
 

  

 Názov predmetu Výtvarná výchova 

 

 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

 Časový rozsah výučby 33  hodín ročne/ 1 hodina týţdenne 

 Ročník piaty 

 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 

 Dĺţka štúdia 3 roky  

 Forma štúdia denná 

 Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Výtvarná výchova predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú moţnosť 

tematizovať základné antropologické koncepty:  

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

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...)  

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

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

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta)  

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

Na výtvarnej výchove ţiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne 

vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku 

sveta.  

 VV  vytvára veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo tak vzdialené 

predmety ako sú fyzika, chémia, matematika, biológia, zemepis, jazyky... keďţe na 

základe interdisciplinárnosti a intermediálnosti, vlastnej charakteru súčasného 



výtvarného umenia, môţe prepojiť témy i procesy najrôznejších oblastí ľudského 

poznávania.  

VV je jediným predmetom ZŠ, ktorý má predpoklady výlučne prostredníctvom 

praktických činností rozvíjať tvorivosť.  

Z tohto pohľadu má výtvarná výchova – ako ju chápe nová koncepcia – 

nezastupiteľné miesto vo formovaní ţiaka ZŠ.  

II. Druhým faktorom, z ktorého vychádza nová koncepcia učebných osnov, je bohatosť 

procesov, spôsobov tvorby a overovania moţností vizuálnych znakov vo výtvarnom 

umení. Ak tieto postupy aplikujeme do edukačného procesu, dávajú moţnosť podstatne 

rozvinúť vyjadrovacie a duševné schopnosti ţiaka.  

 

2. Ciele učebného predmetu  

 Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných 

činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne 

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

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

výtvarného vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného 

umenia, dizajnu architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, 

vkusu, prístupu k umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných 

kompetencií (na úrovni reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné 

umenie, fotografia, film, elektronické médiá, architektúra, dizajn),ktorá je v súčasnosti 

dominantnou oblasťou spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na 

spoznanie jazyka – vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho 

vyjadrovania.  

Kognitívne ciele 

 Poznávať jazyk vizuálnych médií – 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 a iné kultúry. 

Senzomotorické ciele 

 Vedome rozvíjať tvorivosť. Kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať 

a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém 

a inovovanie naučených a zobrazovacích vzorcov. 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, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne 

pouţívanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby. 

 

 

3. Základné pedagogické kompetencie 

Obsahové jadro (kmeňové učivo) novej koncepcie VV pozostáva z komplexu výtvarných 

problémov, ktoré tvoria sieť - vertikálne (t. j. v gradácii od niţších ročníkov k vyšším) 

usporiadané metodické rady a horizontálne väzby (medzi jednotlivými výtvarnými 

problémami v ročníku), umoţňujúce reťazenie alebo projektové vyučovanie.  

 

Metodické východiská predmetu sú : 

a/ v záţitkoch procesov 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. Spracováva ich 

mentálne i formálne.  To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a 

tým dopĺňa predmety v ktorých prevaţuje kognitívny cieľ. 

b/ VYV má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretoţe vo 

vizuálnom vyjadrovaní moţno nachádzať analógie  nielen s vyjadrovacími prostriedkami 

iných umení, ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, 

matematickými postupmi a pod. Preto môţe VYV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú 

platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety chuti, ktoré nie sú zahrnuté  v tradičnom obsahu 

nášho vzdelávania. 

VYV predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku jedinečnú moţnosť tematizovať 

základné antropologické koncepty – koncepty  časopriestoru, kultúrne vyjadrovanie prírody, 

kategórie estetického preţívania, kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity, 



kultúrne  rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí, 

kategórie afektivity. Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa  zaoberajú niektorými z týchto 

tém, VYV angaţuje osobnosť ţiaka v inom zmysle, neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá 

svoj spôsob ich  vyjadrenia. 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, jednak umoţňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej 

tradície, v ktorej zobrazovanie prestavuje objavovanie nových pohľadov na svet. 

 

Tematické celky sú zhodné pre všetky ročníky primárneho vzdelávania.  

