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ŠkVP pre predmet Výtvarná výchova 
 

Oblasť vzdelávania: UMENIE A KULTÚRA 
 

     Dôleţitým poslaním oblasti Umenie a kultúra je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia v ţivote ţiaka a 
aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram. Táto oblasť vzdelávania rozvíja ţiakovo povedomie vlastných 
vkusových postojov, kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. Ţiak sa učí 
vyuţívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo, šport), rozumieť 
ich súvislostiam a úlohe vo svojom ţivote a v ţivote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a 
štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam 
estetických faktorov, estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti. 
Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej 
kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú 
umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. 
      Ţiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy v ťaţiskových epochách vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového a 
slovenského umenia. Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde, masovej kultúre, 
subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym 
procesom. Rozvíjajú sa ţiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 
V rámci niţšieho sekundárneho vzdelávania si ţiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s moţnými prienikmi a 
špecifikami, ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych 
procesov a aktuálnych problémov. 
Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie rozvíjanie ţiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností 
prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto 
vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci 
spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 
Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti ţiak by mal: 
- mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, 
- rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 
- získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, 
scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií, 
- vyuţívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 



- rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo, šport a i.), rozumieť ich úlohe v ţivote jednotlivca a spoločnosti, 
- rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel, 
- chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, 
- chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre, 
- chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok, 
- porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, 
- zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných národov a regiónov, 
- získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať, 
- získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície, 
- váţiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 
- poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety, 
- zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 
- uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom, 
- mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 
 
Predmet Výtvarná výchova 
Cieľom predmetu výtvarná výchova 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 
-postoje -formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu k umeniu a sebavyjadrovaniu.  
Predmet vedie 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. 
 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
Predmet výtvarná výchova v niţšom sekundárnom vzdelávaní plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní.  
Výtvarná výchova sa podieľa na rozvoji osobnosti ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia.  
Uskutočňuje sa to :  
– s dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, väčším dôrazom na myslenie ţiaka, na poznávaciu funkciu umenia, detskú spontánnosť má 
postupne nahrádzať duchovná otvorenosť a svieţosť spojená s pribúdaním tvorivej vedomej operatívnosti.  
Vyučovanie výtvarná výchova je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, podporuje a rešpektuje nápady a individuálne 
riešenia ţiaka.  



Východiskom tohto procesu sú:  
- činnosti žiakov  

- témy (námety) obsahy zobrazovania - ţiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a 
fantazijné koncept 

- reflexie diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa  

 
2. Ciele učebného predmetu  
Kognitívne ciele  
Poznávať jazyk vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, 
svoj záţitok z nich.  
Senzomotorické ciele  
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom 
na vlastný prístup, názor a vkus.  
Socioafektívne ciele  
Formovať kultúrne postoje. Formovať celistvú osobnosť. Prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 
 
3. Obsah vyučovania  
Obsah vyučovania výtvarnej výchovy tvorí sústava edukačných tém. Kaţdá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Témy sú 
zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov, vţdy na úrovni 
zodpovedajúcej veku. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môţe učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby 
preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami učiteľ. Niektoré edukačné témy sú 
alternatívne – označené ako a), b).  
Okrem navrhovaného priebehu úlohy obsahujú moţné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom 
edukačnej témy) a vyjadrujú ciele kaţdej úlohy. 
 
4. Cieľové kompetencie  
Ţiak by mal mať po absolvovaní niţšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje:  
vedomosti  
- vo výtvarnej výchove 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 podporená vizuálnymi 
materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy).  
Absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania sa naučil:  
Zručnosti a spôsobilosti  



- formálne zručnosti  
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej 
kultúry).  
Ţiak dokáţe:  
– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí),  
– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar 
(plastika),  
– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamufláţou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, maskovanie, mimikry),  
– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,  
– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania 
objektu, plastiky a skulptúry,  
– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu,  
– tvorivo pouţívať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť 
vlastné nápady a koncepty,  
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia,  
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií umenia 20. st. aţ po súčasnosť,  
– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných predmetov.  
- technické zručnosti  
Ţiak dokáţe:  
– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, noţnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),  
-kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 
– 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 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, dekalk, monotypia, papierorez, linorez a pod.) 
-zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáţ), obliepanie, obväzovanie, odrôtovanie,... 
-zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,.. 
zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí,  
-zvládnuť základné grafické operácie na počítači 
mentálne spôsobilosti  
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov 
(vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 
Ţiak dokáţe:  
–odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo hľadiska (dôleţité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),  



– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti,  
-vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne 
reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) 
– uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, 
magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, mnoţín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,  
– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo.  
postoje 
- hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – ţiak je vedený k tomu, aby pri kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda 
autentické riešenie, a postupne formuloval svoj estetický i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôleţitým momentom výučby, 
ktorý vyvaţuje prevaţne propozičné a konvergentné myslenie. 
U ţiaka sa sformovali tieto postoje: 
-otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou,  
– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),  
–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, 
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (povaţuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím štýlom, 
-hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre, 
- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných ţiakov. 
 
5. Hodnotenie a klasifikácia predmetu výtvarná výchova 
V rámci novej koncepcii vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ, sa zaviedlo v rámci obsahovej prestavby školstva spôsob hodnotenia a 
klasifikácie ţiaka známkami. Predstavuje spätnú väzbu prostredia, ktorá symbolizuje jeho názor na kvalitu a význam hodnoteného faktu. Týmto 
aktom zároveň zaraďuje hodnotený fakt medzi veličiny, ktoré stojí za to hodnotiť, ktoré sú pre dané prostredie (spoločnosť) hodnotou. 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 dôleţité. Proces hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania. 
Nehodnotenie predmetu, resp. uvedenie vo vysvedčení slovkom absolvoval, znamená vzdať sa dôleţitého výchovného aspektu vzdelávania. 
Nehodnotenie predmetu môţe tieţ znamenať v očiach ţiaka i verejnosti, ţe ide  
o predmet, v ktorom nedochádza k budovaniu zásadných osobnostných hodnôt, predmet doplnkový, ktorý dopĺňa a spája dôleţité formačné 
predmety. 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 (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstáv a reality vonkajšieho sveta). 
Výtvarná výchova na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou poţadovaného programu (edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento program 
len východiskom k samostatnému (tvorivému) výtvarnému vyjadrovaniu sa ţiaka. Ináč by nespĺňali svoje ťaţiskové poslanie: formovať 
mentálne štruktúry 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 (triedy). 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 (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup ţiaka v 
rámci tohto procesu. 
Forma a kritériá 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 (viď kritériá hodnotenia). 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 vyučovaných na škole. Školy najmä v prvom 
ročníku primárneho vzdelávania pouţívajú rôzne formy hodnotenia. Hodnotenie výtvarnej výchovy sa zosúlaďuje so spôsobom hodnotenia 
ostatných predmetov. Hodnotí sa škálou od 1 do 5. 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. Ţiak by mal byť hodnotený z úloh v rámci rozličných 
metodických radov, aby bola vyváţenosť výkonu ţiaka, nakoľko môţu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností ţiakov. 
Učiteľ u ţiaka hodnotí, primerane veku:  
a) priebeh vytvárania postojov:  
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,  
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,  
- cieľavedomosť riešení,  
- záujem o činnosti 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 úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, vlastné návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať 
jednotlivé výtvarné procesy, interpretovať záţitky);  
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. 
 
6. Prierezové témy 
Výtvarná výchova úzko spolupracuje aj s inými predmetmi vyučujúcimi sa na škole. V rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s 
predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí sa snaţí výtvarná výchova formovať celistvú osobnosť ţiaka .  
 

