Kolektív autorov – Škola kreslenia pre kaţdého 

edukačné DVD/CD -nahrávky o umení 

- metodiky 

- zborníky CD, DVD 

- monografie umelcov 

- odborné časopisy 

- ponuka médií 

- televízne kanály 

- odborný učebný materiál 

 

 

7. Hodnotenie predmetu a žiakov 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

Oblasť preţívania, interpretácie sveta a umeleckého vyjadrovania predstavuje hodnoty, ktoré sú v 

takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, ţe moţnosť ich 

kvantifikácie a objektivizácie je obmedzená. Napriek tomu, citlivé rozlíšenie, pomenovanie a 

uznanie týchto hodnôt je pre ich nositeľa a jeho osobnostný vývoj veľmi dôleţitá. Proces 

hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania.  

Hodnotenie kaţdého predmetu je špecifické, pretoţe musí zohľadniť špecifický prínos predmetu k 

vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii  ţiaka. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, ţe sa  

 

V rámci jej procesu očakáva vlastný prístup ţiaka  k aplikácii techník, nástrojových a 

koordinačných zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických 

reprezentácií  skutočnosti. VUM  na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou poţadovaného 

programu, ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému výtvarnému 

vyjadrovaniu sa ţiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a 

seba, orientovať ţiaka k tvorivému prístupu, či v rámci sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných 

úloh. 



Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať ţiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení ţiaka 

má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných ţiakov. Aţ v druhom rade je teda hodnotenie 

porovnaním v rámci skupiny ţiakov.  

Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti kaţdého ţiaka 

poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality  prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať 

stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými ţiakmi. Nehodnotíme teda len  

výsledok činnosti, ale celý proces a prístup ţiaka v rámci tohto procesu. 

 

Forma hodnotenia 

 

Ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom, v ktorom učiteľ ţiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloţenú  spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti, 

Vo vzájomnej komunikácii má  ţiak moţnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto 

formu odporúčame príleţitostne kombinovať aj so sebahodnotením ţiaka. 

Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, 

aké sa pouţíva v iných predmetoch. Nie je nutné známkovať kaţdú prácu a 

kaţdý výkon ţiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli ţiakovi i 

prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame, aby ţiak bol hodnotený z 

úloh v rámci rozličných metodických  radov, aby bola vyváţenosť výkonu ţiaka, nakoľko môţu 

byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností ţiakov. 

 

Kritériá hodnotenia 

 

Učiteľ má brať ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a 

intímnym svetom ţiaka a ţe toto hľadisko sa bude  prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a 

šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania ţiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predloţené kritériá  sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť ţiaka v rámci VUM. 

Výsledok výtvarných činností nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvaţuje všetky 

niţšie vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôleţitý, u ţiaka naň vzniká 

obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre 

ďalšiu výtvarnú prácu a udrţiava jeho záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k 

nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť,  a niekedy aj uprednostniť, proces 

výtvarných činností, pretoţe práve v rámci tohto procesu dochádza k 



formácii osobnosti ţiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov VUM.  

Kritériá hodnotenia sú  v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie a ich  postupné dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u ţiaka hodnotí, primerane veku: 

a/ priebeh vytvárania postojov: 

-prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení 

- cieľavedomosť riešení 

- záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok 

- schopnosť spolupracovať 

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spoluţiakov 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

- technické zručnosti – ovládanie poţadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií  s 

nimi 

-formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka 

-mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a preţívania 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie 

- mentálne spôsobilosti na úrovn i myslenia  

c/ priebeh získavania vedomostí 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými  edukačnými 

úlohami 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich pouţívania 

d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu



 

 


