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1. Charakteristika učebného predmetu  

 

Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva z tvorby a sebavyjadrovania – 

rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia 

– vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto výtvarná výchova napĺňa svoje jedinečné 

poslanie v celom edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený 

detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na 

druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych 

umení súčasnosti. 



Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení – 

dizajnv jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný,textilný, telový, vizuálnu 

reklamu),fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá(video a film). 

Výtvarná výchovaplynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarnévyjadrovanie 

svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť apríťaţlivosť 

objavovania nových moţností, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinudetí hravú 

činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces výtvarnej výchovy, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť 

s vyjadrovacími prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania ţiaka: 

vedie ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zloţky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. 

Tieto zloţky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemoţno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa 

tak, ţe jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 

a chápanie  jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti učebného predmetu, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí 

Cieľom časovej dotácie hodín výtvarnej výchovy je prostredníctvom autentických skúseností 

získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať 

manuálnezručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, 

fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich 

výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak 

zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie 

(výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, 



reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia. 

Senzomotorické ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 

schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom 

výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 

Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 

umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale 

na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú 

osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, 

fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností 

– to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

 

Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi 

 

Obsahom predmetu výtvarná výchova  v prvom ročníku sú základné vedomosti o farbách, 

charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, vedomosti o vlastnostiach a 

moţnostiach pouţívania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixky, štetce, noţnice, 

vodové  a temperové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, 

podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...),  základné 

vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, 

antického umenia,  základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, znalosť 

základných maliarskych a sochárskych ţánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu,sochy, reliéfu, 

prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,prvé vedomosti o 

architektonickom priestore a tvare,vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich 



vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a 

kultúrne reálie, remeselné tradície).  

Obsah predmetu tvorí sústava tematických celkov: 

1. Základné vyjadrovacie prostriedky: škvrna, línia, tvar, bod. 

2. Základné vyjadrovacie prostriedky: farba. 

3. Základné kompozičné princípy: symetria-asymetria, rytmus-arytmia, mierka, plocha a 

formát, priestor a tvar, pohyb a pokoj, kontrasty a súzvuky, dynamizácia kompozičných schém. 

4. Podnety výtvarného umenia:  procesy, techniky a témy moderného a súčasného výtvarného  

umenia.  

5. Podnety dejín umenia: hra na výtvarníka v rôznych historických obdobiach.  

6. Podnety fotografie: výtvarné operácie s fotografiou; oboznamovanie sa so základmi jazyka 

fotografie.   

7. Podnety filmu a videa: cez výtvarné činnosti sa ţiaci oboznamujú so základmi jazyka filmu  

a videa.  

8. Podnety architektúry: hravé laborovanie s problematikou architektúry.  

9. Podnety  dizajnu: dizajn výrobkov a strojov, dopravných prostriedkov, nábytku, odevný 

dizajn, textilný dizajn, telový dizajn. 

10. Podnety tradičných remesiel: aplikácia niektorých techník a postupov tradičných remesiel  

v aktuálnych ţiackych výtvarných činnostiach. 

11. Podnety elektronických médií: základné operácie s počítačom, primerané výtvarné 

operácie s textom a s obrazom.  

12. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia: úlohy sú zamerané na pochopenie 

špecifických i spoločných prvkov rôznych médií, druhov a štýlov vyjadrovania. 

13. Podnety hudby a literatúry - synestetické podnety.  

14. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: poznávanie sveta prostredníctvom látky iných 

vyučovacích predmetov poskytujú jednak moţnosť medzipredmetových väzieb, jednak sú 

hľadaním vizualizácie a ekvivalentného vyjadrenia rôznych javov výtvarnými prostriedkami.  

15. Tradícia a identita / kultúrna krajina: aktívne mentálne a výtvarné spracovávanie podnetov 

z prostredia v ktorom ţiaci ţijú - poznanie typického vo vlastnom prostredí, jeho porovnávanie 

s inými prostrediami. 

16. Výtvarné hry. 



Prierezové témy predmetu výtvarná výchova 

Enviromentálna výchova: 

 ochrana prírody 

 šetrenie surovinami 

 formovanie postoja k prírode 

 práca s prírodným materiálom 

 zásahy človeka do prírody 

 vyuţitie eko materiálu v minulosti a dnes 

 krása prírody 

 starostlivosť o zvieratá 

 prírodné materiály 

 zachráň našu planétu 

 urbanizácia v súčasnosti 

 zaobchádzanie s knihou 

 krása prebúdzajúcej sa prírody 

 chránené ţivočíchy 

 zaobchádzanie so školským majetkom 

 negatívne dôsledky na ţivot ľudí 

 chránené prírodné oblasti 

 fauna a flóra 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 správanie sa ľudí k sebe 

 pozorovať rodičov pri práci – klady 

 rodičia a ja 

 pomoc rodičov pri príprave 

 medziľudské vzťahy 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

 vedieť prezentovať svoj projekt 

Multikultúrna výchova:  

 dejiny národa 

 

Medzipredmetovévťahy: výtvarná výchova 

 



 

Stratégie – metódy a formy práce 

 

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

ţiakov, taktieţ materiálneho zabezpečenia. Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno 

vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie(citové pribliţovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor(aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu( vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky). 