 

 

Názvy predmetov Skratky 

Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Matematika MAT 

Informatika INF 

Hudobná výchova HUV 

Svet práce SEE 

Biológia BIO 

Dejepis DEJ 

Geografia GEG 

Fyzika FYZ 

Občianska náuka (protidrogová činnosť, spoloč.akcie) OBN 

Náboţenská výchova NBV 

 

Názov témy Skratka 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MEDV 

Multikultúrna výchova MULTV 

Dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke DV 

Ochrana ţivota a zdravia OZZ 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPPZ 



 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU pre 5. ročník 
Časový rozsah výučby: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 
 
Výtvarná výchova (ďalej VYV) vychádza z autentických skúsenosti ţiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti 
jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú moţnosti 
poznávacieho procesu ţiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i 
obsahovej štruktúry sveta. Ţiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Preto je vo výtvarnej 
výchove potrebné objaviť oblasť nových moţností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 
METODICKÉ VÝCHODISKÁ PREDMETU 
Vyučovanie VYV je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia ţiaka. 
Východiskami  procesu sú:  
1. činnosti ţiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení 
2. témy/námety/ obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôleţitý antropologický a kultúrny charakter  
VYV tematizuje 
a) koncepty časopriestoru 
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody 
c) kategórie estetického preţívania 
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity 
e) kategórie afektivity (radosť, smútok, bolesť, náladu...) 
3. reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa 
 
CIELE PREDMETU 
 1.KOGNITÍVNE CIELE – poznávať jazyk vizuálnych médií, poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať 
k poznaniu a vedomej reflexii vizuálnych znakov, k vedomému pouţívaniu zobrazovania 
2.SENZOMOTORICKÉ CIELE – umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s 
dôrazom na vlastný prístup, názor a vkus. Rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu. Rozvíjať tvorivosť a gramotnosť v oblasti 
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. 
3.SOCIOAFEKTÍVNE CIELE – vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií. 
Formovať celistvú osobnosť, rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie. 
 
CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 
Ţiak by mal mať po absolvovaní vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje. 
VEDOMOSTI 
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností ţiaka. 



ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI 
FORMÁLNE ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 
- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia 
- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi 
- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania jednoduchých grafických techník, priestorového vytvárania objektu 
- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru,  
- vytvoriť kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu, 
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojho regiónu 
- vo svojom vyjadrovacom výtvarnom procese spracovávať podnety z iných predmetov 
 
TECHNICKÉ ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- narábať s rôznymi výtvarnými nástrojmi 
- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 
- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze 
- zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi 
- zvládnuť jednoduché techniky otláčania 
- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do koláţí  
 
MENTÁLNE SPÔSOBILOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti 
- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti 
- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny 
- pokúšať sa o charakterizáciu seba samého 
 
POSTOJE 
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – ţiak je vedený k tomu, aby pri kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda 
autentické riešenia a postupne formuloval svoj esteticky i hodnotiaci názor.  
U ţiaka by sa mali sformulovať tieto postoje: 
- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou 
- otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových, materiálových, výrazových) 
- náklonnosť k uvedemenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém 



- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 
- aktívny prístup ku svojmu prostrediu 
- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, hľadanie vlastného vkusu 
 
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE – KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 
1. Komunikatívne a sociálno – interakčné kompetencie 
Ţiak výtvarne interpretuje a reprodukuje umelecké dielo. Ţiak tvorí podľa skutočnosti  realistické zobrazenie) Ţiak navštevuje kultúrne inštitúcie 
a osvojuje spoločenské správanie v nich. 
2. Rozvoj osobnosti 
Ţiak kreatívne tvorí výtvarné dielo podľa vlastných predstáv. 
3. IKT 
Ţiak vyuţíva IKT vo vlastnej tvorbe a interpretácii um. diel 
 
UČEBNÉ ZDROJE A UKÁŢKY: 
- reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách, časopisoch, knihách 
- filmové, hudobné a literárne ukáţky 
- kultúrne inštitúcie prezentujúce a vystavujúce diela výtvarných umelcov 
- výtvarná tvorba ţiakov 
- prírodné objekty 
 
KRITÉRIA HODNOTENIA 
Slovné hodnotenie výtvarnej výchovy v priebehu výchovno vzdelávacieho procesu ako motivácia a podpora v ďalšej práci. Hodnotenie škálou 
známok od 1 po 5. V priebehu vyučovania aktivovať ţiakov primeranými formami práce, motivovať a zohľadňovať ich individuálne schopnosti, 
aktivovať k úspešnému ukončeniu práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Časový 
rozvrh 

Edukačné ciele 
a kompetencie ţiaka 

Počet 
hodín 

Tematický okruh 
 

Edukačná téma - výtvarný námet, 
problém, technika 

Prierezové 
témy 

Odporúčané 
ukáţky 

a východiskový 
materiál 

Metódy Poznámky 

September  1.  Úvodná hodina – poučenie 
o BOZP  v odbornej učebni 

OSR    

 -pochopenie vzťahov 
a zameniteľnosti 
vonkajšieho 
a vnútorného tvaru 
-rôzne moţnosti 
radenia a zmnoţovania 
tvaru 
-objavenie nových 
spojení 
-základné pochopenie 
surrealistických 
princípov tvorby 

2. 1.výtvarný 
jazyk  
-základné 
prvky 
výtvarného 
vyjadrovania 

1. 1 negatív a pozitív v plošnom 
vyjadrení 
šablóna – negatív - pozitív: 
kresba tvaru podľa skutočnosti  
(dôraz na obrys);  
vyrezanie tvaru – vznik negatívu 
(pozadie); kompozícia 
vyuţívajúca obe časti šablóny – 
následné radenie, variovanie 
tvarov 
surrealizmus 
-cieľ: viac-menej nezámerné 
farebné,  tvarové a kompozičné 
rekombinácie a novotvary 
-snaha o vyuţitie automatizmu pri 
výtvarnej činnosti 
-vlastné interpretácie svojich 
zobrazení 

BIO 
MAT 

Pouţitie šablóny 
v dekoratívnom 
maliarstve, pri 
americkej retuši 
-figúra 
-zátišie 
-nová figurácia 
Sen - 
neočakávané 
spojenia 
-surrealistické 
umenie 
ukáţky z umenia 

-kresba, maľba 
rôznymi materiálmi, 
farbami i náčiním 
Vyuţitie koláţe, 
frotáţe a montáţe 
farebné šrafovanie 
vystrihovanie 
-teória surrealizmus 
 

 

 -pokus 
o experimentovanie 
s farbami, s ich 
miešaním 
a vzájomným 
kombinovaním 

1.  1. 2 negatív a pozitív 
v priestorovom vyjadrení 
výber tvarovo zaujímavých 
predmetov 
ukáţky:dadaistické, surrealistické 
a neodadaistické objekty 
a asambláţe 
-experimentálne miešanie farieb, 
farebný kontrast a harmónia 

DEJ 
OSR 

Tvarovo zaujímavé 
(asociatívne) 
predmety 
Ukáţky: 
dadaizmus, 
surrealizmus, 
neodadaizmus 

Tvorba 
neodadaistických a 
surrealistických 
objektov 
a asambláţe 
- teória : dadaizmus, 
neodadaizmus 

 



Október  -rozvíjanie 
predstavivosti 
ovplyvnenej 
pozorovaním, 
pôsobenie priestoru, 
jeho mierky k človeku 
-základný nácvik 
proporčného 
zobrazenia podľa 
skutočnosti 
-uvedomenie si 
pomerov 
zobrazovaných častí 

2. 2.možnosti 
zobrazovania 

videného sveta 

kreslenie figúry podľa skutočnosti  
a  spamäti  
-modelácia šrafovaním, 
tieňovaním, základy farebnej 
výstavby tvaru 
-tvarovo a farebne zaujímavý 
predmet, nasvietený, s vrhnutým 
tieňom 
-riešenie vzťahov objekt x 
prostredie 
-pokus o vyjadrenie tvarov 
tieňovaním 

DEJ 
OSR 

Ukáţky: 
z figurálneho 
sochárstva, 
kompozície,  skup. 
portréty 
(Nočná hliadka, 
Kapitulácia Bredy) 
Uč. Výtvarnej 
výchovy pre 5.roč. 
Ukáţka: da 
Vinciho postava v 
kruhu 

kresba, šrafovanie 
Kresba – ceruza, 
uhlík, rudka 
Lavírovaná kresba – 
tuš 
-teória zlatého rezu 

 

 Logo- Ex libris – podľa 
propozícií – účasť na 
súťaži 
-overenie si zákonitostí 

úţitkovej grafiky 
s dôrazom na jednotu 
informačno –výtvarno- 
estetické funkcie 
-dekoratívne riešenie 
plochy v úţitkovej grafike 

3. Grafické 
riešenie plochy 
Súťaţ – podľa 

propozícií 

Ex- libris, Exlibris, kniha, z kníh, 
knižnica 

-nálepka, logo, znak, ex libris, 
kniha 
-ľubovolný výber zobrazovaného 
námetu 
-kompozícia obrazovej a textovej 
časti 

MEDV -kombinovaná 
technika 
-kresba ceruzou 
-grafika- linoryt- 
návrh 
 

-náčrt kresbou – 
ceruza 
-príprava grafického 
návrhu a jeho 
realizácia 
 

 