 

1. Výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania 

2. Výtvarný jazyk /kompozičné princípy a moţnosti kompozície 

3. Podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy 

4. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

5. Podnety fotografie 

6. Podnety filmu a videa 

7. Podnety architektúry 

8. Podnety dizajnu 

9. Podnety tradičných remesiel 

     10.Elektronické médiá 

11. Porovnávacie, kombinačné  a súhrnné cvičenia 

     12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety 

     13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

     14. Tradícia a identita /kultúrna krajina  

     15. Výtvarné hry 

 

Začlenenie prierezových tém 

 

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 odi 

evania 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 aselektívne 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 informácií o odevnom dizajne a jeho doplnkoch vypestovať cit k 

estetizácii seba a svojho prostredia formou besied, aktívnych tvorivých hodín 

- beseda s odborníkom o správnej ţivotospráve, ţivotnom štýle, preventívnych ochoreniach 

- pozorovanie, návšteva zdravotného strediska, lekárne 

 

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 s tým 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. Poţiadavka na výstup 

Ţiak má na úrovni zodpovedajúcej veku: 

 

 

* zvládnuť narábanie z rôznymi nástrojmi / ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

noţnice, špachtľa, valček a pod. / 

* kresliť prostredníctvom linky, šrafovania, tieňovania 

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

* zvládnuť konštrukčno – technické úkony s materiálmi / krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie /, spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi 

*  zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

* zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

* zvládnuť základné  grafické operácie na počítači  

*zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu / výška, šírka, pomer hlavných 

časti / 

*spracovať vo svojom výtvarnom procese charakteristické podnety z vybraných tendencii 

umenia 20. stor. aţ po súčasnosť, z prostredia svojej obce /regiónu/, svojho sociálneho 

prostredia, spracovať podnety z iných vyučovacích predmetov /zemepis, dejepis, 



 

 

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 

 

Hodnotenia a klasifikácia predmetu 

 

7. Hodnotenie predmetu a ţiakov 

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

hodnotenie ţiakov 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 priebeţné 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. VYV 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 

VYV. 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 VYV.  

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 Výtvarná výchova 

 

 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

 Časový rozsah 

výučby 

33  hodín ročne/ 1 hodina týţdenne 

 Ročník šiesty 

 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 

 Dĺţka štúdia 3 roky  

 Forma štúdia denná 

 Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 
 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Výtvarná výchova predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú moţnosť 

tematizovať základné antropologické koncepty:  

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

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...)  

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

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

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta)  

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

Na výtvarnej výchove ţiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne 

vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku 

sveta.  



 VV  vytvára veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo tak vzdialené 

predmety ako sú fyzika, chémia, matematika, biológia, zemepis, jazyky... keďţe na 

základe interdisciplinárnosti a intermediálnosti, vlastnej charakteru súčasného 

výtvarného umenia, môţe prepojiť témy i procesy najrôznejších oblastí ľudského 

poznávania.  

VV je jediným predmetom ZŠ, ktorý má predpoklady výlučne prostredníctvom 

praktických činností rozvíjať tvorivosť.  

Z tohto pohľadu má výtvarná výchova – ako ju chápe nová koncepcia – 

nezastupiteľné miesto vo formovaní ţiaka ZŠ.  

II. Druhým faktorom, z ktorého vychádza nová koncepcia učebných osnov, je bohatosť 

procesov, spôsobov tvorby a overovania moţností vizuálnych znakov vo výtvarnom 

umení. Ak tieto postupy aplikujeme do edukačného procesu, dávajú moţnosť podstatne 

rozvinúť vyjadrovacie a duševné schopnosti ţiaka.  

 

2. Ciele učebného predmetu  

 Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných 

činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne 

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

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

výtvarného vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného 

umenia, dizajnu architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, 

vkusu, prístupu k umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných 

kompetencií (na úrovni reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné 

umenie, fotografia, film, elektronické médiá, architektúra, dizajn),ktorá je v súčasnosti 

dominantnou oblasťou spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na 

spoznanie jazyka – vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho 

vyjadrovania.  

Kognitívne ciele 

 Poznávať jazyk vizuálnych médií – 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 a iné kultúry. 

Senzomotorické ciele 



 Vedome rozvíjať tvorivosť. Kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať 

a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém 

a inovovanie naučených a zobrazovacích vzorcov. 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, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne 

pouţívanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby. 

 

 

3. Základné pedagogické kompetencie 

 

1.Vedomosti 

 

Vo VYV je väčšina vedomostí získavaná, a zároveň overovaná prostredníctvom praktických 

činností ţiaka, časť vedomostí o výtvarnom umení  a vizuálnej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporovaná vizuálnymi  

materiálmi. 