Expozičné metódyje potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča  

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), 

beseda(riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda(demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi(praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra),  

inštruktáţ(vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie ţiakov k chápaniu 

slovnému a písomnému návodu). 



problémové metódy, ku ktorým patríheuristická metóda(učenie sa riešením problémov 

zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom 

riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 

Pre realizáciu cieľov sú dôleţité praktické aktivity(samostatná činnosť na základe inštruktáţe) – 

pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich 

významu. Pri pozorovaniach treba uprednostniť ţivé biologické objekty, klásť dôraz na 

poznávanie a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), 

situačná metóda(riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),  

inscenačná metóda(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú ţiaci 

aktérmi danej situácie),  

didaktické hry(seba realizačné  aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), 

kooperatívne vyučovanie(forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny). 

Pri výučbe je dôleţitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie.  

 

Učebné zdroje 

-  ukáţky  výtvarných prác, ukáţky umenia 

-  obrázkový a fotografický materiál 

-  ilustrácie rozprávkových kniţiek 

-  prezentácie v Power Pointe 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie  ţiaka v predmete výtvarná výchova prebieha počas celého školského roka formou : 

písomnou, ústnou, slovnou, pochvalou, prezentáciou, priebeţne, záverečné hodnotenie. 

Hodnotenie sa  zameriava  hlavne na kreativitu, originalitu a zručnosť pri práci ţiakov. Informuje  

ţiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho k správnemu sebahodnoteniu ako i k 

hodnoteniu spoluţiakov. Ţiaci sami vytvárajú výstavy a galérie prác. Predmet výtvarná výchova 

v prvom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 / č.:2011-3121/12824:-921 

na hodnotenie ţiakov základnej školy. 
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1. Charakteristika učebného predmetu  

 

Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva z tvorby a sebavyjadrovania – 

rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia 

– vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto výtvarná výchova napĺňa svoje jedinečné 

poslanie v celom edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený 

detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na 

druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych 

umení súčasnosti. 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení – 

dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu 

reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). 



Výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie 

svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťaţlivosť 

objavovania nových moţností, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú 

činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces výtvarnej výchovy, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť 

s vyjadrovacími prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania ţiaka: 

vedie ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zloţky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. 

Tieto zloţky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemoţno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa 

tak, ţe jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 

a chápanie  jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni 

súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

2. Ciele učebného predmetu  

 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak 

zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie 

(výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, 

reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia. 

 

Senzomotorické ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 

schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom 

výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 



Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 

umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale 

na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú 

osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, 

fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností 

– to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

Cieľom časovej dotácie hodín výtvarnej výchovy je prostredníctvom autentických skúseností 

získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať 

manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, 

fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich 

výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

                               

 

3. Obsah predmetu   

 

Obsahom predmetu výtvarná výchova  v prvom ročníku sú základné vedomosti o farbách, 

charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, vedomosti o vlastnostiach a 

moţnostiach pouţívania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixky, štetce, noţnice, 

vodové  a temperové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, 

podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...),   základné 

vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, 

antického umenia,  základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, znalosť 

základných maliarskych a sochárskych ţánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, reliéfu, 

prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave, prvé vedomosti o 

architektonickom priestore a tvare, vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich 



vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a 

kultúrne reálie, remeselné tradície).  

Obsah predmetu tvorí sústava tematických celkov: 

1. Základné vyjadrovacie prostriedky: škvrna, línia, tvar, bod. 

2. Základné vyjadrovacie prostriedky: farba. 

3. Základné kompozičné princípy: symetria-asymetria, rytmus-arytmia, mierka, plocha a 

formát, priestor a tvar, pohyb a pokoj, kontrasty a súzvuky, dynamizácia kompozičných schém. 

4. Podnety výtvarného umenia:  procesy, techniky a témy moderného a súčasného výtvarného  

umenia.  

5. Podnety dejín umenia: hra na výtvarníka v rôznych historických obdobiach.  

6. Podnety fotografie: výtvarné operácie s fotografiou; oboznamovanie sa so základmi jazyka 

fotografie.   

7. Podnety filmu a videa: cez výtvarné činnosti sa ţiaci oboznamujú so základmi jazyka filmu  

a videa.  

8. Podnety architektúry: hravé laborovanie s problematikou architektúry.  

9. Podnety  dizajnu: dizajn výrobkov a strojov, dopravných prostriedkov, nábytku, odevný 

dizajn, textilný dizajn, telový dizajn. 

10. Podnety tradičných remesiel: aplikácia niektorých techník a postupov tradičných remesiel  

v aktuálnych ţiackych výtvarných činnostiach. 