November Základné pochopenie 
kubistického spôsobu 
pozerania na svet 

2. 3. podnety 
výtvarného 

umenia / 
médiá, štýly, 

procesy, 
techniky, 

témy / 

3.1 kubizmus  

-analýza geometrickej štruktúry 
predmetov v zátiší (rozkreslia 
základnú geometriu kaţdého 
predmetu) a následne z týchto 
rozloţených predmetov skladajú 
obraz 

MAT 
 

Objekt- hľadanie 
geometrie vo 
vnútri všetkých 
tvarov 
Ukáţka: kubistická 
maľba 

Maľba temperou, 
kombinovaná 
technika 
- teória kubizmus 

 

 -pochopenie problematiky 
nefiguratívnej maľby ako 
prostriedku 
sebavyjadrovania 
 
-rozvoj gestického 
vyjadrovania 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. abstraktné umenie / lyrická 
a geometrická abstrakcia, 
informel / 

-ţiaci si volia nefiguratívne 
vyjadrovacie prostriedky v polohe 
geometrického, lyrického alebo 
kombinovaného abstraktného 
prejavu 

MAT 
MEDV 

 
 
 
 
 

 

Ukáţky: rôzne 
polohy 
abstraktného 
umenia, 
minimalizmus 
-zobrazenie 
vecnosti cez 
samostatných 

Kombinovaná 
technika, maľba 
rôznymi 
prostriedkami 
a materiálmi 
-kombinácia maľby 
a koláţe 
 

 



 -vyuţitie škvrny  v maľbe  vyjadrovacích 
prostriedkov 
 
 

December -rozvoj záujmu o výtvarné 
umenie ako špecifickú 
formu odrazu 
a vyjadrovania 
skutočnosti 
-poznať a porovnať druhy 
a ţánre súčasného 
umenia a historického 
umenia 

1. 4. výtvarné 
činnosti 
inšpirované 
dejinami 
umenia 

4.1 umenie starého Egypta 

-kresba figúry, charakteristické 
zobrazenie egyptskej figúry (profil, 
spredu), proporcie ľudského tela 
-egyptskí bohovia vo svojich 
podobách 
(moţnosť zaradenia svojej 
vlastnej podobizne do obrazu) 

DEJ Ukáţky: egyptské 
umenie, hieroglify 

-budovanie tvaru cez 
výstavbu plochy 
-dekoratívne 
vyriešenie plochy 
cez obrázkové 
písmo 
-kresba, kolorovanie 
kresby 
 

 

 

 

 

 - výroba vianočných 
ozdôb 
 -kultivácia zmyslového 
vnímania a synestézy 
-spoznať a zamyslieť sa 
nad tradíciami 
a súčasným ţivotom, 
hľadať kontinuitu 
-výstup v podobe 
vianočných ozdôb 

2. 5. podnety 
architektúry 

5.1 skúmanie priestoru 
a pohybu v ňom- Vianočné 
ozdoby 

-hravé skúmanie priestoru, 
pohybu a pokoja 

REGV 
ENV 

Ukáţky: labyrint 
v minulosti 
a súčasnosti,  
-ukáţky minulých 
o súčasných 
pokusov zachytiť 
prázdno na ploche 
a v objeme 
(Loos,Corbusier) 
-urbanizmus  

-kresba, maľba, výroba 
vianočnej ozdoby do 
priestoru 

 



Január -oboznámenie sa so 
základmi fotografovania 
-naučiť sa vybrať výsek 
skutočnosti 
-práca so svetlom a 
tieňom 
-vyuţitie moţnosti 
expozície a zaostrenia 
ako výtvarného výrazu 
fotografie 

1. 6. podnety 
fotografie 

6.1 práca s fotoaparátom 

-ukáţka staršieho typu 
fotoaparátu, komparácia 
s digitálnym fotoaparátom 
-hry s ostrosťou a neostrosťou 
-ukladanie fotografií v počítači 
-fotografovanie ľubovoľných 
motívov 
 

INF 
MEDV 

-hľadanie 
a následné 
zachytenie výseku 
skutočnosti 
-práca s digitálnym 
fotoaparátom 
-demonštrácia 
a ukáţka na staršom 
type fotoaparátu- 
zaostrovanie 
v hľadáčiku 
 

-kaţdý ţiak túto úlohu 
vykonáva samostatne, 
aj keď je moţné túto 
úlohu demonštrovať na 
spoločnom fotoaparáte 

 

Február -podľa proporcií 
-práca na ploche 
-uplatnenie fantázie 
ţiakov 
-zapojenie sa do 
plánovanej súťaţe 

2. 7. Vesmír očami 
detí 
-zapojenie sa do 
pripravovanej 
súťaže 

Vesmír očami detí 

-vyuţitie farebnosti umeleckého 
diela pri tvorbe novej obrazovej 
kompozície 
-zapojenie sa do plánovanej 
súťaţe 
-snaha o vyuţitie automatizmu 
vo výtvarnej výchove 

FYZ 
MEDV 

Ukáţky: vesmír, 
mliečna dráha, 
ukáţky obrázkov 
a fotografií vesmru 

-akvarel, vodové farby, 
temperové farby, 
kresba uhlíkom, 
rudkou, tušom,... 
-vlastné interpretácie 
zobrazení na väčšej 
ploche 

 

Marec -zapojenie sa do 
plánovanej súťaže – 
-vyuţitie znalostí 
z grafiky 
-tvorba vlastného 
grafického návrhu podľa 
propozícií 

2.+2. 8. Szabóov 
grafický Lučenec 

Szabóov grafický Lučenec – 
podľa propozícií 
-téma  podľa propozícií  

-klasické grafické zobrazenie, 
klasické grafické techniky 
 
 

REGV 
OZZ 

-grafické 
spracovanie 
vlastného návrhu na 
zadanú tému 
- realizácia 
grafického návrhu 

-kresebný návrh 
graficého listu 
-realizácia grafického 
návrhu 
-teória J. Szabó 
umelec, grafické 
techniky 

 

 -hľadanie skratky, 
symbolu 
-grafické vyjadrenie 
jednoduchého 
výrazového tvaru 
-dekoratívne riešenie 
plochy  
-uplatnenie základných 
zásad výberu, 
zjednodušenia 
a radenia prvkov 

1. 10. podnety 
dizajnu 

10.1 návrh loga, značky 

-návrh loga pre vlastnú firmu, 
pre obľúbenú hudobú skupinu,... 
 
 

MEDV Ukáţky: ukáţky 
typov písma, 
tvaroslovie 
vybraných 
historických slohov 
a štýlov následné 
ukáţky 
-logá firiem, ex libris 

-kresba a kolorovaná 
kresba 
-grafika – monotypia, 
linoryt 

 



v tvarovej a farebnej 
kompozícii 

Apríl -hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
zvuk, melódiu 
-rozvoj fantázie 
-farebné vyjadrenie 
expresívneho 
psychického stavu 
navodeného hudbou 
 

2. 11. podnety 
hudby  

11.1 farebná hudba 

-na základe hudobnej ukáţky 
ţiaci podľa vlastnej fantázie 
namaľujú pocity z hudby, jej 
hĺbku – hudobná improvizácia 
 

HUV Ukáţky: hudobná 
ukáţka (Hans 
Zimmer) 
-farby: základné 
a sekundárne, 
farebný kontrast, 
harmónia farieb 

-maľba temperou, 
akvarel 
 

 

 -hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
text, vylúčenie 
pasívneho ilustrovania 
textu a ilustrátorských 
klišé 

2. 12. podnety 
literatúry 

12.1 operácie s ilustráciou 

námet: slovenská rozprávka 
- ilustrovanie príbehu na základe 
skúseností a fantázie ţiakov 

LIT 
TPPZ 

Ukáţky: rôzne typy 
ilustrovania 
a prístupy k nemu 

- kresba, kolorovaná 
kresba -grafika- linoryt, 
monotypia 

 

Máj -poznávanie nových 
kultúr cez ich rozprávky  
-rozvoj technických 
zručností 
-vybrať a kombinovať 
vizuálne obrazné 
prostriedky pre vlastné 
originálne vyjadrenie 
a uplatnenie svojej 
osobitosti 
-aktívne počúvanie 

2.  12.3 nemecká rozprávka 

-spoznávanie nemeckej kultúry, 
zvykov  
-oboznámenie ţiakov s iným 
typom rozprávky iným 
prostriedkom 

LIT 
HUV 

 

Ukáţky: CD 
s názvom 
„Rozprávky bratov 
Grimmovcov“ od 
Zuzany Grečnárovej 
-vytvorenie 
vlastných záverov 
a ich následné 
výtvarné 
spracovanie na 
plochu 
 
 

-kresba ceruzou 
-koláţ, kombinácia 
techník 

 



 -porovnať a tvorivo 
spracovať prvky, 
tvoriace identitu , 
zamýšľať sa nad 
tradíciami a súčasným 
ţivotným štýlom  
-inovácia tradičných 
zobrazení 
-porovnať a spájať 
rôzne tradície 

2. 13. tradícia 
a identita - 
kultúrna krajina 

13. 1 výtvarné reakcie na 
formy typy v našom regióne  

-reakcie na tradičné formy 
architektúry, odevov, jedál, 
zvykov a tradícii,...  