 

2. Formálne zručnosti 

 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov jazyka 

a vizuálnych umení. 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 

- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia - záber, rám, pohľad, charakteristický 

tvar 

-hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, s kamufláţou a napodobneninou 

- 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 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého  

dizajnérskeho návrhu 

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

ich 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 tendencií 

umenia 20. storočia aţ po súčasnosť 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať podnety z iných predmetov 

 

3.Technické zručnosti 

 

Ţiak dokáţe: 

-zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi 

- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i obraze, vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi  prostredníctvom štetcového rukopisu 

- zvládnuť konštrukčno 

- technické úkony s materiálmi, spájanie materiálov v koláţi a asambláţi 

- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie, obliepanie, obväzovanie, 

odrôtovanie 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a  

jednoduché odlievanie reliéfu do sádry 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí 

- zvládnuť základné úkony s fotoaparátom – základy tvorby digitálnej fotografie 

- zvládnuť na uţívateľskej úrovni tvorbu obrazu a textu v počítači, základy webového dizajnu 

- zvládnuť základné úkony s videokamerou – základy tvorby krátkeho videa 

- zvládnuť na úrovni náčrtu návrh dizajnu a architektonického priestoru a tvaru 

 

 

4.Mentálne spôsobilosti  

 



Rozvoj schopností a získavania zručností v oblasti vnímania skutočnosti a preţívania záţitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov, rozumového posudzovania, konvergetného a 

divergentného myslenia. 

Ţiak dokáţe: 

- odôvodniť výber častí alebo prvkov zobrazovacej skutočnosti alebo hľadiska  

-chápať niektoré spôsoby notácie / mapa, plán/ ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti 

-vnímať aanalyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, bydliska s inými 

typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a 

fyzického prostredia 

- uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, 

geometrie, matematiky 

-pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo 

 

Obsahové jadro (kmeňové učivo) novej koncepcie VV pozostáva z komplexu výtvarných 

problémov, ktoré tvoria sieť - vertikálne (t. j. v gradácii od niţších ročníkov k vyšším) 

usporiadané metodické rady a horizontálne väzby (medzi jednotlivými výtvarnými 

problémami v ročníku), umoţňujúce reťazenie alebo projektové vyučovanie.  

 

 

 

Tematické celky sú zhodné pre všetky ročníky primárneho vzdelávania.  

 

10. Výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania 

11. Výtvarný jazyk /kompozičné princípy a moţnosti kompozície 

12. Podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy 

13. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

14. Podnety fotografie 

15. Podnety filmu a videa 

16. Podnety architektúry 

17. Podnety dizajnu 

18. Podnety tradičných remesiel 

     10.Elektronické médiá 

11. Porovnávacie, kombinačné  a súhrnné cvičenia 



     12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety 

     13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

     14. Tradícia a identita /kultúrna krajina  

     15. Výtvarné hry 

 

 Prierezové tematiky: 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

V kaţdodennom ţivote sa ţiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, 

kolobeţkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod.  

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na 

samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať 

na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej 

činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, bezpečných priestoroch v okolí školy na detských 

dopravných ihriskách externe v Revúcej. 

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ v mojom predmete Výtvarná 

výchova zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú.  Sú zostavené 

v zmysle týchto kritérií : 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

 uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec) a pod., 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

    bezpečnosť cestnej premávky 

Tieto ciele je moţné napĺňať v metodických radoch 

 Podnety dizajnu / symbol, znak (dopravné značky, dopravné prostriedky...) 

modelovanie tvarov s dopravnou tematikou  

 základné vyjadrovacie prostriedky BOD, LÍNIA, TVAR, ŠKVRNA  

 geometrické tvary a farby – kresba, maľba, dopravné značky, svetelné signalizácie,  



 moţnosti zobrazovania videného sveta –dopravné situácie, dopravné prostriedky 

 

 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Cieľom je 

 nadobudnúť schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 

ţivotným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápať potrebu ochrany 

ţivotného prostredia na celom svete 

 získať vedomosti, zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, 

zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať 

sa o svoje okolie a pod.. 