11. Podnety elektronických médií: základné operácie s počítačom, primerané výtvarné 

operácie s textom a s obrazom.  

12. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia: úlohy sú zamerané na pochopenie 

špecifických i spoločných prvkov rôznych médií, druhov a štýlov vyjadrovania. 

13. Podnety hudby a literatúry - synestetické podnety.  

14. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: poznávanie sveta prostredníctvom látky iných 

vyučovacích predmetov poskytujú jednak moţnosť medzipredmetových väzieb, jednak sú 

hľadaním vizualizácie a ekvivalentného vyjadrenia rôznych javov výtvarnými prostriedkami.  

15. Tradícia a identita / kultúrna krajina: aktívne mentálne a výtvarné spracovávanie podnetov 

z prostredia v ktorom ţiaci ţijú - poznanie typického vo vlastnom prostredí, jeho porovnávanie 

s inými prostrediami. 

16. Výtvarné hry. 



Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Prierezové témy sa prelínajú vo všetkých predmetoch – slov. jazyk matematika prírodoveda, 

vlastiveda... 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA (MUV)- cieľom je rozvoj chápania iných kultúr,  

akceptácia a rozvoj medziľudských vzťahov, tolerancie.  

 MEDIÁLNA VÝCHOVA – cieľom je zmysluplné , selektívne a kriticky vyuţívať médiá  

a ich produkty, uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti. 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- cieľom je rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie , 

sebaúcta, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje  

konanie, prevencia sociálnopatologických javov v škole 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- cieľom je rozvíjať vzťah medi človekom a jeho  

ţivotným prostredím . 

 OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA – cieľom je seba ochrana, poskytnutie prvej pomoci,  

rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana , zdravotná príprava. 

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- cieľom je komunikovať,  

argumentovať, pouţívať informácie, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám 

seba ale aj prácu v skupine.. 

4. Obsah výkonového štandardu  

Vedomosti 

Ţiak ovláda: 

a)   základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, základných priestorových vzťahoch, 

b)   vedomosti o vlastnostiach a moţnostiach pouţívania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, 

fixy, štetce, noţnice,  vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie 

hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača) 

  



Zručnosti a spôsobilosti 

 Formálne zručnosti 

Ţiak dokáţe: 

 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy– rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov na 

ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov a rôznych materiálov 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa 

videnej skutočnosti – s nárokmi na pribliţnú proporcionalitu, obsaţnosť prvkov (detailov) 

 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej 

skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie 

 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

 vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, priestorového vytvárania (objekt, 

model) 

 zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie –

 menšie, vedľa seba – za/pred sebou) 

  

 Technické zručnosti 

Ţiak dokáţe: 

 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, 

fixy, drievko, noţnice, šablóna a pod.) 

 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami) 

 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. 

roztieranie, zapúšťanie) 

 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, 

trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi 

(vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.) 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáţ, monotypia, papierorez, a pod.) 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov 

 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a 

maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.) 

 skonštruovať model podľa schémy alebo predstavy 

 vypestovať a opatrovať jednu črepníkovú rastlinu 

 zhotoviť produkt symbolizujúci tradície Vianoc a Veľkej noci 

  

 

 

 



Mentálne spôsobilosti 

Ţiak dokáţe: 

a)   primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie a 

procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, viazanie, vkladanie, balenie ... 

rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru) 

b)   primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov 

c)   interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, 

sklamaný, dráţdivý, ľahostajný a pod.) 

d)   vedome pouţívať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, 

figurácie a pod.) 

e)   kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová podobnosť, 

príslušnosť k významovej mnoţine a pod.) 

f)    priraďovať, zmnoţovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií 

g)   poznať základné vlastnosti materiálov, rozlíšiť viaceré druhy technických materiálov 

 

 5. Stratégie – metódy a formy práce 

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

ţiakov, taktieţ materiálneho zabezpečenia. Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno 

vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (citové pribliţovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky). 

Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča  

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  



rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), 

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra),  

inštruktáţ (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie ţiakov k chápaniu 

slovnému a písomnému návodu). 

problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov 

zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom 

riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 

Pre realizáciu cieľov sú dôleţité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe) 

– pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich 

významu. Pri pozorovaniach treba uprednostniť ţivé biologické objekty, klásť dôraz na 

poznávanie a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), 

situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),  

inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú ţiaci 

aktérmi danej situácie),  

didaktické hry (seba realizačné  aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), 



kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny). 

Pri výučbe je dôleţitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie.  

  

6. Učebné zdroje 

 

-  ukáţky  výtvarných prác, ukáţky umenia 

-  obrázkový a fotografický materiál 

-  ilustrácie rozprávkových kniţiek 

-  prezentácie v Power Pointe 

 

7. Hodnotenie predmetu 

Ţiaci sú hodnotení slovne v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy, ktoré schválilo MŠ  SR s platnosťou od 1.5.2011.  