DEJ 
REGV 

Ukáţky: ukáţky 
týkajúce sa folklóru 
regiónu, tradícií, 
tradičnej kuchyne, 
remesiel, zvykov,...; 
ukáţky techník, 
nácvičné metódy 

-farebná kresba 
(ceruza, olejový pastel, 
...), maľba (akvarel, 
tempera, pastel), 
grafika, reliéf 
(plastelína, hlina, 
vrstvený kartón) 
-textilná aplikácia 

 

Jún -rozvoj interpretačných 
schopností 
-rozvoj vnímania 
umeleckého diela u 
ţiakov 
-podľa ponuky NMG, 
v ktoromkoľvek mesiaci 
v roku je moţné čerpať 
tieto 2 hodiny  

2. 14. škola v galérii 
– galéria v škole 

14.1. Výstava v galérii / múzeu, 
v pamätných domoch 

- objavovanie diel v galérií a 
hlbšie uvaţovanie o nich na 
základe prechádzajúceho 
vzbudenia záujmu o originál 
diela a jeho bliţšie spoznanie 

MULTV 
MEDV 

Ukáţky: diela 
moderného umenia 
(kubizmus, 
expresionizmus, 
surrealizmus, 
performance, 
happening...);ukáţky 
pre haptické, optické 
či akustické hry 

-kresba 
-internet 
-DVD, CD 

 

 

 
 
Charakteristika predmetu pre 6. ročník 
Časová dotácia: 1 hodina týţdenne, 33 vyučovacích hodín ročne 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Výtvarná výchova vychádza z autentických skúsenosti ţiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jeho cítenia, 
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú moţnosti 
poznávacieho procesu ţiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i 
obsahovej štruktúry sveta. Ţiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Preto je vo výtvarnej 
výchove potrebné objaviť oblasť nových moţností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 
 
METODICKÉ VÝCHODISKÁ PREDMETU 
Vyučovanie VYV je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia ţiaka. 
Východiskami  procesu sú:  
1. činnosti ţiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení 
2. témy/námety/ obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôleţitý antropologický a kultúrny charakter  



VYV tematizuje 
a) koncepty časopriestoru 
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody 
c) kategórie estetického preţívania 
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity 
e) kategórie afektivity (radosť, smútok, bolesť, náladu...) 
3. reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa 
 
CIELE PREDMETU 
1.KOGNITÍVNE CIELE – poznávať jazyk vizuálnych médií, poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať 
k poznaniu a vedomej reflexii vizuálnych znakov, k vedomému pouţívaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii 
2.SENZOMOTORICKÉ CIELE – umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s 
dôrazom na vlastný prístup, názor a vkus. Rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu. Rozvíjať tvorivosť a gramotnosť v oblasti 
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. 
3.SOCIOAFEKTÍVNE CIELE – vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií. 
Formovať celistvú osobnosť, rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie. 
CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 
Ţiak by mal mať po absolvovaní niţšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje. 
VEDOMOSTI 
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností ţiaka. 
ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI 
FORMÁLNE ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 
- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia 
- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi a napodobeninou 
- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania jednoduchých grafických techník, priestorového vytvárania objektu 
- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérského návrhu 
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojho regiónu 
- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných predmetov 
TECHNICKÉ ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- narábať s rôznymi nástrojmi 
- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 
- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze 



- zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi 
- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru 
- zvládnuť jednoduché techniky odtláčania 
- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov 
- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do koláţí a asambláţi 
MENTÁLNE SPÔSOBILOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti 
- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti 
- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny 
- uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 
- pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vlastnú ikonografiu 
 
POSTOJE 
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup. 
– ţiak je vedený k tomu, aby pri kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenia a postupne formuloval svoj esteticky i 
hodnotiaci názor.  
U ţiaka by sa mali sformulovať tieto postoje: 
- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou,  postupom, motívom a témou 
- otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových, materiálových, výrazových) 
- schopnosť spontánnych výtvarných riešení 
- náklonnosť k uvedomelému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém 
- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 
- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt 
- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovanie vlastného vkusu a vlastných hodnôt 
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE – KĽÚČOVÉ 
KOMPETENCIE 
4. Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 
Ţiak výtvarne interpretuje a reprodukuje umelecké dielo. Ţiak tvorí podľa skutočnosti 
(realistické zobrazenie) Ţiak navštevuje kultúrne inštitúcie a osvojuje spoločenské správanie v nich. 
5. Rozvoj osobnosti 
Ţiak kreatívne tvorí výtvarné dielo podľa vlastných predstáv. 
6. IKT 
Ţiak vyuţíva IKT vo vlastnej tvorbe a interpretácii umeleckých diel 
  



UČEBNÉ ZDROJE A UKÁŢKY: 
- reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách 
- internetové stránky zamerané na výtvarné umenie, filmové, hudobné a literárne ukáţky, výtvarná tvorba ţiakov, prírodné objekty 
- kultúrne inštitúcie prezentujúce diela výtvarných umelcov 
 
KRITÉRIA HODNOTENIA 
V priebehu vyučovania aktivovať ţiakov primeranými formami práce, motivovať a zohľadňovať ich individuálne schopnosti, aktivovať k 
úspešnému ukončeniu práce. Hodnotenie škálou známok od 1 po 5. 
 

Časový 
rozvrh 

Edukačné ciele 
a kompetencie ţiaka 

Počet 
hodín 

Tematický 
okruh 

 

Edukačná téma - výtvarný námet, 
problém, technika 

Prierezové 
témy 

Odporúčané ukáţky 
a východiskový 

materiál 

Metódy Poznámky 

September  1.  Úvodná hodina, poučenie 

o bezpečnosti v odbornej učebni 
výtvarnej výchovy 
-klasifikácia ţiakov 

OSR    

 -rozvoj predstavivosti 
ovplyvnenej 
pozorovaním 
-doplnenie prostredia 
podporujúceho 
priestorovosť 
-mierka: popredie, 
pozadie, veľké, malé, 
dôleţité, 
nepodstatné,... 

1. 1.výtvarný 
jazyk  
-základné 
prvky 
výtvarného 
vyjadrovania 

 Mierka a proporčné vzťahy 

-operácie s proporciami 
- záţitok z prázdnin – Ja - 
abstrakcia 
 

MAT 
DEJ 

-pozorovanie 
vzťahov podľa 
skutočnosti, 
kombinácia 
s predstavou 
Ukáţka: expozičná 
ukáţka spojená 
s dialogickou formou 

-kresba na fóliu, 
papier na pečenie 
 

 

 
 
 
 
 
 
Október 

-uvedomenie si 
vzájomných pomerov 
zobrazovaných častí 
-pochopenie 
a základný nácvik 
proporčného 
zobrazovania podľa 
skutočnosti 

1.+1. 2. možnosti 
zobrazovania 

videného 
sveta 

Kresba figúry podľa skutočnosti 
a spamäti 

-modelácia kresbou - šrafovaním, 
tieňovaním, základy farebnej 
výstavby tvaru 

OSR Ukáţky: figurálne 
sochárstvo, figurálne 
kompozície, príklady 
skupinových 
portrétov 
-spoluţiak ako 
objekt 

-kresba ceruzou, 
uhlíkom, tušom 

 



 -pochopenie 
základných princípov 
svetla a tieňa 
-uvedomenie si 
vzájomných pomerov 
zobrazovaných častí 
-nácvik proporčného 
zobrazenia figúry 

2.  Modelovanie figúry podľa 
skutočnosti, kresby a spamäti 

-riešenie vzťahov objekt x 
prostredie 
-pokus o vyjadrenie tvarov 
tieňovaním 
- modelovanie pomocou 
šrafovania, tieňovania maľbou 

OSR Ukáţky: športovec, 
remeselník, človek 
v pohybe 
(Rembrand, 
Velasques, 
Degasove baletky) 

