
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 
1. Charakteristika učebného predmetu 

 
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych 

zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj 

schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti.  

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových  výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych 

polohách ( výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video, 

film). 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť 

detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností. 

Edukačný proces výtvarnej výchovy, ako proces tvorivý, vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie 

umenia a chápanie jeho zmyslu. 

 

 

 

2. Cieľ predmetu 

 

Kognitívne ciele 

- poznávať jazyk vizuálnych médií 

- učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií 

- poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich 

- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia 

 

Senzomotorické ciele 
- rozvíjať tvorivosť 

- umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu 



- formovať a rozvíjať zručnosti žiaka  v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných nástrojov a techník 

 

Socioafektívne ciele 

- vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez zážitok aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii 

- formovať celistvú osobnosť 

- rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, formovať a aktívne používať zručnosti prostredníctvom 

zážitkového vyučovania 

 

 

3. Časová dotácia predmetu 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

4. Predmetové kompetencie 

 
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný zaujímať postoje: 

 

Vedomosti 

- žiak má základné vedomosti o farbách , charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch 

- vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixy, štetce nožnice, pastózne a vodové farby, 

suché a voskové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača...) 

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

- základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma 

- základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby 

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

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

- prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare 

- vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalít (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné 

a kultúrne reálie, remeselné tradície) 

 

Formálne zručnosti 

Žiak dokáže: 



- tvoriť spontánne i cielene vedené stopy, realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche 

i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov , rôznych spôsobov ich použitia a rôznych materiálov 

- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy i podľa videnej skutočnosti 

- operovať s tvarmi: dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, podľa šablóny , priraďovať príbuzné tvary, 

transformovať predmetný tvar na iný, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 

novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru – figúra a pozadie 

- vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetľovať 

a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty, materiálové kontrasty 

a kontrasty povrchov textúr 

- komponovať – vedome umiestňovať tvar v rôznych častiach plochy formátu 

- vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania 

- vyjadriť základnú symetriu a asymetriu 

- zvládnuť základné operácie s mierkou, veľkosťou zobrazených tvarov 

- pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu) 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť základné motorické úkony s rôznymi nástrojmi 

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

- kresliť prostredníctvom linky 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb 

- zvládnuť jednoduché konštrukčno – technické úkony s materiálmi: krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie..., spájanie materiálov 

v koláži 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania: frotáž, monotypia... 

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

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov z modulov (skladačka, stavebnica) 

- zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko – technické, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec...) 

 

Mentálne spôsobilosti 

Žiak dokáže: 

- primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti 

- voliť motívy na vyjadrenie námetov 

- interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazovaného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, sklamaný...) 

- vedome používať významové kontrasty motívov 



- priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozkladať prvky  

- umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu 

- posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb, tvarov, materiálov, mierky 

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

 

Postoje 

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

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

- uvedomené hľadanie vlastných riešení 

- aktívny prístup k svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt 

 

5. Hodnotenie žiaka 

 

Spôsob hodnotenia a klasifikácie známkami škálou od 1 do 5. Hodnotenie má pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj.  

 

6. Rozšírenie alebo dotácia  V 1. roč. je VYV dotovaná ŠVVP: 0,5 hod. týždenne, spolu  

     1,5 hod. týždenne 

 

 

 

 

TVVP  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  I.ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Dokresľovanie podľa fantázie, 

v čom možno vidieť tvar 

1. 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania  

- výtvarný jazyk 

tvar škvrny  

- námet: vyplýva z 

objavu žiaka 

- objavovanie výz-

namov v náhod-

ných tvaroch 

- využitie 

nepresných tvarov 

na zobrazovanie 

v čom všetkom 

možno hľadať tvar 

(samorasty, 

oblaky, opadaná 

omietka..) 

ukážky umenia:  
Leonardo, V.Gogh, 

Beuys, Dalí, Souter 

ENV  
pomoc život. 

prostrediu, 

kladný vzťah 

k prírode 

 

- technika: 
kresba, 

kolorovanie 

 

- rozvoj 

obrazotvornosti 

- dopĺňanie 

machule, dekalku 

(farba roztlačená 

zložením papiera)  

- dokresľovanie 

podľa fantázie  

- pomenovanie 

zobrazeného 

ústne 1  

 Vystrihnúť nakreslený obrys, 

jeho šrafovanie 

 

1. 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania  

- výtvarný jazyk 

obrys- námet: 
postavičky (ľudia, 

zvieratká ...) 

-pozorovanie 

a výtvarné vyjad-

renie obrysov rôz-

nych tvarov, rozví-

janie interpretačnej 

predstavivosti 

 

ukážky umenia: 

Escher, Boltanski, 

Kalný, Walker,  

Christo 

OSR   
priateľstvo 

a medziľudské 

vzťahy 

- technika: 
kresba, 

vystrihovanie, 

vypĺňanie tvaru 

farbou (plošne, 

šrafúrou, 

bodkovaním) 

 

- pozorovanie a 

výtvarné 

vyjadrenie  

 

- hry s obrysmi: 

tiene, predmety 

videné proti 

svetlu, mátohy  

-vystrihnutie 

šablónky 

- rozmnoženie 

kresby 

obťahovaním  

pomocou šablóny (v 

rôznych polohách) 

- vyfarbovanie 

(šrafovanie) 

ústne, 

klasifikácia 

1 

 
 



 Hravé maľovanie zátišia, pokus 

o farebný tón 

1. 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania  

- výtvarný jazyk 

farba  

zoznámenie 

s farbami 

a farebnou hmotou 

- námet: predmety 

(hračky, nádoby 

...)  výrazných 

tvarov a farieb  

ukážky umenia: 

Vasarely, Fulla, 

detaily zátiší 

(Césanne, Fantin-

Latour, Morandi), 

farby hračiek a 

skladačiek 

ENV  
hospodárenie 

s vodou, odpad v 

domácnosti 

- technika: 
maľovanie 

temperou alebo 

pastelom 

- rozprávanie  o 

pôsobení 

čistých  a 

špinavých 

farieb 

 

- hravé získavanie 

skúseností  

s miešaním 

farebnej hmoty 

a s farebnou stopou 

nástroja 

- maľovanie 

rôznych 

pestrofareb. 

predmetov, zátišie 

(dôraz na približný 

tvar a farebný tón, 

nie na proporcie) 

ústne 

klasifikácia 

1  

X. Maľovanie pestrofarebných 

predmetov, studené a teplé 

farby  

2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

farba  

zoznámenie 

s farbami 

a farebnou hmotou 

- námet: predmety 

(hračky, nádoby 

...)  výrazných 

tvarov a farieb  

ukážky umenia: 
Vasarely, Fulla, 

detaily zátiší 

(Césanne, Fantin-

Latour, Morandi), 

farby hračiek a 

skladačiek 

ENV 
hospodárenie 

s vodou, odpad v 

domácnosti 

- technika: 
maľovanie 

temperou alebo 

pastelom  

- rozprávanie  o 

pôsobení 

čistých  a 

špinavých 

farieb 

 

- hravé získavanie 

skúseností  

s miešaním 

farebnej hmoty 

a s farebnou stopou 

nástroja 

- maľovanie 

rôznych 

pestrofareb. 

predmetov, zátišie 

(dôraz na približný 

tvar a farebný tón, 

nie na proporcie) 

ústne 1  

 Domýšľanie a dopĺňanie 

kresbou, neurčitý tvar 
2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

plocha a  tvar  

vyhľadávanie - 

objavovanie tvaru 

v neartikulovanej 

textúre 

- námet: objavuje 

žiak v zvolenej 

textúre 

- mapy, strihové 

predlohy, 

pokrčené papiere 

ukážky umenia: 

L. Novák 

OŽZ  
výchova 

k bezpečnému 

správaniu, 

poriadok pri 

práci, čistota 

- technika: 
kresba (ceruza, 

fixy, tuše ...), 

príp. krčenie 

papiera 

- vyhľadávanie, 

objavovanie 

- vyhľadávanie, 

domýšľanie a 

dopĺňanie (kresbou, 

maľbou)  

neurčitého tvaru 

(machuľa, krkváž, 

strihy z časopisu, 

čarbanica ...) 