Hodnotenie  ţiaka v predmete výtvarná výchova prebieha počas celého školského roka formou : 

písomnou, ústnou, slovnou, pochvalou, prezentáciou, priebeţne, záverečné hodnotenie. 

Hodnotenie sa  zameriava  hlavne na kreativitu, originalitu a zručnosť pri práci ţiakov. Informuje  

ţiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho k správnemu sebahodnoteniu ako i k 

hodnoteniu spoluţiakov. Ţiaci sami vytvárajú výstavy a galérie prác.  
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1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU, JEHO VÝZNAM V OBSAHU VZDELÁVANIA 

Výtvarná výchova(ďalej VV) v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva 

tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, 

fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto  napĺňa 

VV svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený 

detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na 

druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych 

umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova 

v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení 

ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, 

vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá amultimédiá (video a film). 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 

výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, 

zvedavosť a príťaţlivosť objavovania nových moţností, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre 

väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s 

vyjadrovacími prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania ţiaka: vedie 

ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zloţky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. 

Tieto zloţky sa vo VV prelínajú, nemoţno ich chápať  izolovane. Uplatňujú sa tak, ţe jedna 

vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho 

zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného 

myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 
METODICKÉ VÝCHODISKÁ PREDMETU SÚ: 

A) V ZÁŢITKOCH PROCESOV (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 

umení. Sú zaloţené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Ţiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo 

sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, 

predstavuje si moţný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v 

materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a 

afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevaţuje kognitívny cieľ. 
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, 

pretoţe vo vizuálnom vyjadrovaní moţno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími 

prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými 

prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto 

môţe VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a 

posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tieţ priestor pre synestetické vnímanie 

sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom 

obsahu nášho vzdelávania.  

 

B) V TÉMACH/NÁMETOCH zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska: 



- osobnosti a veku ţiaka, 

- edukačných cieľov, 

- kultúrno-spoločenskej reality. 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 

moţnosť tematizovať základné antropologické koncepty:  

- koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

- kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodné polarity, procesy...), 

- kategórie estetického preţívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

- kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných 

ľudí, 

- kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, 

náboţenská a etická výchova), VV angaţuje osobnosť ţiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale 

vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.  

C) V REFLEXII DIEL výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka 

a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo ţiaka gramotného vnímateľa a 

pouţívateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný ţivot v prostredí v 

ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôleţitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, 

architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umoţňuje jeho začleňovanie do 

našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 
KOGNITÍVNE CIELE 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať 

uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) 

umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, 

reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia. 

 
SENZOMOTORICKÉ CIELE 

Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 

schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom 

výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 

Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

 
SOCIOAFEKTÍVNE CIELE 

Formovať kultúrne  postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 



umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale 

na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne 

pouţívanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri 

zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú 

citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému 

vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevaţne kognitívnymi predmetmi. 
 

 

 

3. Obsah 

 

Obsahom predmetu výtvarná výchova  v prvom ročníku sú základné vedomosti o farbách, charakteroch 

tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania 

výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixky, štetce, nožnice, vodové  a temperové farby, suché a 

voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo 

výtvarných programoch počítača ...),  základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického 

umenia, umenia starovekých kultúr, antického umenia,  základné vedomosti o vývoji a hlavných 

kultúrnych typoch písma, znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, 

portrétu,sochy, reliéfu, prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,prvé 

vedomosti o architektonickom priestore a tvare,vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich 

vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne 

reálie, remeselné tradície).  

Obsah predmetu tvorí sústava tematických celkov: 

1. Základné vyjadrovacie prostriedky: škvrna, línia, tvar, bod. 

2. Základné vyjadrovacie prostriedky: farba. 

3. Základné kompozičné princípy: symetria-asymetria, rytmus-arytmia, mierka, plocha a 

formát, priestor a tvar, pohyb a pokoj, kontrasty a súzvuky, dynamizácia kompozičných schém. 

4. Podnety výtvarného umenia:  procesy, techniky a témy moderného a súčasného výtvarného  



umenia.  

5. Podnety dejín umenia: hra na výtvarníka v rôznych historických obdobiach.  

6. Podnety fotografie: výtvarné operácie s fotografiou; oboznamovanie sa so základmi jazyka 

fotografie.   

7. Podnety filmu a videa: cez výtvarné činnosti sa žiaci oboznamujú so základmi jazyka filmu  

a videa.  

8. Podnety architektúry: hravé laborovanie s problematikou architektúry.  

9. Podnety  dizajnu: dizajn výrobkov a strojov, dopravných prostriedkov, nábytku, odevný 

dizajn, textilný dizajn, telový dizajn. 

10. Podnety tradičných remesiel: aplikácia niektorých techník a postupov tradičných remesiel  

v aktuálnych žiackych výtvarných činnostiach. 