-náčrt figúry ceruzou, 
maľba temperovými 
alebo vodovými 
farbami-pomocou 
šrafovania tieňovania 
modelácia figúry 

 

 
 
 
 
November 

-pochopenie moţnosti 
pohybu a rovnováhy, 
pochopenie 
výrazových moţností 
osvetlenia, svetelného 
lúča, pohybujúceho sa 
tieňa 

1.+1. 3. podnety 
výtvarného 
umenia / 
médiá, štýly, 
procesy, 
techniky, 
témy/ 

Kinetické, svetelné umenie, op-
art 

-oboznámenie ţiakov s camerou 
obscurou, slnečné hodiny a ich 
funkcia 
-zdanlivý pohyb Slnka po oblohe 
-hra svetlo a tieň 

FYZ 
GEG 
INF 

Ukáţky: camera 
obscura, 
encyklopédia, 
obrázky z internetu 

-koláţ, asambláţ, 
frotáţ 
-kombinovaná 
technika 

 

 -príprava ozdôb, 
pohľadníc, kartičiek na 
Vianoce   

2.+1. 4. výtvarné 
činnosti 

inšpirované  
umením 

  Vianočný čas za dverami 

- náčrt, kresba a maľba 
vianočných ozdôb, kariet a 
pohľadníc 
-realistické alebo abstraktné 
zobrazenie zimy, zimného času, 
vianočných sviatkov  

 kolektívna práca + 
práca samostatná 
- ukáţky prác ţiakov 
z minulých rokov, 
ukáţky na internete 

-návrh kresebný 
a jeho následná 
farebná realizácia, 
prevedenie do 
plochy    

 

December -práca so svetlom a 
tieňom 
-oboznámenie sa so 
základmi 
fotografovania 
-naučiť sa vybrať 
výsek skutočnosti 
-vyuţitie moţnosti 
expozície a zaostrenia 
ako výtvarného výrazu 
fotografie 

2. 5. podnety 
fotografie 

Základy práce s fotoaparátom / 
hry s ostrosťou a neostrosťou 

-digitálny fotoaparát, uloţenie 
fotografie v počítači 
-fotografovanie ľubovoľného 
motívu, vysvetliť rozdiely medzi 
analógovou a digitálnou 
fotografiou a fotoaparátom 
-ukáţka staršieho typu 
fotoaparátu, komparácia 
s digitálnym fotoaparátom 

INF 
MEDV 

-hľadanie 
a následné 
zachytenie výseku 
skutočnosti 
-práca s digitálnym 
fotoaparátom 
-demonštrácia 
a ukáţka na staršom 
type fotoaparátu- 
zaostrovanie 
v hľadáčiku 
-kresba svetlom, 
zmeny osvetlenia 
a ich následný vplyv 
na plasticitu 

-kaţdý ţiak túto 
úlohu vykonáva 
samostatne, aj keď 
je moţné túto úlohu 
demonštrovať na 
spoločnom 
fotoaparáte 

 

 
 
Január 

-získať základné 
zručnosti pri prenose 
a upravovaní 
digitálneho obrazu 

2.+1. 6. 
elektronické 

médiá 

Úprava digitálneho obrazu 

-spracovanie a montáţe obrazu, 
simulovanie vrstiev a filtrov cez 
mechanické a výtv. prostriedky  

MAT 
INF  

-základné úkony 
s vlastným 
obrázkom, 
fotografiou (z 

-počítačové umenie 
-práca s Pc, 
skenerom, softvér na 
úpravu digitálneho 

 



-uplatniť predstavivosť 
pri narábaní 
s obrazom, rozvoj 
zručností pri 
operáciách 
s digitálnym obrazom 

-zákl. operácie s digitálnym 
obrazom, ţiak ho upravuje, 
transformuje, rozmnoţuje, 
zosvetľuje, stmavuje, zväčšuje 

ostatnej hodiny, na 
kt. sme sa zaoberali 
fotografiou) 
-ukáţky: tech. 
postup 

obrazu (Photo Filter, 
Natural Art, HP 
Photosmart,...) 

 -zapojenie sa do 
plánovanej súťaţe -
nezámerné farebné,  
tvarové a kompozičné 
rekombinácie 
a novotvary 
v plošnom vyuţití 

2. Pamäťové 
cvičenie 

Dadaizmus vo 
výtvarnom 

umení 
Vesmír očami 

detí 

 Vesmír očami detí 

-vyuţitie farebnosti umeleckého 
diela pri tvorbe novej obrazovej 
kompozície 
-zapojenie sa do plánovanej 
súťaţe 
-snaha o vyuţitie automatizmu vo 
výtvarnej výchove 

FYZ 
MEDV 

-akvarel, vodové 
farby, temperové 
farby, kresba 
uhlíkom, rudkou, 
tušom,... 
-vlastné 
interpretácie 
zobrazení na väčšej 
ploche 

-zapojenie sa do 
plánovanej súťaţe -
nezámerné farebné,  
tvarové 
a kompozičné 
rekombinácie 
a novotvary 
v plošnom vyuţití 

 

Február -uplatnenie základných 
zásad výberu, 
zjednodušenia 
a radenia prvkov 
v tvarovej a farebnej 
kompozícii 
-hľadanie skratky, 
symbolu 
-grafické vyjadrenie 
jednoduchého 
výrazového tvaru 

1. 7. podnety 
dizajnu 

 Návrh loga, značky 

-návrh loga pre vlastnú firmu, pre 
krúţok na škole, pre obľúbenú 
hudobnú skupinu,... 
-moţnosť vyuţitia graffitov vo 
výtvarnom procese 

MEDV Ukáţky: ukáţky 
typov písma, 
tvaroslovie 
vybraných 
historických slohov 
a štýlov následné 
ukáţky 
-logá firiem, ex libris 

-kresba a kolorovaná 
kresba 

 

 -zapojenie sa do 
plánovanej súťaže – 
-vyuţitie znalostí 
z grafiky 
-tvorba vlastného 
grafického návrhu 
podľa propozícií 

2. + 
1. 

Szabóov 
grafický 
Lučenec 

8. Szabóov grafický Lučenec – 
podľa propozícií 

-klasické grafické techniky 
-téma : Vietor 
 

REGV -grafické 
spracovanie 
vlastného návrhu na 
zadanú tému 
- realizácia 
grafického návrhu 
-ukáţky z tvorby J. 
Szabóa 

-kresebný grafický 
návrh prepracovaný 
tušom, fixou, perom  
-realizácia grafického 
návrhu do plochy 

 



Marec -hľadanie skratky, 
symbolu 
-grafické vyjadrenie 
jednoduchého 
výrazového tvaru 
-uplatnenie základných 
zásad výberu, 
zjednodušenia 
a radenia prvkov 
v tvarovej a farebnej 
kompozícii 

2.+1. Školská 
vernisáž 

-organizácia 
-príprava 

-výzdoba školy 
-výzdoba 
priestoru 
vernisáţe 

 Vernisáž na našej škole 

-tvorba výkresov, úţitkových 
predmetov,... 
-zabezpečenie organizácie, 
výzdoby, premyslenie detailov 

TPPZ   -inštalácia 
-kresba, náčrt, 
maľba , 
kombinovaná 
technika  
 

 

 
 
 
Apríl 

-rozvoj improvizačnej 
schopnosti 
-hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
zvuk, melódiu 
-rozvoj fantázie 
-farebné vyjadrenie 
expresívneho 
psychického stavu 
navodeného hudbou 

1. 10. podnety 
hudby 

Farebná hudba 

-na základe hudobnej ukáţky ţiaci 
podľa vlastnej fantázie namaľujú 
pocity z hudby, jej hĺbku – 
hudobná improvizácia 

HUV - Ukáţky: hudobná 
ukáţka (Hans 
Zimmer) 
-farby: základné 
a sekundárne, 
farebný kontrast, 
harmónia farieb 

-maľba temperou, 
akvarel 
-farebná kresba, 
pastel, fixky, ceruzky  
-maľba 
-koláţ, asambláţ 

 

 
 
 
 
 

-hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
text 
-zapojenie sa do 
plánovanej súťaže – 

-podľa propozícií 
-vybrať a kombinovať  
vizuálne obrazné 
prostriedky pre vlastné 
originálne vyjadrenie  

2.+1. 11. podnety 
literatúry 

 

Ilustrácia príbehu – CZ Příbor 

-ilustrovanie príbehu na základe 
skúseností a fantázie ţiakov 
-vyuţitie farebnosti, fantázie 
a predstavivosti ţiakov na ploche  
-na základe propozícií 
-vlastný výber techniky a materiálu 
 