- interpretácia 

neurčitého a 

objavovanie 

skrytého 

- pomenovanie 

klasifikácia 1  



 Kresba do strihovej predlohy, 

obkresľovanie 
2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

vytváranie 

kompozície  z 

tvarov písmen 

- námet: vzniká 

asociatívnym 

spôsobom 

kombináciou 

tvarov písmen  

- na čo sa podobajú 

písmená 

ukážky umenia: 
lettrizmus, 

Schwitters, Kolář, 

Ernst, Urbásek 

OŽZ  
bezpečné 

zaobchádzanie s 

materiálom 

- technika: 
obkresľovanie, 

striekanie 

(fixírka, sprej, 

sitko), 

frotážovanie 

- otáčanie,  

skladanie… 

- skladanie 

papierových sád 

tlačených písmen, 

kombinovanie, 

otáčanie, hľadanie 

predmetného tvaru 

- fixovanie 

objaveného tvaru, 

jeho dopĺňanie, 

úprava zobrazenia 

ústne 1  

 Podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta, nápis  
2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

vytváranie 

kompozície  z 

tvarov písmen 

- námet: vzniká 

asociatívnym 

spôsobom 

 kombináciou 

tvarov písmen 

na čo sa podobajú 

písmená 

ukážky umenia: 

lettrizmus, 

Schwitters, Kolář, 

Ernst, Urbásek  

 

OŽZ  
bezpečné 

zaobchádzanie s 

materiálom 

- technika: 
obkresľovanie, 

striekanie 

(fixírka, sprej, 

sitko), 

frotážovanie ... 

- skladanie 

papierových sád 

tlačených písmen, 

kombinovanie, 

otáčanie, hľadanie 

predmetného tvaru 

- fixovanie 

objaveného tvaru, 

jeho dopĺňanie, 

úprava zobrazenia 

ústne, 

klasifikácia 

1  

XI. Zmenšovanie a zväčšovanie 

predmetných tvarov 
2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

uvedomovanie si 

formátu 

- námet: 
postavička alebo 

predmet podľa 

výberu žiaka  

- porovnávanie 

geometrických 

tvarov 

 

OŽZ  
ochrana zdravia 

- technika: 
kresba 

(pastelky, fixy, 

tuše ...) 

- žiaci používajú 

papiere formátov 

rôznych 

geometrických 

tvarov, otáčajú ich 

a kreslia do nich 

motív podľa 

vlastného výberu: 

hore, dole, tak že 

stúpa, alebo padá 

... 

ústne 1  



 Zmenšovanie  a zväčšovanie 

predmetných tvarov 

2.  

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

mierka 

- námet: od 

najmenšieho 

trpaslíka po 

najväčšieho obra 

ukážky umenia: 
Oldenburg, 

Sosnowska, 

Margritte 

 

OSR 
rešpektovanie 

názorov, potrieb 

a práv ostatných 

ľudí 

- technika: 
kresba, 

vystrihovanie, 

hra s figúrkami 

- ukážky hry s 

mierkou vo 

výtvarnom 

umení 

- žiaci kreslia 

(maľujú) zvolený 

figurálny, predmetný 

motív od malého po 

veľký (aspoň v 4 

verziách),  postavy 

(predmety) môžu 

vystrihnúť, o 

zmenšovaní a 

zväčšovaní 

vymýšľajú, príp. 

hrajú rozprávku 

ústne, 

klasifikácia 

1  

 Radosť z gesta a pohybu, 

tvorba stopy hrebeňa, prstov, 

koliesok 

 

 akčné vytváranie 

 

- námet: rozprávka 

o nástrojoch  a jej 

prepis do akcie 

-skúšanie 

netradičných 

kresliacich 

nástrojov (hrebeň, 

prsty, kuchynské 

náradia, kolieska 

autíčok) 

ukážky umenia: 
Pollock, Fila 

OSR  
využitie 

rozprávkových 

textov, kladné 

a záporné 

správanie 

- technika: 
liatie, 

kvapkanie, 

otláčanie, 

striekanie, 

fŕkanie ..., 

rôzne nástroje 

- žiaci priamo 

reagujú na 

rozprávku o 

nástrojoch, 

predmetoch, ktoré 

zanechávajú 

farebné stopy na 

ploche papiera 

- kombinujú rôzne 

akcie,  vzniká obraz 

pohybov a gest   

ústne 1  

 Fantazijné spájanie predmetov 

do nových celkov 

 dotvorenie 

nájdeného 

objektu 

- námet: postava, 

zviera, stroj ... 

staré hračky, veci, 

príbeh o tom, čo už 

doslúžilo a znova 

môže „ožiť“ 

ukážky umenia: 
Picasso, Duchamp, 

Arman, 

ENV  
ochrana prírody 

- technika: 
asambláž, 

spájanie 

(lepenie, 

zväzovanie,  

zdrôtovanie, 

domodelovanie.

..)  

možnosť 

kolorovať 

- hra, 

dotváranie 

-výstavka 

- hra s predmetmi, 

ich fantazijné 

dotváranie, 

spájanie do nových 

tvarových a 

významových 

celkov (figúr) 

- výstavka 

výsledkov 

ústne 1  



XII. Vtipne ozvláštniť vypočutú 

krátku rozprávku  
 ilustrácia 

rozprávky 
- námet: rozprávka 

podľa výberu   

- ukážky ilustrácii 

aktuálnych rozprá-

vok, rôzne typy a 

štýly ilustrácií (nie 

ilustrácie rozpráv-

ky,  ktorú budú 

žiaci ilustrovať) 

OSR  
dobro a zlo 

- technika: 
kolorovaná 

kresba 

(tempera, 

akvarel, pastel), 

kresba fixami 

- rozprávanie 

 

- žiaci si vypočujú 

krátku rozprávku, 

alt. ju v spolupráci  

s učiteľom vtipne 

transformujú 

- vyberú si scénu, 

ktorú chcú zobraziť, 

porozprávajú ako si 

predstavujú jednot-

livé postavy, pros-

tredie a nakreslia 

ich 

ústne 1  

   ilustrácia 

rozprávky 
- námet: rozprávka 

podľa výberu  

- technika: 
kolorovaná kresba 

(tempera, akvarel, 

pastel), kresba 

fixami 

- ukážky ilustrácii 

aktuálnych rozprá-

vok, rôzne typy a 

štýly ilustrácií (nie 

ilustrácie 

rozprávky,  ktorú 

budú žiaci 

ilustrovať) 

OSR  
dobro a zlo 

- technika: 
kolorovaná 

kresba 

(tempera, 

akvarel, pastel), 

kresba fixami 

- rozprávanie 

- predstavivosť 

 

- žiaci si vypočujú 

krátku rozprávku, 

alt. ju v spolupráci  

s učiteľom vtipne 

transformujú, 

ozvláštnenia 

- vyberú si scénu, 

ktorú chcú zobraziť, 

porozprávajú ako si 

predstavujú 

jednotlivé postavy a 

prostredie a 

nakreslia ich 

ústne, 

klasifikácia 

1  

 Vžiť sa do života pravekého 

človeka 
4.  

výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

inšpirácia 

pravekým 

umením  

- námet: život a 

techniky 

pravekého človeka,  

- ukážky zo života 

pravekého človeka, 

rozprávanie o jeho 

podmienkach a 

možnostiach, 

následné ukážky 

pravekého umenia 

ENV  
vzťah k prírode 

v minulosti a 

súčasnosti 

- technika: 
frotáž, kresba a 

maľba 

drievkom, 

rukou, 

tampónom s 

jednoduch. 

pigmentmi,  alt. 

maska 

(asambláž, 

spájanie) 

- diskusia o 

živote 

pravekého 

človeka 

- učiteľ umožní 

žiakom simulovať 

procesy, techniky a 

materiály a témy, 

prostredníctvom 

ktorých mohli tvoriť 

praľudia 

- žiaci vytvárajú 

jaskynnú kresbu 

alebo masku z 

jednoduchých 

prírodných 

materiálov 

ústne 1  



I. Doplniť a a prekresliť 

fotografický obrázok 
5.  

podnety 

fotografie 

kreslenie a 

vyfarbovanie  

do čiernobielej 

fotografie 

- námet: fotografia 

z časopisu a jej 

premena  

- ukážky rôznych 

žánrov klasickej 

fotografie 

PPZ  
tvorba projektu 

technika: 
kresba fixami, 

akvarel 

(tempera) 

- žiaci dopĺňajú a 

prekresľujú 

fotografický 

obrázok, vedome 

umiestňujú nové 

časti v celku 

kompozície, menia 

význam 

zobrazenia 

ústne, 

klasifikácia  

1  

 Vyjadrenie smutného, 

komického, prekvapenia … 
 kreslenie a 

vyfarbovanie  

do čiernobielej 

fotografie 

- námet: fotografia 

z časopisu a jej 

premena  

- ukážky rôznych 

žánrov klasickej 

fotografie 

PPZ  
tvorba projektu 

technika: 
kresba fixami, 

akvarel 

(tempera) 