Praktické  

Tieto ciele je moţné napĺňať v metodických radoch 

Podnety výtvarného umenia/ procesy, techniky a témy  

 paketáţ – obaly, recyklácia 

Podnety architektúry-  

 urbanizmus 

Podnety dizajnu 

 problematika novotvaru v umení a v dizajne – recykláciapodnety prírodovedy 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta -Výtvarná hra 

 ochrana zvierat, rastlín.....  

 získať vedomosti ako a kde môţu pomáhať nášmu prostrediu, dosah na budúcnosť 

človeka, ochrana prírody,upevňovať vzťah medzi človekom a prírodou 

 zmeny látok a ich výtvarné vyuţitie ochrana ţivotného prostredia –voda, vzduch, pôd 

Tradícia a identita/kultúrna krajina  

 výtvarná reakcia na charakter okolitej krajiny- ochrana prírody, upevňovať vzťah medzi 

človekom a prírodou 

 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, 

poskytuje ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný 

(akademický) rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne 

akademický 



rozvoj podporujú. Aby ţiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si uţ od 

primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje 

dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je 

potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných. 

Dôleţité je, aby prierezová téma podporovala u ţiakov rozvoj schopnosti uplatňovať 

prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových látok). 

 Cieľom je 

 získavať a udrţať si osobnostnú integritu,  

 pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, 

 rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny ţivot a spoluprácu.  

V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej 

výchove. 

Napĺňanie cieľov je moţné 

 v metodickom rade Výtvarné hry 

 v skupinovej práci, v práci vo dvojiciach, pri sebahodnotení, pri hodnotení spoluţiakmi 

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby ţiakov.  

 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA 

Ochrana ţivota a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti ţiakov zamerané na 

ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, 

ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 

okolie. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami 

a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.  

Cieľom  je  

 formovať  vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota 

iných ľudí.  



 osvojiť si potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti,  vedomosti a zručnosti v 

sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota.  

 Rozvíjať morálne vlastnosti, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

  Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách. 

Prierezovú tému napĺňa obsah : 

 riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, zdravotná príprava   

plnenie cieľov je moţné realizovať :Téma „CO Očami detí“ –výtvarná súťaž, na výtvarných 

exkurziách 

V metodickej rade 

 Procesy, techniky a témy - krajinomaľba 

 Podnety dizajnu 

 Podnety architektúry 

 pohyb a pobyt v prírode - pri výtvarnej tvorbe v okolí školy 

 

 TVORBA PROJEKTOV A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov - 

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, vytvoriť nejaký produkt.  

Cieľ: 

 postupnosť jednotlivých krokov a metodológia tvorby projektu,  vyuţívateľná v 

ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. 

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológií. 

Napĺňanie cieľov vhodné  

 v metodickom rade- Podnety elektronických médií- vytváranie a prezentovanie 

prezentácií  

 pri prezentovaní  svojej výtvarnej práce 

 pri hodnotení a sebahodnotení 

 

 MEDIÁLNA VÝCHOVA 



Ţiaci sú uţ vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických, ale aj 

tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie kaţdý ţiak 

dokáţe ich obsah selektovať, preto je cieľom : 

 rozvíjať u ţiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umoţnila ţiakom osvojiť si stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

 kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty, čo znamená, aby lepšie poznali a 

chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali, 

 formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, 

ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a 

snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

 plnenie cieľov je moţné  v metodickom rade- podnety filmu a videa, podnety 

fotografie 

 podnety dizajnu- poukázať na nekritickosť a zavádzanie reklám 

 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboţenského 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 spolunaţívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vţdy bola dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote 

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  je 

 výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných 

aj nových kultúr a subkultúr, 



  akceptácia 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 ţiaci rovnakú príleţitosť rozvíjať svoj 

potenciál. 

 Spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpekovať tieto kultúry ako rovnocenné, dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. 

 

Plnenie cieľov je moţné v metodickom rade- 

Podnety dejín umenia 

 prostredníctvom osobného záţitku porozumieť inej dobe, jej ľuďom, kultúre a 

výtvarnému umeniu. 

 poznávanie diel výtvarníkov iných národností v jednotlivých ukáţkach-  rozhovor, 

diskusia  

Podnety elektronických médií  -poznávanie kultúr iných národov 

Tradícia a identita /kultúrna krajina 

 

 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôleţité. Jednotlivec by mal mať 

zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom 

kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, schopnosť rozvíjať a 

pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách – 

v podstate ide o matematickú gramotnosť. 

Ţiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z beţného kaţdodenného ţivota, rozhodovať, 

zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť kaţdodenné problémy.  