11. Podnety elektronických médií: základné operácie s počítačom, primerané výtvarné 

operácie s textom a s obrazom.  

12. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia: úlohy sú zamerané na pochopenie 

špecifických i spoločných prvkov rôznych médií, druhov a štýlov vyjadrovania. 

13. Podnety hudby a literatúry - synestetické podnety.  

14. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: poznávanie sveta prostredníctvom látky iných 

vyučovacích predmetov poskytujú jednak možnosť medzipredmetových väzieb, jednak sú 

hľadaním vizualizácie a ekvivalentného vyjadrenia rôznych javov výtvarnými prostriedkami.  

15. Tradícia a identita / kultúrna krajina: aktívne mentálne a výtvarné spracovávanie podnetov 

z prostredia v ktorom žiaci žijú - poznanie typického vo vlastnom prostredí, jeho porovnávanie 

s inými prostrediami. 



16. Výtvarné hry. 

 

Cieľom časovej dotácie hodín výtvarnej výchovy je prostredníctvom autentických skúseností získaných z 

výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálnezručnosti 

(nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti 

(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje 

(formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 

Prierezovými témami výtvarnej výchovy sú multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný 

a sociálny rozvoj, enviromentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

dopravná výchova, regionálna výchova. 

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, 

kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho 

pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, 

ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje 

rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a 

subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 

rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.  

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym 

kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto 

je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať 

rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 

výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a 

subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a 

prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na 

to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú 



príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície 

ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. 

1 Mediálna výchova 

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je:  

 umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií 
a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciut.j. zmysluplne, 
kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k tomu, aby lepšie 
poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a 
selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä 
výchovno-vzdelávaciu, 

 vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných 
informácií, 

 formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v 
nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 
uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 
prístupom eliminovať. 

 

 
 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. Prostredníctvom 

nich sa napĺňajú výzvy odrážajúce potreby, hodnoty a smerovanie života súčasnej spoločnosti.  

Ciele prierezových tém môžu byť integrované prostredníctvom obsahu alebo aj metód do každého 

predmetu alebo oblasti vzdelávania a tiež mimo vyučovacích aktivít. Zároveň sa prejavujú aj v 

celkovej kultúre školy.  

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR) sa prelína celým vzdelávaním.  

Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu ţiaka a rozvoju jeho ţivotných 

zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a 

zdravého sebavedomia ţiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť zaloţenej na 

rovnosti a tolerancii na druhej strane.  

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať ţiakov k:  

- porozumeniu sebe a iným  

- získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým  

- zvládaniu vlastného správania  

- formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  

- rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce  

- získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií  

- akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov  

 

 



Environmnentálna výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť:  

 chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe 
poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 
oblastiach sveta, 

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu 
k prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 
medzinárodnej úrovni, 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať 
o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti, 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby, 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia, 
 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu, 
 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

Ochrana života a zdravia 

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a 

obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života a 

zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, 

tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným 

predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 



napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom 

voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:  

 formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 
ľudí, 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života, 
 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 
 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných tematických celkoch s týmto 

obsahom:  

 riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
 zdravotná príprava, 
 pobyt a pohyb v prírode, 
 záujmové technické činnosti a športy. 

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú spôsobilosti 

žiakov získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú, upevňujú ich.  

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany človeka a zdravia. Je 

vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára 

sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej 

zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. 

2 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.  

Hlavným cieľom je, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, 

tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, 

vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť 

ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokáţu:  

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju 

aplikovať, 



 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 
 pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 
 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
 získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 
 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
 využívať rôzne typy prezentácií, 
 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a 

poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 
 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie možnosti rozšírenia vyučovania  

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský jazyk, matematika, vecné 
učenie, hudobná výchova  atď., 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 
 

 

Medzipredmetové vzťahy: prírodoveda, hudobná výchova,  slovenský jazyk. 

 

Prierezové témy: Ochrana života a zdravia - viesť k správnemu životnému štýlu. Enviromentálna výchova- 

pestovať kladný vzťah k zvieratám a rastlinám. Dopravná výchova- uvedomovanie si dôležitosti 

dodržiavania pravidiel cestnej premávky. 

Multimediálna výchova- osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 

 

 

 



4. Požiadavky na výstup 
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Výtvarné 

osvojovanie 

skutočnosti 

30 

hodín 

1. Tematické 

práce 

2. Výtvarné 

osvojovanie 

prírody 

3. Výtvarné 

osvojovanie 

predmetov 

 

-  postupne 

spresňovať 

spontánny detský 

prejav na základe 

hlbšieho poznania 

skutočnosti; 

- objavovať, výtvarne 

vnímať a hodnotiť 

základné prírodné 

zákony; 

- výtvarne vnímať a 

porovnávať tvar 

úţitkových 

predmetov 

Rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu a postupne spresňovať 

detský prejav ujasňovaním predstáv na základe pozorovania 

skutočnosti v blízkom okolí, na vychádzkach do prírody. Sledovanie 

prírody v rozličných prírodných obdobiach, ilustrácie a pod. 