- učiteľ so žiakmi 

diskutuje o krátkych 

ukážkach a o 

výraze, dojmoch, 

ktoré na žiakoch 

zanechali 

- niektorú z akcií si 

žiaci nakreslia 

ústne 1  

 Vyjadrenie smutného, 

komického, prekvapenia … 

6.  

podnety filmu  

a videa 

pohyblivý obraz – 

akcia a atrakcia 

- námet: rôzne 

vybrané typy 

filmovej akcie  

- porovnávanie ob-

rázkov (krátkych 

záberov) z filmov, 

vzťah filmovej ak-

cie a výrazu (ko-

mického, smutné-

ho,prekvapeného ) 

MEV  
negatívne 

a pozitívne 

vplyvy médií 

- technika: 
rozhovor a 

kresba 

- diskusia 

- žiaci na základe 

motivácie 

netradičného 

ponímania príbytku 

(architektúry) 

vymýšľajú 

novotvary 

(kombinácie tvarov) 

- vlastnej 

rozprávkovej 

architektúry 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

II. Vytvorenie vlastnej 

rozprávkovej architektúry 
7.  

podnety 

architektúry 

príbehová rozpráv-

ková a fantastická 

architektúra  

- námet: stavby z 

rozprávok, rozma-

nitosť príbytkov 

ukážky nezvyčaj-

ných architektonic-

kých riešení 
ukážky umenia:  
Wurm, Cornet, 

Archigram, Ghery 

PPZ  
vytváranie 

produktu 

v skupine 

 

- technika: 
kresba, maľba 

(alt.modelovani

e) 

- motivácia – 

netradičný 

príbytok 

- žiaci na základe 

motivácie 

netradičného 

ponímania príbytku 

(architektúry) 

vymýšľajú 

novotvary 

(kombinácie tvarov) 

- vlastnej 

rozprávkovej 

architektúry 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  



 Vytvorenie vlastnej 

rozprávkovej architektúry - 

dokončenie 

 príbehová 

rozprávková 

a fantastická 

architektúra  

- námet: stavby z 

rozprávok, 

rozmanitosť 

príbytkov -  hrad 

… 

- ukážky 

nezvyčajných 

architektonických 

riešení 

ukážky umenia:  
Wurm, Cornet, 

Archigram, Ghery 

OSR  
vzťahy v skupine  

- technika: 
kresba, maľba 

(alt.modelovani

e) 

- žiaci na základe 

motivácie 

netradičného 

ponímania príbytku 

(architektúry) 

vymýšľajú 

novotvary 

(kombinácie tvarov) 

- vlastnej 

rozprávkovej 

architektúry 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 Tvorba  fantastického stroja z 

odpadového materiálu 
8.  

podnety dizajnu 

fantastický alebo 

rozprávkový stroj 

/ nábytok 

- námet: 
nezvyčajná funkcia 

ukážky umenia:  
surrealizmus, dada 

PPZ  
tvorba projektu 

- technika: 
kresba, návrh 

- motivácia 

príbehom 

(Verne, sci fi), 

následné 

ukážky 

ilustrácií, 

patafizických a 

hybridných 

strojov 

 

- uplatnenie 

fantázie a 

kombinačnej 

predstavivosti 

- tvorba hybridných 

celkov, rozvíjanie, 

zážitok 

vynálezcovstva, 

vymýšľanie 

fantastických 

funkcií, 

kombinovanie 

technických tvarov 

(súčiastok),  kresba 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 

                                                                                                                                      Jarné prázdniny 

III. Tvorba masky z jednoduchého 

materiálu 
 dizajn a ľudské 

telo   
- námet: telo a 

jeho doplnky, 

maska 

ukážky umenia:  

Tóth, Janco, Ensor 

MUV  akceptácia 

rôznych etník na 

Slovensku 

- technika: 
papier, rôzne 

materiály 

- ukážky 

karnevalových 

divadelných, 

etnických a 

folklórnych 

masiek 

 

- tvorba masky z 

jednoduchých 

predmetov, rastlín, 

papiera 

- dopĺňanie tvarov 

tela - vytváranie 

novotvarov 

- príprava 

karnevalu 

ústne, 

 

 

1  



 Dokončenie  dizajn a ľudské 

telo   
- námet: telo a 

jeho doplnky, 

maska 

- technika: papier, 

rôzne materiály 

- ukážky 

karnevalových 

divadelných, 

etnických a 

folklórnych masiek 

MUV  akceptácia 

rôznych etník na 

Slovensku 

- technika: 
papier, rôzne 

materiály 

 

- tvorba masky z 

jednoduchých 

predmetov, rastlín, 

papiera 

- dopĺňanie tvarov 

tela - vytváranie 

novotvarov 

- príprava 

karnevalu 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 Realizácia vzorov folklóru 9.  

podnety 

tradičných 

remesiel 

farbenie a 

vykrývanie 

- námet: vzor na 

látku, kraslica 

- ukážky ľudového 

umenia, modrotlač, 

zdobenie kraslíc 

 

MUV  
etnické menšiny, 

porovnávanie 

zvykov 

- technika: 
rezerváž, 

jednoduché 

farbenie 

- žiaci realizujú 

vzor na tričko, 

alebo zdobia 

kraslicu 

ústne, 

 

 

1  

IV. Zdobenie kraslíc  farbenie a 

vykrývanie 

- námet: vzor na 

látku, kraslica 

- ukážky ľudového 

umenia, modrotlač, 

zdobenie kraslíc 

MUV  
etnické menšiny, 

porovnávanie 

zvykov 

- technika: 
rezerváž, 

jednoduché 

farbenie 

- žiaci realizujú 

vzor na tričko, 

alebo zdobia 

kraslicu  

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 Základné operácie s počítačom 10. 

elektronické 

médiá 

základné operácie 

s počítačom 

- námet: písmená a 

znaky 

 

ukážky rôznych 

fontov 

ukážky umenia: 

lettristická poézia 

MEV  
orientácia 

v mediálnom 

svete 

- technika: 
operácie s 

textovým 

editorom 

 

- žiaci získavajú 

základné zručnosti 

pri narábaní s 

počítačom 

- hrajú sa  a 

experimentujú s 

písmom a znakmi 

(typ fontu, veľkosť, 

orientácia) 

ústne 

 

 

1  



 Modelovanie figúry, 

porovnávanie, poznávanie 
11. 

porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné 

cvičenia 

poznávanie a 

porovnávanie 

rôznych médií 

- námet: 
jednoduchý 

figuratívny (vecný) 

motív 

ukážky realizácií v 

rôznych médiach a 

technikách 

(fotografia, film, 

kresba, socha) 

MEV  
pravidlá 

fungovania 

mediálneho 

sveta, pozitívne 

a negatívne 

vplyvy aj na 

svoju osobnosť 

- technika: 
kresba (maľba) 

 - modelovanie 

(materiálový 

objekt) 

 

- žiaci stvárňujú 

rovnaký (jednodu-

chý) motív v kresbe 

a modelovaní  

-  porovnávajú roz-

diely (formy, výra-

zu), porovnajú ho s 

podobným motívom 

na fotografii 

-  rozhovor o tom, 

ako všelijako sa dá 

zobraziť to isté 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 Hra na zberateľov  vzorkovníček, 

múzeum 

- námet: zbierka 

prírodnín 

(kameňov, rastlín, 

nájdených 

predmetov, častí 

nefunkčných alebo 

starých predmetov,  

hračiek ...) 

 

ENV   
vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

- technika: 
zbierka - 

objekty v 

krabičkách, na 

ploche, rastliny  

v „herbári“; 

kombinácia 

techník 

- hra na vedca 

(archeológa, 

kozmonauta, 

zberateľa, 

botanika) 

- žiaci vytvárajú 

jednoduchý spôsob 

prezentácie zozbie-

raného materiálu, 

porovnávajú a trie-

dia rôzne druhy 

materiálu 

- predmety umiest-

ňujú v interiéri ale-

bo exteriéri, vytvá-

rajú z nich „muze-

álnu zbierku“, „za-

várajú“ ich do fliaš 

ukladajú do škatu-

liek, albumov  

ústne 

 

 

1  

V. Vyjadrenie nálady, pocitov, 

rytmu… 
12. 

podnety hudby 

výtvarné 

stvárnenie nálady 

a rytmu hudobnej 

skladby 

- námet: asociácie 

z obrazného a 

zvukového 

vyjadrenia motívu 

 

ukážky: Vivaldi 

(Štyri ročné 

obdobia) - 

konfrontované s 

vybranými 

výtvarnými 

dielami 

OSR  
rozvoj 

osobnostných 

vlastností 

- technika: 
maľba 

temperou alebo 

pastelom, 

kresba 

farebnými 

materiálmi 

(suchý alebo 

voskový pastel, 

farebné tuše, 

fixky), 

- žiaci si vypočujú 

vybrané krátke 

ukážky hudobných 

skladieb výrazne 

odlišných 

charakterov a 

rytmov 

- následne sa ich 

snažia výtvarne 

zobraziť  vlastným, 

spontánnym 

spôsobom 

a v rozhovore 

s učiteľom vyjadriť, 

ako na ktorého 

z nich pôsobila 

ktorá skladba 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  



  