 
 
 

LIT Ukáţky: rôzne typy 
ilustrovania 
a prístupy k nemu 
Ukáţky: úryvky zo 
slovenskej, ruskej 
a poľskej rozprávky 
 

-kresba, kolorovaná 
kresba 
-koláţ, nové 
techniky, 
experimentácia 
s materiálom, maľba, 
kombinované 
techniky 

 

Máj -poznávanie 
základných slohov 
-kultivácia zmyslového 
vnímania a synestézy 
-spoznať a zamyslieť 
sa nad tradíciami 
a súčasným ţivotom, 
hľadať kontinuitu 
-chápať ornament ako 

1.+1. 12.  podnety 
architektúry 

Skúmanie priestoru a pohybu  

-hravé skúmanie priestoru, 
pohybu a pokoja, 
architektonických prvkov, ktoré ho 
vytvárajú 
-vzťah ţiaka ku krajine, mesto x 
dedina, fantastické predstavy 
-námet z nášho mesta: secesia, 
ornamenty, kombinácia rôznych 

REGV 
DEJ 
OSR 

Ukáţky: detaily 
našich budov, 
secesný štýl 
-ornament ako 
prejav rytmu, 
symetrie, asymetrie, 
regionálnej identity, 
dekorácie, aplikácie 
ornamentu na 

-farebná kresba 
-maľba (tempera, 
akvarel, olejový 
pastel) 
-reliéf (plastelína, 
vrstvený kartón) 

 



organickú súčasť 
prejavu človeka 

architektonických štýlov súčasný odev, 
úţitkový predmet 

Jún -rozvoj interpretačných 
schopností  
-rozvoj vnímania 
umeleckého diela u 
ţiakov 
-podľa ponuky NMG,  
 
 
v ktoromkoľvek 
mesiaci v roku, podľa 
propozícií, je moţné 
čerpať 2 hodiny 

2. 13. škola 
v galérii – 
galéria v 
škole 

Výstava v galérii / múzeu 

- objavovanie diela, diel v galérií a 
hlbšie uvaţovanie o nich na 
základe prechádzajúceho 
vzbudenia záujmu o originál diela 
a jeho bliţšie spoznanie 

MULTV 
MEDV 
OSR 

Ukáţky: diela 
moderného umenia 
(kubizmus, 
expresionizmus, 
surrealizmus, 
performance, 
happening...);ukáţky 
pre haptické, optické 
či akustické hry 

- kresba 
-internet 
-DVD, CD 

 

 

 

 
Charakteristika pre 7. ročník 
Časová dotácia:  1 hodina týţdenne, 33 vyuč. hodín ročne 
 
Predmet výtvarná výchova (ďalej VYV) v niţšom sekundárnom vzdelávaní plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. 
Vychádza z autentických skúseností ţiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych záţitkov, dobrodruţstva tvorby a sebavyjadrovania 
sa. Rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 
aktivít. Vzhľadom na psychicky vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších 
podnetov. Väčšina ţiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VYV sa musí podieľať na tejto transformácií. 
Uskutočňuje sa to: 
– dôrazom na objaviteľsky prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, 
– nahradením nedostatku formálnych zručnosti pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto zručnosti nevyţadujú, 
- väčším dôrazom na myslenie ţiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa 
výtvarnými prostriedkami. 



Ťaţisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity. Do vyučovania sú zaraďovane prostriedky a 
činnosti, ktoré rozširujú moţnosti poznávacieho procesu ţiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzene ambície po vizuálnom vyjadrení 
skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej 
dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčne a konštrukčne myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením 
estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť a svieţosť, spojená s pribúdaním 
vedomej tvorivej operatívnosti. Ţiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodne, civilizačne i kultúrne. Zvyšujú sa jeho 
technické schopnosti, preto potrebuje vo výtvarnej výchove objaviť oblasť nových moţnosti, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 
METODICKÉ VÝCHODISKÁ PREDMETU 
Vyučovanie VYV je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia ţiaka. 
Východiskami  procesu sú:  
1. činnosti ţiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení 
2. témy/námety/ obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôleţitý antropologický a kultúrny charakter  
VYV tematizuje 
a) koncepty časopriestoru 
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody 
c) kategórie estetického preţívania 
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity 
e) kategórie afektivity (pocity, radosť, smútok, bolesť, náladu...) 
3. reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa 
Osnovy VYV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta 
prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastne výtvarnému 
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevaţne kognitívnymi predmetmi. V rámci niţšieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedome 
hľadanie formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia. 
Obsah vyučovania 
Obsah vyučovania VYV tvorí sústava edukačných tém. Kaţdá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Témy sú zoradene v 
metodických radoch Metodicky rad predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov, vţdy na úrovni zodpovedajúcej 
veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti ţiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka 
umoţňuje učiteľovi sledovať motivačne nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačne projekty. Takto koncipovaná sieť 
edukačných tém predstavuje model, s ktorým môţe učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne jedného 
ročníka i medzi ročníkmi.  
CIELE PREDMETU 
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania sú: 
1.KOGNITÍVNE CIELE – poznávať jazyk vizuálnych médií, poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať 
k poznaniu a vedomej reflexii vizuálnych znakov, k vedomému pouţívaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii 
2.SENZOMOTORICKÉ CIELE – umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho 



spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, 
názor a vkus. Rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu. Rozvíjať tvorivosť a gramotnosť v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 
prostriedkami. 
3.SOCIOAFEKTÍVNE CIELE – vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií. 
Formovať celistvú osobnosť, rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie. 
CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 
Ţiak by mal mať po absolvovaní niţšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje. 
VEDOMOSTI 
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností ţiaka. 
ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI 
FORMÁLNE ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 
- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia 
- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi a napodobeninou 
- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania jednoduchých grafických techník, priestorového vytvárania objektu 
- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérského návrhu 
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojho regiónu 
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať a spájať podnety aj z iných predmetov 
TECHNICKÉ ZRUČNOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- narábať s rôznymi výtvarnými nástrojmi 
- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, bodkovania 
- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze 
- zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi 
- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru 
- zvládnuť jednoduché techniky odtláčania 
- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov 
- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do koláţí a asambláţi 
- zvládnuť základy počítačovej grafiky, tvorby obrazu, spájanie textu s obrazom, základy upravovania fotografií v grafických programoch 
MENTÁLNE SPÔSOBILOSTI 
Ţiak dokáţe: 
- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti 
- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti 
- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny 



- uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov biológie 
- pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vlastnú ikonografiu, hľadanie vlastného vnútra 
POSTOJE 
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup 
– ţiak je vedený k tomu, aby pri kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenia a postupne formuloval svoj esteticky i 
hodnotiaci názor.  
U ţiaka by sa mali sformulovať tieto postoje: 
- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou,  postupom, motívom a témou 
- otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových, materiálových, výrazových) 
- schopnosť spontánnych výtvarných riešení 
- náklonnosť k uvedomelému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém 
- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 
- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt 
- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovanie vlastného vkusu 
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE – KĽÚČOVÉ 
KOMPETENCIE 
4. Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 
Ţiak výtvarne interpretuje a reprodukuje umelecké dielo. Ţiak tvorí podľa skutočnosti 
(realistické zobrazenie)  
Ţiak navštevuje kultúrne inštitúcie a osvojuje spoločenské správanie v nich. 
5. Rozvoj osobnosti 
Ţiak kreatívne tvorí výtvarné dielo podľa vlastných predstáv. 
6. IKT 
Ţiak vyuţíva IKT vo vlastnej tvorbe a interpretácii umeleckých diel 
  
UČEBNÉ ZDROJE A UKÁŢKY: 
- reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách 
- internetové stránky zamerané na výtvarné umenie 
- filmové, hudobné a literárne ukáţky 
- kultúrne inštitúcie prezentujúce diela výtvarných umelcov 
- výtvarná tvorba ţiakov, grafická tvorba ţiakov 
- prírodné objekty, umelé objekty  
 



KRITÉRIA HODNOTENIA 
V priebehu vyučovania aktivovať ţiakov primeranými formami práce, motivovať a zohľadňovať ich individuálne schopnosti, aktivovať k 
úspešnému ukončeniu práce. Hodnotenie škálou 
 

Časový 
rozvrh 

Edukačné ciele 
a kompetencie ţiaka 

Počet 
hodín 

Tematický 
okruh 

 