Výtvarne vnímať základné prírodné javy, predovšetkým rast 

(tvarovo charakteristické rastliny, konáre, stromy, korene a pod.). 

Rozvíjať pritom pozorovacie schopnosti a zrakovú pamäť (napr. 

hrnček, dţbán, stolička, kreslo a pod.). Vytrhávať, vystrihovať a  

nalepovať súmerné útvary (koláţ, dokreslená a domaľovaná koláţ, 

pokusy vyjadriť rozmanité štruktúry povrchu predmetov a pod.). 

OSR 

Experimentovanie 

a práca s 

výtvarnými 

prostriedkami 

30 

hodín 

1. Farba a línia 

2. Dekoratívne 

práce 

3. Modelovanie a 

organizácia 

priestoru 

 

- poznávanie a 

overovanie 

výrazových 

vlastností línie v 

plastických 

materiáloch; 

- uplatnenie rytmu pri 

dekoratívnom 

riešení plochy; 

- prechod od plochy k 

priestoru. 

 

Výraznejšie vyjadrovať predstavy pamäti pouţitím miešaných a 

lomených farieb (základných a podvojných) pri zachovaní čo 

najväčšej voľnosti výtvarného prejavu (námetmi sú predovšetkým 

dojmy z prírody a jej premien). Hra s líniou vytváranou rôznymi 

nástrojmi na ploche, zhusťovanie a zrieďovanie čiar (drievkom, 

perom, pastelom a pod.). Dekoratívna výzdoba predmetu 

jednoduchými geometrickými alebo vecnými prvkami na základe 

oboznámenia s ľudovým umením. Radenie dekoratívnych prvkov do 

pásov s prihliadnutím na tvar a farbu predmetu (keramika, textil, a 

pod.). 

Prechod od plochy do priestoru - reliéfna kompozícia z 

tvarovaných a vyrezávaných prvkov (valčeky, geometrické prvky) na 

hlinenej podloţke (kachlička s prírodným, vecným alebo 

geometrickým motívom). 

Modelovať, tvarovať a zostavovať z rozličného materiálu objekty 

pre hravé činnosti a ich zoskupovanie do makety detského ihriska. 

Moţnosť kolektívnej (skupinovej) práce. 

OSR,ENV 

Výtvarné umenie 

a ţivotné 

prostredie 

10 

hodín 

 - funkcia ilustrácie v 

literárnom diele; 

- poznávať niektoré 

druhy výtvarného 

umenia; 

- rozvíjať estetický 

vzťah k prírode a 

ochrane ţivotného 

prostredia. 

Ilustrácia o literárnom diele a úloha výrazových prostriedkov, ako 

je línia, farba a priestor. Rozšíriť ilustrátorov o Albína Brunovského, 

Miroslava Cipára, Jozefa Baláţa a pod. Poznávať niektoré druhy 

výtvarného umenia z maliarstva, sochárstva a architektúry (vyuţívať 

najmä regionálne podmienky Slovenska). 

Vyuţívať primerané podnety zo ţivotného prostredia (napr. 

vhodné detské oblečenie, bytové doplnky a pod.). Rozvíjať estetický 

vzťah k prírode, k úprave a ochrane ţivotného prostredia. 

MEV,OSR 

 

 

 

 

 

 

 



5. METÓDY A FORMY PRÁCE- STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

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

materiálneho zabezpečenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné 

metódy, ako je 

motivačné rozprávanie(citové približovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  

motivačný problém(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu( vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča  sa 

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a 

divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

beseda(riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda(demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi(praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra),  

inštruktáž(vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a 

písomnému návodu). 

problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda(učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie 

teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 



Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity(samostatná činnosť na základe inštruktáže) – 

pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich významu. Pri 

pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na poznávanie a rozlišovanie 

organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), 

situačná metóda(riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),  inscenačná 

metóda(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie),  

didaktické hry(seba realizačné  aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), 

kooperatívne vyučovanie(forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov 

heterogénnej skupiny). 

Pri výučbe je dôležitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie.  

 

6. UČEBNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE ŽIAKOV – UČEBNICE, ODBORNÁ LITERATÚRA, ODBORNÉ ČASOPISY, NÁUČNÉ 

SLOVNÍKY, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY 

www.statpedu.sk 

 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011       

na hodnotenie ţiakov základnej školy. 
Slovné hodnotenie telesnej výchovy v rámci primárneho vzdelávania sa uskutočňuje podľa nasledovných 

formulácií: 

Dosiahol veľmi dobré výsledky /VDV/- je aktívny, pracuje zručne a so záujmom 

Dosiahol dobré výsledky /DV/-je menej aktívny, pracuje zručne s menším záujmom 

Dosiahol uspokojivé výsledky/UV/- je málo aktívny, málo zručný, na prácu potrebuje silné podnety, 

pracuje len s malým záujmom 

http://www.statpedu.sk/


Dosiahol neuspokojivé výsledky/NV/-nezáujem o prácu, neaktívny, nepomáhajú podnety, nemá snahu 

zlepšiť zručnosť 

Vyučujúci na prvom stupni dáva priebežne informácie pre rodičov do žiackej knižky a to nasledovne: 