Zobrazovanie predmetov na 

základe hmatového vnemu 

13. 

synestetické 

podnety 

hmat  

- námet: tvar a 

povrch, vo vzťahu 

k vyjadreniu 

významu 

- ukážky umenia 

pre slepých 

OŽZ  
opatrnosť pri 

práci s elektro 

spotrebičmi 

ENV  
energia u nás 

doma 

- technika: 
kresbová 

rekonštrukcia 

- skrývačka, 

slepá baba, 

 

- žiaci zobrazujú 

tvary predmetov na 

základe hmatového 

vnemu (napr. 

ohmatávajú rôzne 

predmety skryté 

pod dekou a 

následne ich 

kreslia, maľujú 

alebo modelujú)  

- snažia sa 

pomenovať rôzne 

kvality povrchov 

podľa hmatu 

ústne 

 

1  

 Žiaci zo svojich diel vytvoria 

text alebo matematický výpočet 

a skúsia to zakresliť 

14. 

podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 

oživené písmená a 

čísla 

- námet: živý text 

(výpočet)  

- ukážky 

performancie  

a pantomímy 

OSR  
sebareflexia 

- technika: 
performancia 

- žiaci hrajú 

(performancia) 

písmená zo svojich 

tiel a vytvárajú 

nápis alebo 

matematický 

výpočet 

- následne situáciu 

skúsia nakresliť 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

VI. Dotvorenie vlastnej triedy 15. 

tradícia a 

identita  

/kultúrna krajina 

výtvarná reakcia 

na prostredie 

školy 

- námet: 
prekvapivá zmena  

ukážky inštalácií in 

situ 

ukážky umenia:  

Vaněk, Humhal, 

Némethová, 

Vargová 

PPZ  
tvorba projektu 

OSR   
spolupráca v tíme 

- technika: 
inštalácia, 

maľba na stenu, 

lepenie na okná 

... 

- žiaci dotvárajú 

prostredie vlastnej 

triedy, exteriéru 

školy, chodby, škol-

ského klubu, šatne, 

dvora a pod. 

- dotváranie môže 

mať charakter 

reak-cie žiaka na 

detaily (napr. 

kompozičné 

doplnenie obklada-

čiek maľovaním 

alebo priestorovými 

tvarmi) alebo reak-

cie na väčšie pries-

torové celky (napr. 

riešenie okien na 

chodbách, prehra-

denie priestoru, 

maľovanie na 

ústne 1  



dlážke) 

  16. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

obraz - portrét v 

galérii 

- námet: výraz 

tváre 

 

OSR  
pochopiť význam 

priateľstva 

- technika: 
rozhovor a 

výtvarný posun 

(kresba, 

asambláž, 

fotokoláž ...) 

- návšteva 

galérie, alebo - 

rozprávanie o 

galérii na 

základe 

edukačných 

materiálov 

- čo je to portrét 

a čo všetko sa dá 

vyčítať z ľudskej 

tváre 

 - z výrazu tváre 

môžeme zistiť 

náladu a pocity 

človeka 

- každý má svoj 

portrét alebo 

portrét niekoho 

blízkeho, na ktorý 

sa niekedy pozerá 

- kresba alebo 

fotokoláž diela z 

galérie 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 Bezpečnosť na cestách 

Hodnotenie celoročnej práce 
17. 

výtvarné hry 

vytváranie 

limitované 

pravidlami hry 

 

DOV  
vlastné dopravné 

značky, 

bezpečnosť na 

cestách 

 

- technika: 
stigmografické 

kreslenieň 

- pochvala, 

povzbudenie - 

za celoročnú 

prácu 

- žiaci kreslia tak, 

že kresba je 

spojnicou dopredu 

daných značiek 

ústne, 

klasifikácia 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVVP  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  II.ročník 

 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 



 

 

 

IX. Skúšať a overovať výrazové vlastnosti 

línie na základe zrakovej skúsenosti 

a predstavivosti a vyjadriť tvar daného 

zvieraťa. 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

Zvieratko Prírodoveda, 

pozitívny vzťah 

k zvieratám. 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie na základe 

zrakovej skúsenosti 

a predstavivosti 

vyjadriť líniou tvar 

daného zvieraťa. 

Ústne, 

individuálne 

 1  Technika: perokresba 

Pomôcky: výkres, pero 

 Naučiť sa vnímať bohatosť farieb 

prírody. Všímať si zmeny v prírode 

počas daného ročného obdobia. Vedieť 

správne lepiť a strihať daný výtvarný 

materiál, zobraziť jesennú krajinu. 

Výtvarné 

osvojenie 

prírody 

Jeseň – krajina, 

farby jesene 

Prírodoveda, 

literárna výchova, 

environmentálna 

výchova, 

vlastenecká 

výchova, ochrana 

človeka a prírody. 

Skupinová 

práca 

Žiak vie vnímať 

bohatosť farieb 

jesennej prírody, 

vie správne lepiť 

a strihať daný 

výtvarný materiál, 

zobraziť jesennú 

krajinu. 

Ústne 1 Technika: koláž z prírodného materiálu 

Pomôcky: výkres, nožnice, lepidlo, 

vodové farby, prírodniny 

 Zapúšťať alebo pretláčať podľa osi, 

dotvoriť – úprava podľa osi pri 

stvárnení tváre rozprávkových bytostí. 

Farba a 

kontrast 

Tváre 

rozprávkových 

bytostí 

Literárna výchova Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zapúšťať 

alebo pretláčať 

podľa osi, dotvárať 

podľa osi, stvárniť 

tvár rozprávkovej 

bytosti. 

Klasifikácia 1 Technika: zapúšťanie, monotyp, koláž 

Pomôcky: výkres, vodové farby, 

pastelky, tuš 

X. Pozorovať a výtvarne vnímať tvar 

a funkciu predmetov: vázy, čajníka, 

pohára, kompozične ich rozložiť na 

ploche. 

Výtvarné 

osvojenie 

predmetov 

Váza, čajník, pohár Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

vyjadriť tvar 

predmetov: vázy, 

čajníka, pohára,  

kompozične ich 

rozložiť na plochu. 

Ústne 1 Technika: zátišie                          

Pomôcky: výkres, papier, nožnice, 

lepidlo 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

Aktívne pracovať s výtvarným 

materiálom pri tvorbe tvorivého 

darčeka. Rozvíjať zmysel pre farebný 

rytmus. Naučiť sa vnímať bohatosť 

farieb okolitého sveta. 

 Dekoratív- 

 ne práce 

Darček pre starých 

rodičov 

Literárna výchova, 

medziľudské 

vzťahy 

Individuálna 

práca 

Žiak vie aktívne 

a tvorivo pracovať 

s výtvarným 

materiálom, 

vyrobiť darček, 

uplatniť farebný 

rytmus, vnímať 

bohatosť farieb 

okolitého sveta. 

Individuálne 1 Technika: ľubovoľná  

Pomôcky: podľa voľby 

výtvarnej techniky 

 Experimentovať s plastickým 

materiálom, poznávať a využívať jeho 

vlastnosti, modelovať jednoduché 

a dostatočne veľké duté a plné 

úžitkové predmety: hrnčeky, fľaše, 

misky, svietniky. Všímať si predmety 

každodennej potreby. Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. 

Modelova- 

nie a or- 

ganizova- 

nie 

priestoru 

Hrnčeky, fľaše, 

svietniky, misky 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak dokáže 

experimentovať 

s plastickým 

materiálom, 

využívať jeho 

vlastnosti, 

modelovať 

jednoduché 

dostatočne veľké 

duté a plné úžitkové 

predmety: hrnčeky.. 

Ústne 1 Technika: modelovanie 

Modelovacia hmota, 

podložka, pomôcky na 

odtlačky 

 Vyberať, výtvarne esteticky hodnotiť, 

zostavovať a spájať rozličný prírodný 

materiál, výtvarne ho dotvárať do 

figuratívnej podoby. Poznať farby 

základné a farby podvojné, teplé 

a studené, svetlé a tmavé. 

Výtvarné 

osvojenie 

prírody 

Jesenná krajina – 

zvieratá z dreva 

a kôry. 