Edukačná téma - 
výtvarný námet, problém, 

technika 

Prierezové 
témy 

Odporúčané ukáţky 
a východiskový 

materiál 

Metódy Poznámky 

September  1.  Úvodná hodina, poučenie 
o bezpečnosti v odbornej 
učebni výtvarnej výchovy 

-klasifikácia ţiakov 

OSR    

 -usporadúvanie prvkov 
v kompozícii 
-poznať základné 
kompozičné princípy, 
vie ich vyuţiť pri 
tvorbe  kompozície  
-vnímať poriadok i 
chaos a ich vplyv na 
človeka 
-osobnostný a sociálny 
rozvoj ţiaka 

1. 1.Výtvarný 
jazyk 

/základné 
prvky 

výtvarného 
vyjadrovania/ 

1.1 Poriadok a chaos 

-vnímanie poriadku 
a chaosu, ich vplyvu na 
človeka 
 

FYZ 
TPPZ 

Ukáţky: reprodukcie 
expresionistov, 
najvýznamnejší 
expresionisti  

-kresba ceruzou, tušom, 
uhlíkom 
-kombinovaná technika 
-koláţ, frotáţ 
-expresionizmus- teória 

 

 -vedieť vyuţiť 
kompozičné princípy 
pri vyjadrovaní svojho 
vnútra, svojich pocitov, 
citov 

1.  1.2. Poriadok a chaos 
vo mne 

-usporadúvanie prvkov 
a pocitov svojho vnútra 
 

OSR Ukáţky: tvorba 
expresionistov 

-maľba temperou, 
akvarelom 

 

Október -poznanie zákonitosti 
perspektívy 
-vedieť ich vyuţiť pri 
zobrazovaní priestoru 

-ţiak dokáţe vyuţiť 
zákonitosti 
perspektívy pri 
zobrazovaní 
priestoru 
-osobnostný rozvoj 
ţiaka 

 

2. 2. Možnosti 
zobrazovania 

videného 
sveta 

2.1 Toto je môj svet 

-kreslenie 
priestoru/perspektíva 

-kresba okolia, návrh 
na novú budovu, 
vyuţitie poznatkov 
o perspektíve v praxi 
-hravé skúmanie 
priestoru, pohybu 
a pokoja, 
architektonických prvkov, 
ktoré ho vytvárajú 

MAT 
FYZ 

Ukáţky: architektúra 
20.storočia 
-zlatý rez – teória 
zlatého rezu  
-moderná 
architektúra 
-nové podnety 
architektúry v umení 
 

-kresba tušom, 
kolorovaná kresba 
(akvarel, pastel, 
pastelky) 
-teória perspektívy 
-kresba ceruzou 
-koláţ 
-kombinovaná technika 

 



 

 Logo- Ex libris 
-overenie si 
zákonitostí úţitkovej 
grafiky s dôrazom na 
jednotu informačno –
výtvarno- estetické 
funkcie 
-dekoratívne riešenie 
plochy v úţitkovej 
grafike 

2. Grafické 
riešenie 
plochy 

Ex- libris, Exlibris, 
kniha, z kníh, knižnica 

-nálepka, logo, znak, ex 
libris, kniha 
-ľubovolný výber 
zobrazovaného námetu 
-kompozícia obrazovej 
a textovej časti 

MEDV Ukáţky grafických 
prác, ukáţky Ex 
libris 

-kombinovaná technika 
-kresba ceruzou 
-grafika- linoryt- návrh 
-teória ex librisu 

 

November -vedieť 
charakterizovať 
vybrané výtvarné 
štýly 20. storočia, 
poznať ich 
základných 
predstaviteľov 

1. 3. Podnety 
výtvarného 

umenia 
/médiá, štýly, 

procesy, 
techniky, 

témy 

3.1 Výtvarné štýly 20. 
storočia - dadaizmus, 
neodadaizmus 
-nezámerné farebné,  

tvarové a kompozičné 
rekombinácie a novotvary 
-snaha o vyuţitie 
automatizmu pri výtvarnej 
činnosti 
-vlastné interpretácie 
svojich zobrazení 

MEDV 
DEJ 
LIT 

OSR 

Ukáţky: dadaistické, 
surrealistické 
a neodadaistické 
objekty asambláţe; 
-veci sa môţu dostať 
do 
najneočakávanejších 
spojení 
Ukáţky z dejín 
výtvarného umenia 

-kresba, maľba rôznymi 
materiálmi, farbami 
i náčiním 
-koláţe, frotáţe a 
montáţe 

 

 -príprava ozdôb, 
pohľadníc, kartičiek na 
Vianoce   

2.+1. 4. Výtvarné 
činnosti 

inšpirované  
umením 

  Vianočný čas za 
dverami 

- náčrt, kresba a maľba 
vianočných ozdôb, kariet 
a pohľadníc 
-realistické alebo 
abstraktné zobrazenie 
zimy, zimného času, 
vianočných sviatkov  

DEJ 
LIT 

MEDV 

kolektívna práca + 
práca samostatná 
- ukáţky prác ţiakov 
z minulých rokov, 
ukáţky na internete 

-návrh kresebný a jeho 
následná farebná 
realizácia, prevedenie do 
plochy    

 



December -vedieť vyuţiť prvky 
výtvarných štýlov 
20. st. v svojej 
tvorbe  
-dokázať 
charakterizovať 
základné prvky 
akčného umenia  
-vo svojej tvorbe 
vedieť pouţiť 
prejavy akčného 
umenia 
-vedieť vyjadriť 
myšlienku aj 
neverbálne 

 

2. 5. Podnety 
výtvarného 

umenia 

5.1 Svet veľkých 
maliarov 
-napodobovanie štýlov 
20. storočia 
-akčné umenie- 
vyjadriť svoje 
myšlienky, pocity 
neverbálne 
-ţiaci si volia 
nefiguratívne 
vyjadrovacie prostriedky 
v polohe geometrického, 
lyrického alebo 
kombinovaného 
abstraktného prejavu 
-vyuţitie škvrny  v maľbe 
 
 

MEDV 
OSR 
TPPZ 

Ukáţky: ukáţky 
akčného umenia 
-rôzne polohy 
abstraktného umenia 
-zobrazenie vecnosti 
cez samostatných 
vyjadrovacích 
prostriedkov 

-kombinovaná technika, 
maľba rôznymi 
prostriedkami 
a materiálmi 
-kombinácia maľby 
a koláţe 

 

 -náhoda verzus 
premyslený čin vo 
výtvarnom procese 
–práca s farbou 
-
znovunovuobjavovanie 
symbolov, ktoré 
ponachádzame vo 
vzniknutom diele 

1.  5.2 Jackson Pollock 
-„zmätené liatie farby“, 
maľba vznikne priamo 

na zemi 
-ide o priamy proces 
tvorby zaloţený na 
náhode 
-predstaviteľ 
abstraktného 
expresionizmus  

SEE 
OSR 

Ukáţky: tvorba J. 
Pollocka, jeho diela, 
ich vzájomné 
prepojenie 
 

-maľba temperou, 
akrylom 

 

Január -dokázať vyuţiť 
renesančné prvky 
a motívy vo svojej 
tvorbe 
-vedieť preţívať 
radosť zo ţivota aj 
vo výtvarnom umení 
-poznať 
najvýznamnejších 
predstaviteľov 
a typické 

1.  5.3 Renesančné 
umenie 
-inšpirácia krásou 
prírody 
-na základe niekoľkých 
prvkov vie rozoznať 
renesančné diela 
v umení 
-poznať niektorých 
predstaviteľov 
a typické renesančné 

ENV 
BIO 
LIT 

Ukáţky: ukáţky 
renesančného 
umenia 
-umelci renesancie, 
najvýznamnejšie 
diela renesancie  
-prírodné štruktúry 
v renesančnom 
umení 
 

-maľba temperou 
-kombinovaná technika 
 

 



renesančné diela diela 
-teplé farby (farby 
jesene) v prepojení 
s farbami našej duše 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-hra s ostrosťou 
a neostrosťou, práca 
so svetlom a tieňom 
-oboznámenie sa so 
základmi 
fotografovania 
-naučiť sa vybrať 
výsek skutočnosti 
-vyuţitie moţnosti 
expozície a zaostrenia 
ako výtvarného výrazu 
fotografie 

2. 5. Podnety 
fotografie 

5.1 Hra s ostrosťou 
a neostrosťou 

-digitálny fotoaparát, 
uloţenie fotografie 
v počítači 
-fotografovanie 
ľubovoľného motívu, 
vysvetliť rozdiely medzi 
analógovou a digitálnou 
fotografiou a 
fotoaparátom 
-ukáţka staršieho typu 
fotoaparátu, komparácia 
s digitálnym fotoaparátom 
-fotografovanie 
ľubovoľných motívov 
 