Ciele 

Ţiak by mal získať schopnosť: 

-  prostredníctvom definovania osobných ţivotných potrieb dôjsť k poznaniu moţností 

ako tieto potreby uspokojiť a získať určitú ţivotnú úroveň, 

- rozpoznať moţnosti/nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti, 

- porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi 

skúsenosťami z osobného ţivota, 



- orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť, 

- argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému, 

- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť, 

- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, 

- schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, 

- pouţívať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácii, 

- umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností ţiakov 

súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní, s racionálnym a 

samostatným prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych 

a vôľových vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, 

dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 

 Výroba a predaj výtvarných diel- vedieť určiť hodnotu vecí, vedieť ponúknuť 

výrobky, pochopiť význam dizajnu  výrobku 

funkčnosť a účelnosť 

 získať schopnosť oceniť ručnú prácu, -premena suroviny na výrobok 

 hodnota umeleckých diel 

 ekonomické hospodárenie s výtvarným materiálom 

 

  

 
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. Poţiadavka na výstup 

Ţiak má na úrovni zodpovedajúcej veku: 

 

 

* zvládnuť narábanie z rôznymi nástrojmi / ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

noţnice, špachtľa, valček a pod. / 

* kresliť prostredníctvom linky, šrafovania, tieňovania 

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

* zvládnuť konštrukčno – technické úkony s materiálmi / krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie /, spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi 

*  zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

* zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

* zvládnuť základné  grafické operácie na počítači  

*zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu / výška, šírka, pomer hlavných 

časti / 

*spracovať vo svojom výtvarnom procese charakteristické podnety z vybraných tendencii 

umenia 20. stor. aţ po súčasnosť, z prostredia svojej obce /regiónu/, svojho sociálneho 

prostredia, spracovať podnety z iných vyučovacích predmetov /zemepis, dejepis, 

 

 

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 

 

Hodnotenia a klasifikácia predmetu 

 

7. Hodnotenie predmetu a ţiakov 

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

hodnotenie ţiakov 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 priebeţné 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. VYV 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 

VYV. 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 VYV.  

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 Výtvarná výchova 

 

 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

 Časový rozsah 

výučby 

33  hodín ročne/ 1 hodina týţdenne 

 Ročník siedmy 

 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  ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 

 Dĺţka štúdia 3 roky  

 Forma štúdia denná 

 Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Výtvarná výchova predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú moţnosť 

tematizovať základné antropologické koncepty:  

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

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...)  

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

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

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta)  

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

Na výtvarnej výchove ţiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne 

vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku 
sveta.  

 VV  vytvára veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo tak vzdialené 

predmety ako sú fyzika, chémia, matematika, biológia, zemepis, jazyky... keďţe na 



základe interdisciplinárnosti a intermediálnosti, vlastnej charakteru súčasného výtvarného 

umenia, môţe prepojiť témy i procesy najrôznejších oblastí ľudského poznávania.  

VV je jediným predmetom ZŠ, ktorý má predpoklady výlučne prostredníctvom 

praktických činností rozvíjať tvorivosť.  

Z tohto pohľadu má výtvarná výchova – ako ju chápe nová koncepcia – nezastupiteľné 

miesto vo formovaní ţiaka ZŠ.  

II. Druhým faktorom, z ktorého vychádza nová koncepcia učebných osnov, je bohatosť 

procesov, spôsobov tvorby a overovania moţností vizuálnych znakov vo výtvarnom 

umení. Ak tieto postupy aplikujeme do edukačného procesu, dávajú moţnosť podstatne 

rozvinúť vyjadrovacie a duševné schopnosti ţiaka.  
 

2. Ciele učebného predmetu  

 Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných 

činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne zručnosti 

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

vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného 

vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu 

architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu 

k umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných kompetencií (na úrovni 

reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, fotografia, film, 

elektronické médiá, architektúra, dizajn),ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou 

spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na spoznanie jazyka – 

vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania.  

 

Kognitívne ciele 

 Poznávať jazyk vizuálnych médií – 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 a iné kultúry. 

 

Senzomotorické ciele 

 Vedome rozvíjať tvorivosť. Kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať 

a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém 

a inovovanie naučených a zobrazovacích vzorcov. 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, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne 

pouţívanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby. 



 

 

 

3. Základné pedagogické kompetencie 

 

1.Vedomosti 

 

Vo VYV je väčšina vedomostí získavaná, a zároveň overovaná prostredníctvom praktických 

činností ţiaka, časť vedomostí o výtvarnom umení  a vizuálnej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporovaná vizuálnymi  

materiálmi. 