Environmentálna 

výchova 

Práca vo 

dvojiciach 

Žiak vie vyberať, 

zostavovať a spájať 

rozličný prírodný 

materiál, výtvarne 

ho dotvárať do 

figuratívnej 

podoby. Žiak pozná  

farby základné, 

podvojné, teplé 

a studené, svetlé 

a tmavé. 

Klasifikácia 1 Technika: lepenie 

Pomôcky: prírodný 

materiál, pastel, špagát, 

strukoviny, lepidlo 



XI. Poznávať, chápať a rozvíjať princíp 

rytmického radenia dekoratívnych 

prvkov a harmonickosti farieb vo 

vzťahu k tvaru odtláčaním a použitím 

2- 3 harmonických a kontrastných 

farieb pri zobrazení erbu. Poznať farby 

základné a farby podvojné, teplé 

a studené, svetlé a tmavé. 

Dekora – 

tívne prá- 

ce 

Erb krajiny rytiera 

Vševedka 

Literárna výchova, 

multikultúrna 

výchova 

Individuálna 

práca, rozhovor 

Žiak pozná princíp 

rytmického radenia 

prvkov 

a harmonickosti 

farieb vo vzťahu 

k tvaru, vie 

zobraziť erb. Pozná 

základné 

a podvojné farby, 

teplé a studené, 

svetlé a tmavé 

farby. 

Ústne 1 Technika: strihanie, 

odtláčanie ( odtlačky 

z prírodných materiálov) 

Pomôcky: nožnice, 

pastelky, farby, prírodný 

materiál  

 Výtvarne vyjadriť zaujímavý úsek 

deja výberom charakteristických figúr 

v prostredí, vyvážene ich umiestniť na 

ploche, zobraziť seba a kamaráta. 

Tematické 

práce 

Môj kamarát a ja Etická výchova, 

medziľudské 

vzťahy, priateľstvo 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

vyjadriť zaujímavý 

úsek deja výberom 

charakteristických  

figúr v prostredí 

a vyvážene ich 

umiestniť na 

ploche, vie zobraziť 

seba a svojho 

kamaráta. 

Ústne 1 Technika: figurálna kresba 

Pomôcky: pastel, výkres 

 Spresňovať predstavy situácie 

a prostredia, zobraziť dej a vzťahy 

diferencovanými figúrami pri 

ilustrovaní rozprávky. Poznať symbol 

farieb, čo vyjadrujú jednotlivé farby. 

Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

Tematické 

práce 

Ilustrácia 

rozprávky 

Literárna výchova, 

mediálna výchova, 

hudobná výchova 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zobraziť 

dej a vzťahy 

diferencovanými 

figúrami pri 

ilustrácii rozprávky, 

pozná symbol 

farieb. 

Klasifikácia 1 Technika: maľba 

Pomôcky: na maľbu 

 Vnímať tvár v celku, vnímať detaily. 

Vedieť ju výtvarne zobraziť. 

Tematické 

práce 

Fantastický portrét Prírodoveda Vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak vie vnímať 

tvár v celku, 

vnímať detaily 

a výtvarne ju 

vystihnúť. 

Ústne 1 Technika: koláž 

Pomôcky: výkres, obrázky 

ovocia, zeleniny, kvetov, 

lepidlo, nožnice 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XII. Rozvíjať zmysel pre tvarový rytmus 

a symetriu vystrihovaných 

dekoratívnych prvkov. Všímať si tvar 

snehovej vločky. 

Dekora- 

tívne prá- 

ce 

Snehová vločka Hudobná výchova, 

pracovné 

vyučovanie 

Vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak uplatňuje 

tvarový rytmus 

a symetriu pri 

vystrihovaní 

dekoratívnych 

prvkov snehovej 

vločky. 

Ústne 1 Technika: vystrihovanie 

Pomôcky: nožnice, papier 

 Využívať tvarový rytmus a symetriu 

dekoratívnych prvkov. Pracovať 

s ľahko tvarovateľným materiálom- 

špagát, bavlnky, stužky pri výrobe 

zimných ozdôb. 

Dekora- 

tívne prá- 

ce 

Zimné ozdoby Tradície Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie využívať 

tvarový rytmus 

a symetriu prvkov 

pri zhotovovaní 

zimných ozdôb, vie 

pracovať s ľahko 

tvarovateľným 

materiálom. 

Ústne 1 Technika: modelovanie 

Pomôcky: špagát, bavlnky, 

stužky, škrob, podložka 

 Pozorovať, výtvarne zobraziť 

a jednoducho analyzovať tvar 

úžitkového predmetu a pomer 

jednotlivých častí z hľadiska funkcie 

použitého materiálu. Rozvíjať 

estetické cítenie, predstavivosť 

a fantáziu žiakov. 

Výtvarné 

osvojenie 

predmetov 

Vianočný stromček Tradície, hudobná 

výchova 

Rozhovor, 

práca vo 

dvojiciach 

Žiak vie výtvarne 

zobraziť 

a jednoducho 

analyzovať tvar 

úžitkového 

predmetu a pomer 

jednotlivých častí 

vianočného 

stromčeka. 

Individuálne 1 Technika: domaľovaná 

koláž 

Pomôcky: farebný 

a novinový papier, nite, 

korálky, trblietky 

I. Zapúšťať a vytvárať kontrastné svetlé 

a tmavé plochy (obloha a krajina). 

Poznať farby základné a podvojné, 

teplé a studené, svetlé a tmavé. 

Farba a 

kontrast 

Krajina – deň 

a noc 

Environmentálna 

výchova, vlastiveda 

Vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zapúšťať 

a vytvárať 

kontrastné svetlé 

a tmavé plochy pri 

zobrazovaní dňa 

a noci. Pozná farby 

základné, podvojné, 

svetlé, tmavé, teplé 

i studené. 

Ústne 1 Technika: zapúšťanie, 

akvarel 

Pomôcky: výkres, vodové 

farby 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 Výtvarne vnímať, pozorovať, 

analyzovať a vyjadrovať tvar 

jednotlivých predmetov z hľadiska ich 

funkcie. 

Výtvarné 

osvojenie 

predmetu 

Lampa, žehlička, 

mlynček 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vysvetľovanie, 

rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

vyjadriť tvar 

jednotlivých 

predmetov 

z hľadiska ich 

funkcie: lampa, 

žehlička, mlynček. 

Individuálne 1 Technika: koláž, kresba 

Pomôcky: pastelky, pastel, 

pomôcky na koláž 

 Modelovať prstami a dlaňami, 

stláčaním, vyťahovaním a spájaním. 

Použiť tvarotvornú a farebnú 

nadsázku. Spojiť časti tiel rôznych 

zvierat do jedného celku. 

Modelova- 

nie a orga- 

nizovanie 

priestoru 

Fantastické zviera Prírodoveda, 

Mýtické tvory- kôň 

Pegasos, Hydra, 

Harpyja... 

Vysvetľovanie, 

rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie modelovať 

prstami, dlaňami, 

stláčaním, 

vyťahovaním, 

spájaním častí tiel 

rôznych zvierat do 

jedného celku. Vie 

použiť farebnú 

nadsázku. 

Ústne 1 Technika: modelovanie 

Pomôcky: plastelína, 

podložka 

II. Rozvíjať predstavivosť žiakov. 

Vyjadriť dej a vzťahy 

diferencovanými postavami v pohybe, 

rozmiestniť figúry a iné obrazové 

prvky v priestore. 

Tematické 

práce 

Zimné športy a hry Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

telesná výchova 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie vyjadriť 

dej a vzťahy 

diferencovanými 

postavami v pohybe 

pri zimných 

športoch a hrách, 

rozmiestniť figúry 

a iné obrazové 

prvky v priestore. 

Klasifikácia 1 Technika: koláž 

Pomôcky: na koláž 

 Rezať papier, strihať geometrické 

tvary, uplatniť tvarový a farebný 

rytmus pri zoraďovaní prvkov pri 

kruhovej ploche. Dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti pri práci s ostrým 

materiálom. 

Dekora- 

tívne prá- 

ce 

Čiapka, klobúk Multikultúrna 

výchova, 

matematika, 

pracovné 

vyučovanie 

Vysvetľovanie, 

práca vo 

dvojiciach 

Žiak vie rezať 

papier, strihať 

geometrické tvary. 

Dodržiava tvarový 

a farebný rytmus 

pri zoraďovaní 

prvkov pri kruhovej 

ploche. Vie 

zhotoviť čiapku 

alebo klobúk. 

Ústne 1 Technika: rezanie, 

strihanie 

Pomôcky: papier, nožnice 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 Rozvíjať tvorivú fantáziu, estetický 

zmysel pre priestor, osvojiť si základy 

spájania konštrukčných prvkov do 

pevného celku. 