INF 
MEDV 

-hľadanie 
a následné 
zachytenie výseku 
skutočnosti 
-práca s digitálnym 
fotoaparátom 
-demonštrácia 
a ukáţka na staršom 
type fotoaparátu- 
zaostrovanie 
v hľadáčiku 

--kaţdý ţiak túto úlohu 
vykonáva samostatne, aj 
keď je moţné túto úlohu 
demonštrovať na 
spoločnom fotoaparáte 

 

Február -uplatniť predstavivosť 
pri narábaní 
s obrazom, rozvoj 
zručností pri 
operáciách 
s digitálnym obrazom 
-získať základné 
zručnosti pri prenose 
a upravovaní 
digitálneho obrazu 
 

2.+1. 6. Elektronické 
médiá 

6.1 Digitálny obraz 
a jeho úprava 

-základné operácie 
s digitálnym obrazom -
spracovanie a montáţe 
obrazu, simulovanie 
vrstiev a filtrov cez 
mechanické a výtvarné 
prostriedky  
-ţiak upravuje, 
transformuje, 
rozmnoţuje, zosvetľuje, 
stmavuje, zväčšuje 
digitálny obraz 
-kombinácia biologických 

MAT 
INF 
BIO 

-základné úkony 
s vlastným 
obrázkom, 
fotografiou (z 
ostatnej hodiny, na 
ktorej sme sa 
zaoberali 
fotografiou) 
-ukáţky: technický 
postup 

-počítačové umenie 
-práca s Pc, skenerom, 
softvér na úpravu 
digitálneho obrazu 
(Photo Filter, Natural Art, 
HP Photosmart,...),  
-práca s programom 
Skicár 
 

 



prvkov do transformácie 
obrazu, výber ľubovoľný 
 

 
 
 
 
 
Marec 

-zapojenie sa do 
školskej akcie – 
II.školská vernisáţ  
ZŠ M.R. Štefánika 

1.+1. Školská 
vernisáž 

Vernisáž na škole 

-príprava výkresov, 
úţitkových predmetov,   
 -výzdoba miestností, 
organizácia 
-tvorba plagátov, 
pozvánok,.... 

OSR 
TPPZ 

 -kombinovaná technika 
-práca na počítači 
 

 

 -zapojenie sa do 
plánovanej súťaže – 
-vyuţitie znalostí 
z grafiky 
-tvorba vlastného 
grafického návrhu 
podľa propozícií 

2.+1. Szabóov 
grafický 
Lučenec 

Szabóov grafický 
Lučenec – podľa 
propozícií 

-klasické grafické 
techniky 
-téma : Vietor 
 

REGV -grafické 
spracovanie 
vlastného návrhu na 
zadanú tému 
- realizácia 
grafického návrhu 
-ukáţky z tvorby J. 
Szabóa 

-kresebný grafický návrh 
prepracovaný tušom, 
fixou, perom  
-realizácia grafického 
návrhu do plochy 
-teória o ţivote a tvorbe 
J. Szabóa 

 

 
 
 
 
 
 
 
Apríl 

-hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
text 
-zapojenie sa do 
plánovanej súťaže – 

-podľa propozícií 
-vybrať a kombinovať  
vizuálne obrazné 
prostriedky pre vlastné 
originálne vyjadrenie  

2.+1. 8. Podnety 
literatúry 

 

8.1 Ilustrácia príbehu – 
CZ Příbor 

-ilustrovanie príbehu na 
základe skúseností 
a fantázie ţiakov 
-vyuţitie farebnosti, 
fantázie a predstavivosti 
ţiakov na ploche  
 
 
 
 

LIT Ukáţky: rôzne typy 
ilustrovania 
a prístupy k nemu 
Ukáţky: úryvky zo 
slovenskej, ruskej 
a poľskej rozprávky 
 

-kresba, kolorovaná 
kresba 
-koláţ, nové techniky, 
experimentácia 
s materiálom, maľba, 
kombinované techniky 

 



 
 
 
 
 
 
Máj 

-spoznávanie novej 
kultúry, zvykov cez 
rozprávku 
-oboznámenie ţiakov 
s iným typom 
rozprávky 
-aktívne počúvanie 
ţiakov  
- zachytenie, 
vypichnutie dôleţitých 
znakov rozprávky 
 

2.  8.2 Ilustrácia nemeckej 
rozprávky 

-rozprávky bratov 
Grimmovcov 
-pochopenie vypočutého 
a zachytenie základných 
znakov, od ktorých sa 
ţiak „odpichne“ pri tvorbe 
vlastnej ilustrácie 
-za základe vypočutého 
si ţiaci vytvoria vlastné 
názory a výstupy, ktoré 
potom výtvarne spracujú 

LIT -ukáţka z CD-čka  
„Rozprávky bratov 
Grimmovcov“ od 
Zuzany Grečnárovej 
 

-kombinovaná technika 
-kresba netradičným 
materiálom (piesok, mak, 
íl, uhlík, koreniny, ...) 

 

 -rozvoj estetického 

myslenia a cítenia 
-poznať základné 
princípy dizajnu -
zohľadňovať ich 
vo svojej práci 
-hľadanie skratky, 
symbolu 
-grafické vyjadrenie 
jednoduchého 
výrazového tvaru 

1. 9. Podnety 
dizajnu  

9.1 Dizajn výrobku - 
logo výrobku 

-návrh loga pre vlastnú 
firmu, pre krúţok na 
škole, pre obľúbenú 
hudobnú skupinu,... 
-uplatnenie základných 
zásad výberu, 
zjednodušenia a radenia 
prvkov v tvarovej 
a farebnej kompozícii 
-moţnosť vyuţitia 
graffitov vo výtvarnom 
procese 
 

INF 
ENV 
SEE 

Ukáţky: krátka teória 
o dizajne, ukáţky 
typov písma, 
tvaroslovie 
vybraných 
historických slohov 
a štýlov následné 
ukáţky 
-logá firiem, ex libris 

--kresba a kolorovaná 
kresba 
-grafika – monotypia, 
linoryt 

 

 -poznať tradičné 
remeslá, ktoré 
sprevádzali 
kaţdodenný ţivot 
našich predkov 

2. 10. Podnety 
tradičných 
remesiel 

10.1 Podnety 
sklenárstva 

-podnety sklárstva 
a sklenárstva 
-ţiaci lepia a spájajú 
objekt zo zaváraninových 
fliaš, fľaštičiek od liekov, 
úlomkov skla 

LIT 
OZZ 
SEE 
OSR 

Ukáţky: 
-teória výroby skla 
a jeho ozdobovanie 
-moţnosť besedy, 
návšteva sklární 

-lepenie, spájanie drôtom 
-inštalácia, prezentácia 
formou inštalácie 

 



Jún -rozvoj fantázie 
a kreativity ţiakov 
-hľadanie tvorivých 
polôh reagujúcich na 
zvuk, melódiu 
-farebné vyjadrenie 
expresívneho 
psychického stavu 
navodeného hudbou 

1. 12. Podnety 
hudby 

11.1 Farebná hudba 

-na základe hudobnej 
ukáţky ţiaci podľa 
vlastnej fantázie 
namaľujú pocity z hudby, 
jej hĺbku – hudobná 
improvizácia 
 

HUV Ukáţky: hudobná 
ukáţka (Hans 
Zimmer) 
-farby: základné 
a sekundárne, 
farebný kontrast, 
harmónia farieb 

-maľba temperou, 
akvarel 
-grafika- suchá ihla 

 

 -rozvoj interpretačných 
schopností 
-rozvoj vnímania 
umeleckého diela u 
ţiakov 
-podľa ponuky NMG,  
 
v ktoromkoľvek 
mesiaci v roku, podľa 
propozícií, je moţné 
čerpať 2 hodiny 

2.+1. 14. škola 
v galérii – 
galéria v škole 

Výstava v galérii / 
múzeu, pamätné domy 

- objavovanie diela, diel 
v galérií a hlbšie 
uvaţovanie o nich na 
základe prechádzajúceho 
vzbudenia záujmu 
o originál diela a jeho 
bliţšie spoznanie 

OSR 
REGV 
MULTV 

DV 
 

Ukáţky: podľa 
propozícií galérií 
a múzeí 

-kresba- náčrt, 
zachytenie videného 
-besedy o videných 
dielach 

 

 

 