Pracuje aktívne/PA/-žiak je usilovný, nosí si pomôcky na vyučovaciu hodinu, je aktívny a kreatívny 

Pracuje/P/-žiak si nosí pomôcky, nevyrušuje a pracuje 

Pracuje nedostatočne/PN/-pracuje nedostatočne, zabúda si pomôcky 

Nepracuje/N/-žiak často nenosí pomôcky, na vyučovacej hodine odmieta pracovať 

Skratky sa môžu používať v klasifikačnom zázname a tieto pravidlá boli prerokované na MZ 1.stupňa. 
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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúsenosti získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a 

seba vyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického 

myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečne poslanie v 

celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činnosti, ktorú na jednej strane 

vymedzuje prirodzený detsky záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 

predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych 

umení súčasnosti (zahŕňajúc intermedialnosť aj interdisciplinárnosť).  

 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, 

textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a 

film). 

 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 

výtvarné vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a 

príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu deti hravú 

činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, 

zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu 

postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – 

formuje vlastne spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces 

pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV 

prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti 

predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa 

do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 

umení. Sú založene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré 

vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta 

(realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i 

formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To 

kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 



prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími 

prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými 

prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV 

vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a posilňovať 

medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie 

sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom 

obsahu nášho vzdelávania. 

 

b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska: 

• osobnosti a veku žiaka, 

• edukačných cieľov, 

• kultúrno-spoločenskej reality. 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku jedinečnú 

možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

– kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), 

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch 

iných ľudí), 

– kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, 

čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa 

o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka 

a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a 



používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom 

vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, 

vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do 

našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na 

svet. 

 

2. Ciele predmetu  

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 
 
Kognitívne ciele 
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné 
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať 
uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) 
umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, 
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. 
 
Senzomotorické ciele 
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 
schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom 
výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 
Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 
 
Socioafektívne ciele 
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 
umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na 
úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 
vnímanie, intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 
 
Osnovy VV okrem toho 

podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík 
spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, 
expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj 
s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 
 



 

 

 

 

 

 

3. Témy prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie. Obsah. 

 

Tematický celok – 

metodický rad 

 

Témy 

výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného vyjadrovania 

bod  

/hravé činnosti  

s bodmi 

 

 

 

šrafúra, tieň/budovanie tvaru  

a priestoru linkou, šrafovaním  

a tieňovaním, textúrami  

/predmetná kresba 

 

farba  

/farebné kontrasty: 

teplá-studená, tmavá-svetlá, doplnkové farby 

 



výtvarný jazyk- 

kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 

 

 

 

 

 

 

 

výstavba proporcií  

a tvarov v plošnom vyjadrení / základy proporčnosti v kresbe 

 

výstavba proporcií a tvarov  

v priestorovom vyjadrení /základy proporčnosti  

v modelovaní  

 

podnety výtvarného 

umenia 

 

impresionizmus, 

krajinomaľba  

/krajina ako žáner  

/variácie krajiny  

v rôznych atmosférach 

podnety výtvarného 

umenia 

/výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

 

inšpirácia umením ďalekého východu (Čína, Japonsko), / papierový 

objekt, kaligrafia 

 

podnety filmu  

a videa 

 

filmový trik, kulisa 

 

podnety architektúry 

 

 

antropo- (zoo-, fyto-) morfná architektúra 

 



podnety dizajnu 

 

dizajn inšpirovaný organickými tvarmi  

a telesnými funkciami  

dizajn inšpirovaný slovom (názvom) 

 

podnety tradičných 

remesiel 

drotárstvo  

/vytváranie z drôtu 

 

elektronické médiá maľovanie prostredníctvom počítača 

 

porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné cvičenia 

 

syntéza rôznych typov obrazu 

a zámena prvkov  

a kompozície (krajiny a zátišia, príp.portrétu) 

možnosti zobrazovania motívu / odklon od schém 

podnety hudby  

 

hudba ako obraz tónov, farebné tóny, farebné stupnice 

podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta 

 

podnety vlastivedy:  

mapa ako výtvarný prejav 

 

tradícia  

a identita  

/kultúrna krajina 

výtvarná reakcia na pamiatku (monument) obce 

  

 

Prierezové témy a prepojenia s inými predmetmi   

 

Ochrana ţivota a zdravia Hravé činnosti s bodmi 

Prepojenie s geometriou 

  

Environmentálna výchova Kreslenie na pokračovanie 

 Krajinomaľba 



 Syntéza krajiny a zátišia 

Prepojenie s literatúrou 

 Základy proporčnosti v modelovaní 

Prepojenie s pracovným vyučovaním 

  