Základy 

konštrukcie 

Sídlisko Matematika, 

pracovné 

vyučovanie 

Vysvetľovanie, 

skupinová 

práca 

Žiak vie spájať 

konštrukčné prvky 

do pevného celku- 

sídliska. 

Ústne 1 Technika: spájanie, 

konštruovanie 

Pomôcky: kartón, papier, 

špagát, lepidlo, lepiaca 

páska, prírodný materiál 

III. Dodržiavať tvarový rytmus a symetriu 

jednotlivých dopravných prostriedkov. 

Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

Výtvarné 

umenie 

a životné 

prostredie 

Dopravné 

prostriedky 

Ochrana životného 

prostredia 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak dodržiava 

tvarový rytmus 

a symetriu 

jednotlivých 

dopravných 

prostriedkov. 

Individuálne 1 Technika: maľba 

Pomôcky: farby, výkres 

 Využiť výrazové a zobrazovacie 

vlastnosti línie na voľné výtvarné 

spracovanie fantazijných námetov. 

Výtvarne stvárniť vílu s dlhými 

vlasmi, pavučinu s pavúkom. 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

Víla s dlhými 

vlasmi, pavučina s 

pavúkom 

Literárna výchova Vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak vie využiť 

výrazové 

a zobrazovacie 

vlastnosti línie, vie 

výtvarne stvárniť 

vílu s dlhými 

vlasmi, pavučinu 

s pavúkom. 

Individuálne 1 Technika: vyškrabávanie 

Pomôcky: voskový pastel, 

tuš 

 Pozorovať a výtvarne vnímať tvar 

a funkciu predmetov, obľúbených 

hračiek, voľne výtvarne ich zobraziť. 

Dodržiavať tvarový rytmus 

a symetriu. Vážiť si hračky, neničiť 

ich. 

Výtvarné 

osvojenie 

predmetu 

Moje obľúbené 

hračky 

 Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie vystihnúť 

a zobraziť tvar 

a funkciu 

predmetov- hračiek, 

dodržiava tvarový 

rytmus a symetriu. 

Klasifikácia 1 Technika: maľba 

Pomôcky: farby, výkres 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 Rozvíjať zmysel pre tvarový rytmus 

a symetriu, zhotovovať veľkonočné 

ozdoby. Vnímať bohatosť farieb. 

Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

Dekora- 

tívne prá- 

ce 

Veľkonočné 

ozdoby 

Vzťah k tradíciám, 

hudobná výchova, 

literárna výchova 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zhotoviť 

veľkonočnú 

ozdobu, dodržiava 

tvarový rytmus 

a symetriu. 

Ústne 1 Technika: ľubovoľná 

IV. Vytvárať obytný priestor pomocou 

panelovej stavebnice, dotvárať 

bývanie rôznymi predmetmi. Rozvíjať 

tvorivú fantáziu, osvojiť si aplikovať 

základy spájania konštrukčných 

prvkov do pevného celku. 

Základy 

konštrukcie 

Nábytok, izba Tvorba projektu Vysvetľovanie, 

práca vo 

dvojiciach 

Žiak vie vytvoriť 

obytný priestor- 

izbu pomocou 

stavebnice, dotvoriť 

ho rôznymi 

predmetmi. Spája 

konštrukčné prvky 

do pevného celku. 

Ústne 1 Technika: konštruovanie 

Pomôcky: stavebnica, 

škatuľky, lepidlo, špagát, 

farebný papier 

 Zapúšťať farby do mokrého podkladu, 

výtvarne stvárniť kyticu, záhon 

kvetov. Poznať teplé farby, viac 

odtieňov studenej farby. Rozvíjať 

estetické cítenie a predstavivosť. 

Farba a 

kontrast 

Kytica, záhon 

kvetov 

Ochrana človeka 

a prírody, 

prírodoveda 

Vysvetľovanie, 

rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zapúšťať 

farby do mokrého 

podkladu, výtvarne 

stvárniť kyticu, 

záhon kvetov. 

Pozná teplé farby 

a viac odtieňov 

studenej farby. 

Klasifikácia 1 Technika: akvarel 

Pomôcky: vodové farby, 

výkres 

 Modelovať z netradičných materiálov 

bábku. Rozvíjať tvorivú fantáziu, 

osvojiť si  a aplikovať základy 

spájania konštrukčných prvkov do 

celku Rozvíjať estetické cítenie. 

Základy 

konštrukcie 

Bábka Dramatická 

výchova, pracovné 

vyučovanie 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie modelovať 

z netradičných 

materiálov bábku, 

vie spájať 

konštrukčné prvky 

do celku. 

Individuálne 1 Technika: konštruovanie, 

strihanie 

Pomôcky: PVC, zvyšky 

látok, gombíky, bavlnky, 

lepidlo, lepiaca páska 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. Modelovať z netradičných materiálov 

bábkové divadlo. Rozvíjať tvorivú 

fantáziu, osvojiť si a použiť základy 

spájania konštrukčných prvkov do 

celku. Dodržiavať tvarový rytmus 

a symetriu. Rozvíjať estetické cítenie. 

Základy 

konštrukcie 

Bábkové divadlo Literárna výchova, 

dramatická 

výchova, pracovné 

vyučovanie 

Vysvetľovanie, 

skupinová 

práca 

Žiak vie modelovať 

z netradičných 

materiálov bábkové 

divadlo, spája 

konštrukčné prvky 

do celku, dodržiava 

tvarový rytmus 

a symetriu. 

Ústne 1 Technika: konštruovanie, 

strihanie, lepenie, maľba 

Pomôcky: kartón, papier, 

špagát, lepidlo, lepiaca 

páska, prírodný materiál, 

farby 

 Zhotoviť darček pre mamičku. 

Dodržiavať tvarový rytmus 

a symetriu. Rozvíjať predstavivosť 

a fantáziu. 

Dekora- 

tívne prá- 

ce 

Darček pre 

mamičku 

Literárna výchova, 

hudobná výchova, 

medziľudské 

vzťahy 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zhotoviť 

darček pre 

mamičku. 

Dodržiava tvarový 

rytmus a symetriu. 

Individuálne 1 Technika: ľubovoľná 

 Výtvarne vyjadriť svoj osobitý postoj 

k deju, osobám a veciam v dejovom 

slede na základe predstavy pri 

zobrazení svojho ostrova. 

Tematické 

práce 

Môj ostrov Ochrana života 

a zdravia, 

vlastiveda 

Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

vyjadriť svoj 

osobitý postoj 

k deju, osobám 

a veciam v dejovom 

slede pri zobrazení 

svojho ostrova. 

Klasifikácia 1 Technika: kombinovaná 

Pomôcky: tuš, vodové 

farby, výkres 

 Výtvarne zobraziť zátišie ovocia 

a zeleniny. Vnímať farby vo vzťahu 

s prírodnými tvarmi, uplatniť farebný 

kontrast. 

Výtvarné 

osvojenie 

prírody 

Ovocie a zelenina Prírodoveda, 

environmentálna 

výchova 

Rozhovor, 

vysvetľovanie, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

zobraziť zátišie 

ovocia a zeleniny. 

Vníma farby vo 

vzťahu 

s prírodnými 

tvarmi, uplatňuje 

farebný kontrast. 

Individuálne 1 Technika: maľba 

Pomôcky: temperové 

farby, výkres 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI. Výtvarne stvárniť kohúta odtláčaním 

dlane(hrebienok, chvost), farebne 

a tvarovo ju dotvoriť. 

Výtvarné 

osvojenie 

prírody 

Kohút Hudobná výchova, 

prírodoveda 

Vysvetľovanie, 

rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie výtvarne 

stvárniť kohúta 

odtláčaním dlane, 

farebne a tvarovo ju 

dotvorí. 

Ústne 1 Technika: odtláčanie, 

maľba 

Pomôcky: temperové 

farby, výkres 

 Zobrazovať diferencované figúry 

v pohybe. Vyjadriť dej a vzťahy 

diferencovanými postavami, 

rozmiestniť figúry a iné obrazové 

prvky  v priestore pri rôznych 

situáciách v škole. Rozvíjať 

predstavivosť a fantáziu žiakov. 

Vnímať bohatosť farieb. 

Tematické 

práce 

V škole Priateľstvo Rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie zobraziť 

diferencované 

figúry v pohybe, 

vie vyjadriť dej 

a vzťahy 

diferencovanými 

postavami, 

rozmiestniť figúry 

a iné obrazové 

prvky v priestore 

pri rôznych 

situáciách v škole. 

Klasifikácia 1 Technika: kresba 

Pomôcky: výkres, 

voskový pastel 

 Kombinovať lepené obrázky 

s dokresľovaním okolia farbami. 