 

2. Formálne zručnosti 

 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov jazyka 

a vizuálnych umení. 

Ţiak dokáţe: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 

- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia - záber, rám, pohľad, charakteristický 

tvar 

-hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, s kamufláţou a napodobneninou 

- 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 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého  

dizajnérskeho návrhu 

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

ich 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 tendencií 

umenia 20. storočia aţ po súčasnosť 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať podnety z iných predmetov 

 

3.Technické zručnosti 

 



Ţiak dokáţe: 

-zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi 

- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i obraze, vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi  prostredníctvom štetcového rukopisu 

- zvládnuť konštrukčno 

- technické úkony s materiálmi, spájanie materiálov v koláţi a asambláţi 

- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie, obliepanie, obväzovanie, 

odrôtovanie 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a  

jednoduché odlievanie reliéfu do sádry 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí 

- zvládnuť základné úkony s fotoaparátom – základy tvorby digitálnej fotografie 

- zvládnuť na uţívateľskej úrovni tvorbu obrazu a textu v počítači, základy webového dizajnu 

- zvládnuť základné úkony s videokamerou – základy tvorby krátkeho videa 

- zvládnuť na úrovni náčrtu návrh dizajnu a architektonického priestoru a tvaru 

 

 

4.Mentálne spôsobilosti  

 

Rozvoj schopností a získavania zručností v oblasti vnímania skutočnosti a preţívania záţitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov, rozumového posudzovania, konvergetného a 

divergentného myslenia. 

Ţiak dokáţe: 

- odôvodniť výber častí alebo prvkov zobrazovacej skutočnosti alebo hľadiska  

-chápať niektoré spôsoby notácie / mapa, plán/ ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti 

-vnímať aanalyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, bydliska s inými 

typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a 

fyzického prostredia 

- uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, 

geometrie, matematiky 

-pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo 

 



Obsahové jadro (kmeňové učivo) novej koncepcie VV pozostáva z komplexu výtvarných 

problémov, ktoré tvoria sieť - vertikálne (t. j. v gradácii od niţších ročníkov k vyšším) 

usporiadané metodické rady a horizontálne väzby (medzi jednotlivými výtvarnými 

problémami v ročníku), umoţňujúce reťazenie alebo projektové vyučovanie.  

 

 

Tematické celky sú zhodné pre všetky ročníky primárneho vzdelávania.  

 

19. Výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania 

20. Výtvarný jazyk /kompozičné princípy a moţnosti kompozície 

21. Podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy 

22. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

23. Podnety fotografie 

24. Podnety filmu a videa 

25. Podnety architektúry 

26. Podnety dizajnu 

27. Podnety tradičných remesiel 

     10.Elektronické médiá 

11. Porovnávacie, kombinačné  a súhrnné cvičenia 

     12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety 

     13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

     14. Tradícia a identita /kultúrna krajina  

     15. Výtvarné hry 

 

 

Začlenenie prierezových tém 

 

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 odi 

evania 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 aselektívne 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 informácií o odevnom dizajne a jeho doplnkoch vypestovať cit k 

estetizácii seba a svojho prostredia formou besied, aktívnych tvorivých hodín 

- beseda s odborníkom o správnej ţivotospráve, ţivotnom štýle, preventívnych ochoreniach 

- pozorovanie, návšteva zdravotného strediska, lekárne 

 

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 s tým 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. Poţiadavka na výstup 

Ţiak má na úrovni zodpovedajúcej veku: 

 

 

* zvládnuť narábanie z rôznymi nástrojmi / ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

noţnice, špachtľa, valček a pod. / 

* kresliť prostredníctvom linky, šrafovania, tieňovania 

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

* zvládnuť konštrukčno – technické úkony s materiálmi / krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie /, spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi 

*  zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

* zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

* zvládnuť základné  grafické operácie na počítači  

*zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu / výška, šírka, pomer hlavných 

časti / 

*spracovať vo svojom výtvarnom procese charakteristické podnety z vybraných tendencii 

umenia 20. stor. aţ po súčasnosť, z prostredia svojej obce /regiónu/, svojho sociálneho 

prostredia, spracovať podnety z iných vyučovacích predmetov /zemepis, dejepis, 

 

 



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 

 

Hodnotenia a klasifikácia predmetu 

 

7. Hodnotenie predmetu a ţiakov 

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

hodnotenie ţiakov 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 priebeţné 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. VYV 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 

VYV. 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 VYV.  



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 

 

 

 

 