Osobnostný a sociálny rozvoj Hravé činnosti s bodmi 

Prepojenie s učivom geometrie, hudobnou výchovou 

 Farba, farebné kontrasty 

Prepojenie s pracovným vyučovaním 

 Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi telesnými 

funkciami 

Prepojenie s literatúrou, prírodovedou 

 Zábavná koláţ 

 Moţnosti zobrazovania motívu 

Prepojenie s pracovným vyučovaním, vlastivedou 

  

Mediálna výchova Body – zobrazenia vytvorené zoskupeniami bodov 

 Podnety filmu a videa, kulisa 

Prepojenie s literatúrou 

 Maľovanie prostredníctvom počítača 

Prepojenie s informatickou výchovou 

  

Multikultúrna výchova Budovanie tvaru linkou, šrafovaním, tieňovaním 

 Základy proporčnosti v kresbe 

Prepojenie s prírodovedou 

 Zátišie 

Prepojenie s literatúrou 

 Umenie ďalekého východu (Čína ,Japonsko) 

  

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Podnety filmu a videa 

Prepojenie s literatúrou 

  

Finančná gramotnosť Výtvarné hry. Zábavná koláţ 

Prepojenie s pracovným vyučovaním, literatúrou 

  

Regionálna výchova ZOO – FITO morfná architektúra 

Prepojenie s prírodovedou 

 Podnety tradičných remesiel 

Prepojenie s vlastivedou, hudobnou výchovou 

  

 

4. Požiadavky na výstup 

Žiak má tieto vedomosti, ovláda nasledovné zručnosti a zaujíma postoje: 



 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, 

 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, 
fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké 
modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch 
počítača ...),  

 základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých 
kultúr, antického umenia 

  základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže 
a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti 

 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, 
reliéfu, 

 prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave, 

 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, 
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície). 

 

Žiak dokáže: 

 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta 
a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu 
stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, 
bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych 
spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita) 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej 
skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne 
spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením 
voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, 
priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na 
predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 
novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj 
podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, 
vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, 
doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), 
kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),  

 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

 vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania (objekt, 
model), 

 vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

 zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, 
vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov, 

 pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 
Žiak dokáže: 

 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, 
drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa a pod.), 



 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 

 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, 
plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, 
roztieranie, zapúšťanie,) 

 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, 
lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, monotypia, papierorez, sádrorez linorez a pod.), 

 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka, 
stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi 
nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.) 

Žiak dokáže: 

 primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, 
gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, 
viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, 
jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich 
výsledného výrazu, 

 primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 

 interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, 
sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

 vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, 
figurácie a pod.),  

 kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová podobnosť, 
príslušnosť k významovej množine a pod.),  

 priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu 
(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba), 

 analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, 
materiálov, mierky, 

 vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom hudby, 
chutiam, vôňam a pachom),  

 hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom. 
 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom 
a témou, 

 otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

 v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 



 náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného 
názoru (myslenia),  

 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 
               aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie  

                a pretváranie                                                                                                                       

 

 

5. Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na v edukačnom procese používame metódy: 

 reproduktívne metódy, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania tvorivosti, 

metódy produktívne, heurestické metódy, výskumné metódy, analytické metódy, syntetické metódy, 

metódy slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg), metódy názorné (používanie ilustrácií, 

náčrtov, demonštrácia, modelovanie), praktické metódy (maľovanie, kreslenie, modelovanie, strihanie, 

trhanie, lepenie a iné...) 

 V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môžeme použiť 

vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V užšom slova 

zmysle najčastejšie používame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu 

a rozvíjajú aktivitu žiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa žiaci spoliehajú 

len na svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, 

zhotovovanie jedného produktu) je na mieste využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje 

s celou triedou. 

 
 

 

6. Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné 

publikácie k daným témam 

Encyklopédie, dejiny umenia, Jan Baleka, Luboš hHaváček, Dušan Konečný, Blanka Stehlíková:  Súčasné 

českéa slovenské umenie 

webové stránky (www.zborovna.sk,  www.infovekáčik.sk) 

materiálno-technické a didaktické prostriedky 

pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám 

http://www.zborovna.sk/
http://www.infovek��ik.sk/


 

7. Hodnotenie predmetu 
 
Na  hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011 č.: 2011 – 
3121/12824 : 4 - 921 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výtvarnú  výchovu neklasifikujeme 
v 4. ročníku známkou. Počas roka využívame formatívne priebežné  hodnotenie a následné 
slovné hodnotenie uvedené v pokynoch. 
Učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií hodnotenia, nakoľko výtvarný 

prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch základnej školy majú veľmi širokú 

škálu, mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach, ale to nemusí znamenať nižšiu tvorivosť 

a výtvarnú kvalitu práce žiaka. Je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo 

sociálne zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou  a pod. 

 
 

 