Zobrazovať diferencované figúry – 

vodné živočíchy v pohybe, vyjadriť 

v priestore. Rozvíjať predstavivosť 

a fantáziu žiakov. Dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti pri práci s ostrým 

materiálom. 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné 

osvojenie 

predmetu 

Akvárium Hospodárenie 

s vodou, 

prírodoveda, 

pracovné 

vyučovanie 

Vysvetľovanie, 

rozhovor, 

individuálna 

práca 

Žiak vie 

kombinovať lepené 

obrázky 

s dokresľovaním 

okolia farbami. Vie 

zobraziť 

diferencované 

figúry – vodné 

živočíchy v pohybe. 

Ústne, 

individuálne 

1 Technika: koláž 

Pomôcky: lepidlo, 

nožničky, farebný papier, 

letákový papier 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TVVP  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  III.ročník 
 
Časový 

rozvrh 

 

Ciele a kľúčové kompetencie 

výtvarnej výchovy pre III. ročník 

ZŠ 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie vyu-

čovania, metó- 

dy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 1.Rozvíjať výtvarnú predstavivosť. 

   Zobraziť dej na základe vlastného       

   zážitku. 

 

 

 

Pozorovať a výtvarne stvárniť ovocie 

na mise 

 

 

Experimentovať s plastickým 

materiálom, poznávať a využívať jeho 

vlastnosti pri modelovaní 

jednoduchých predmetov 

 

Využiť líniu pri výtvarnom 

zobrazovaní zaujímavých motívov 

a námetov na základe 

poznania, predstavy a fantázie 

Tematické práce 

 

 

 

 

 

Tematické práce 

 

 

 

Modelovanie 

a organizácia 

priestoru 

 

 

Hra, 

experimentovanie 

a dekoratívne 

práce 

Zážitok 

z prázdnin 

 

 

 

 

Misa 

s ovocím 

 

 

Ovocie 

a zelenina 

 

 

 

Šarkan 

 

 

Environmentálna 

výchova, výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

Environmentálna 

výchova, hudobná 

výchova 

 

Environmentálna 

výchova, 

prírodoveda 

 

 

Environmentálna 

výchova, 

prírodoveda, 

pracovné vyuč. 

rozhovor, 

kresba 

voskovým 

pastelom 

 

 

maľba 

temperovými 

farbami 

 

modelovanie  

s modelovacou 

hmotou 

 

 

práca s líniou, 

kresba tušom, 

vystrihovanie 

Žiak vie výtvarne 

zobraziť dej na 

základe vlastného 

zážitku. 

 

 

Žiak vie maľbou 

vystihnúť tvar ovocia. 

 

Žiak dokáže 

priestorovo zobraziť 

ovocie a zeleninu 

 

 

 

Žiak dokáže tvorivo 

vyjadriť svoje 

predstavy vybranými 

prostriedkami 

výtvarného umenia 

diagnostika 

výtvarných 

schopností žiakov, 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

slovné hodnotenie 

učiteľom a žiakmi, 

diagnostika 

tvorivosti žiakov 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

     1 

 



X. Rozvíjať zmysel pre farebný a tvarový 

rytmus pri zoraďovaní dekoratívnych 

prvkov odtláčaním v harmonických 

a kontrastných farbách 

 

 

Vedieť vnímať a analyzovať tvar 

prírodnín prostredníctvom 

pozorovania a predstáv 

 

 

Využiť líniu pri výtvarnom 

zobrazovaní zaujímavých motívov 

a námetov na základe 

poznania, predstavy a fantázie 

 

 

Upevňovať povedomie vlastnej 

kultúrnej identity a kultúrno-

historického povedomia 

Hra, 

experimentovanie 

a dekoratívne 

práce 

 

 

Výtvarné 

osvojovanie 

prírody 

 

 

Hra, 

experimentovanie 

a dekoratívne 

práce 

 

 

Výtvarné umenie 

a životný sloh 

Látka na 

záves 

 

 

 

 

Žltnúci 

strom 

 

 

 

Pavučina 

 

 

 

 

 

Ľudová 

pieseň 

 

Environmentálna 

výchova, 

prírodoveda 

 

 

 

Environmentálna 

výchova, 

prírodoveda 

 

 

Environmentálna 

výchova, 

prírodoveda 

 

 

 

Hudobná výchova, 

mediálna výchova 

otlačky 

z prírodného 

materiálu  

 

 

 

 akvarel 

 

 

 

 

práca s líniou, 

kresba  perom 

 

 

 

 

kombinovaná 

technika – 

vosk, akvarel 

Žiak dokáže tvorivo 

vyjadriť svoje 

predstavy vybranými 

prostriedkami 

výtvarného umenia 

 

Žiak vie zobraziť 

žltnúci  strom  

 

 

 

Žiak vie nakresliť 

štruktúru pavučiny 

 

 

 

 

Vie uplatniť zručnosti 

v práci s umeleckými 

prostriedkami na 

základe zážitku 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

 

slovné hodnotenie 

učiteľom a žiakmi 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

 

exploračné metódy 

     1 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

    1 

      

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácie Ľ. Fullu 

XI. Pozorovať prírodu na sklonku jesene 

a jej zmeny farebnosti. Rozprávať 

o pocitoch, ktoré v nás tieto farby 

vyvolávajú 

 

 

 

Pri voľnom výtvarnom zobrazení 

prírodných foriem využiť figurálny 

motív 

 

 

Výtvarne vnímať a analyzovať tvar 

prírodniny, jej charakteristické znaky 

 

 

 

Výtvarne vnímať, vystihnúť tvar 

a funkciu predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné 

osvojovanie 

prírody 

 

 

Výtvarné 

osvojovanie 

prírody 

 

 

Výtvarné 

osvojovanie 

predmetov 

Vychádzka 

do prírody 

 

 

 

 

 

Pani Jeseň 

 

 

 

 

Šípky –

vetvička 

 

 

 

Mikulášska 

čiapka, 

čižmička, 

ponožka 

Telesná výchova, 

prírodoveda, 

environmentálna 

výchova, výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Literárna výchova, 

Hudobná, 

environmentálna 

výchova 

 

Literárna, 

environmentálna 

výchova, 

prírodoveda 

 

Literárna, hudobná, 

etická výchova, 

výchova 

k manželstvu a 

zbieranie 

prírodného 

materiálu 

 

 

 

 

kombinovaná 

technika – 

lepenie  

 

 

rozfúkavanie 

škvŕn, práca 

s tušom 

a pastelom 

 

textilná koláž 

Žiak vie vyjadriť 

svoje pocity 

 

 

 

 

 

Žiak dokáže 

vystihnúť postavu 

a zladiť viac 

výtvarných techník 

 

Žiak vie výtvarne 

esteticky zhodnotiť 

a dotvoriť zhluk 

škvŕn 

 

Žiak vie samostatne 

nakresliť tvar 

predmetu 

Pozorovanie,  

rozhovor 

 

 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

   1 

 



rodičovstvu 

XII. Výtvarne vnímať a jednoducho 

analyzovať tvar úžitkového predmetu 

 

 

 

Výtvarne vyjadriť vlastnú predstavu, 

vyhľadávať tvarovo a farebne 

zaujímavé útvary 

 

 

 

Dekoratívne riešiť plochu radením 

vecných prvkov s funkčným 

zameraním 

Výtvarné 

osvojovanie 

predmetov 

 

 

Výtvarné 

osvojovanie 

predmetov 

 

 

 

Hra, 

experimentovanie 

a dekoratívne 

práce 

Origami – 

sviečka 

 

 

 

Vianočná 

ozdoba 

 

 

 

 

Vianočný 

pozdrav 

Pracovné 

vyučovanie 

 

 

 

Pracovné 

vyučovanie, 

výchova 

k manželstvu a 

 rodičovstvu 

 

Pracovné 

vyučovanie, 

výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Skladanie 

papiera 

 

 

 

Strihanie, 

lepenie, 

kombinovaná 

technika 

 

 

Lepenie, 

kombinovaná 

technika 

Žiak si osvojil na 

základe pokynov  

postup skladania 

 

 

Žiak vie tvorivo 

vyjadriť svoje 

predstavy 

 

 

 

Žiak vie tvorivo 

vyjadriť svoje 

predstavy 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

   1 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

    

    

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 



I. Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať 

tvar daných predmetov. Popísať 

obľúbenú hračku a jej význam pre 

žiaka. Rozvíjať komunikačné 

zručnosti. 

 

 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať 

postavu v pohybe, správne zachytiť jej 

tvar. Rozvíjať jemnú motoriku rúk. 

Vedieť vymenovať jednotlivé časti tela 

človeka. 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať 

postavu v pohybe, správne zachytiť jej 

tvar. Rozvíjať jemnú motoriku rúk. 

Pracovať na skupinovej koláži postáv. 

Byť sebakritický. 

Výtvarné 

zobrazenie 

predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické práce 

Moja 

hračka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné hry 

Pracovné 

vyučovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telesná výchova, 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telesná výchova, 

výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Rozhovor,                 

kombinovaná 

technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

kresba, koláž 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Aktívne 

pozoruje a správne 

zachytáva tvar 

daných predmetov. 

Rozvíja svoje 

komunikačné 

zručnosti. 

 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Aktívne 

pozoruje a správne 

zachytáva postavu 

v pohybe. Rozvíja 

jemnú motoriku rúk. 

Správne vymenováva 

jednotlivé časti tela 

človeka. 

 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Aktívne 

pozoruje a správne 

zachytáva postavu 

v pohybe. Rozvíja 

jemnú motoriku rúk. 

Rešpektuje 

schopnosti a danosti 

spolužiakov. Rozvíja 

sebakritické 

myslenie. 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analýza a rozbor 

prác žiakov 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadový a drobný 

materiál 

 

 

 

 

 



 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II. Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. Štylizácia postavy. 

Poznať charakteristiku fašiangového 

obdobia. Poznať zvyky a tradície. 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Vyjadriť situáciu, 

dej a vzťahy. Rozmiestniť figúry a iné 

obrazové  prvky na ploche. Poznať 

najznámejších tvorcov rozprávok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarné prázdniny 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Zachovanie 

proporcií tela pri zachovaní farebnosti 

zobrazovaných postáv. Pozorovať 

a vnímať postavu v pohybe, správne 

zachytiť jej tvar. Rozvíjať 

komunikačné zručnosti pri prezentácii 

rozprávkovej postavy. 

Práca 

s materiá-

lom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarné 

prázdniny 

 

Tematické 

práce 

Fašiangová maska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia 

obľúbenej 

rozprávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarné prázdniny 

 

 

Postava z 

rozprávky 

Pracovné 

vyučovanie, 

výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

 

 

 

 

Literárna výchova, 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárna výchova, 

výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Rozhovor,                   

strihanie 

a lepenie,                       

maľba 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

kombinovaná 

technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor,                 

kolorovaná 

kresba               

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Tvorivo štylizuje 

postavu. Rozvíja 

jemnú motoriku 

rúk. Pozná špecifi-

ká fašiangového 

obdobia, zvyky 

a tradície. 

 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Vie 

vyjadriť situáciu, 

dej a vzťahy vo 

vybranej rozprávke. 

Správne 

rozmiestňuje figúry 

a obrazové prvky. 

Pozná 

najznámejších 

tvorcov rozprávok. 

 

 

 

 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Aktívne 

pozoruje a správne 

zachytáva postavu 

v pohybe. Rozvíja 

jemnú motoriku rúk 

Aktívne rozvíja ko- 

munikačné zručnos-

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

-nožnice, lepidlo,  farebný 

papier, drobný materiál, 

odpadový materiál                       



ti pri prezentácii 

svojej rozprávkovej 

postavy. 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III. Zaznamenať zhluk čiar,  zámerné 

vlnenie lomenia čiar. Rozvíjať  

fantáziu a predstavivosti pre 

vyhľadávanie a dotváranie vzťahov.  

Rozvíjať jemnú motoriku rúk. 

Zachytenie základných dejov v prírode 

a v prírodninách. 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Výtvarno-estetické  

hodnotenie  zámerne vytváraných 

škvŕn.  Dotváranie na základe 

predstavy. Rozvíjať jemnú motoriku 

rúk. 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Správna štylizácia 

daného predmetu. Pozorovanie 

a vystihnutie tvaru a farby.  Poznať 

stavbu tela prvosienky i iných jarných 

kvetov. 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Správna štylizácia 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

 

 

 

 

 

 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

 

 

 

 

Tematické 

práce 

 

 

 

 

 

 

Práca s ma-

teriálom 

Neravidelné línie 

(logo) 

 

 

 

 

 

 

 

Rozfúkané farebné 

škvrny 

 

 

 

 

 

Prvosienka 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná lúka 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

Prírodoveda, 

environmentálna 

výchova, literárna 

výchova 

 

 

 

 

Literárna výchova, 

Hudobná, 

Rozhovor, 

kresba tušom 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

kresba tušom, 

kresba pastelom 

   

 

 

 

Rozhovor, 

kresba tempe-

rou 

 

 

 

 

 

Rozhovor,               

strihanie, lepe-

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú  predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Zaznamenáva zhluk 

čiar, zámerné vlne-

nie lomenia čiar. 

Rozvíja jemnú 

motoriku rúk.   

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť, tvorivosť a 

vlastné estetické cí-

tenie. Dotvára daný 

rozfúkaný tvar.  

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Správne výtvarne 

a štylisticky zachy-

táva  prvosienku.  

Pozná jarné kvety. 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nožnice, lepidlo, farebný 

papier, drobný a odpadový 



daného predmetu. Vystihnúť priestor  

rozmiestnením obrazových prvkov. 

 

 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Správna štylizácia 

daného predmetu. Vystihnúť priestor  

rozmiestnením obrazových prvkov. 

Prezentácia skupinového výtvoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s ma- 

teriálom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná lúka 

environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Literárna výchova, 

Hudobná, 

environmentálna 

výchova 

 

nie, kombino-                  

vaná technika 

 

 

 

 

 

Rozhovor, stri-            

hanie, lepenie,                        

kombinovaná 

technika 

vosť a tvorivosť. 

Správne výtvarne 

a štylisticky zachy-

táva  jarné kvety na 

ploche. 

 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Správne výtvarne 

a štylisticky zachy-

táva  jarné kvety na 

ploche. Rozvíja ko-

munikačné zručnos-

ti. Rešpektuje 

schopnosti 

spolužiakov. 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

materiál 

 

 

 

 

 

 

-nožnice, lepidlo, farebný 

papier, drobný a odpadový 

materiál 

IV. Rozvíjať výtvarnú predstavivosť žia-

kov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú moto-

riku rúk. Vyjadriť vlastnú predstavu. 

Vyhľadávanie farebne a tvarovo zau-

jímavých tvarov. Poznať význam 

veľkonočných sviatkov. 

 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Vyberať, zostavovať 

a spájať rôznorodý materiál a voľne ho 

graficky zobraziť. Poznať význam 

veľkonočných sviatkov. 

 

 

 

 

Vnímať okolité prostredie, zachytiť 

zmeny vplyvom zmeny ročných 

období. 

 

 

Dekoratív-

ne práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoratív-

ne práce 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná 

vychádzka 

 

 

 

Veľkonočná 

výzdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočný 

pozdrav 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná vychádzka 

 

 

 

 

Pracovné 

vyučovanie, 

výchova 

k manželstvu a 

 rodičovstvu 

 

 

 

 

 

Pracovné 

vyučovanie, 

výchova 

k manželstvu a  

rodičovstvu 

 

 

 

 

Telesná výchova, 

prírodoveda, 

environmentálna 

výchova 

 

Rozhovor,               

kombinovaná 

technika 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor,                  

práca 

s rôznorodým 

materiálom. 

 

 

 

 

 

Vychádzka 

 

 

 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predsta-

vivosť a tvorivosť. 

Rozvíja jemnú mo-

toriku rúk.  Vyhľa-

dáva farebne a tva-

rovo zaujímavé tva-

ry. Pozná význam 

Veľkej noci. 

 

Žiak a rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť,tvorivosť.  Vy-

berá a spája rôzno-

rodý materiál a tvo-

rivo ho graficky zo-

brazuje. Pozná výz-

nam Veľkej noci. 

 

Vníma okolité 

prostredie a zmeny 

spôsobené vplyvom 

ročného obdobia. 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie, 

rozhovor 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Aktívne rozvíjať 

poznávacie procesy a pozorovanie.  

Štylizované vyjadrenie tvaru 

z predstavy. Poznať charakteristiku 

daných vtákov, vedieť špecifikovať 

ich životné pochody. 

Farba a 

línia 

 

Vtáčik Prírodoveda, 

environmentálna 

výchova 

 

Rozhovor, 

vyškrabávanie 

(tuš, vosk) 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Rozvíja spoje poz-

návacie schopnosti. 

Vie vymenovať nie-

koľkých vtákov o-

kolia a špecifikovať 

ich primárne 

životné pochody. 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

1 

 

-papier, voskové pastely, 

tuš, pierko na  

vyškrabávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 



V. Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Aktívne rozvíjať 

poznávacie procesy a pozorovanie.  

Štylizované vyjadrenie tvaru 

z predstavy. Poznať charakteristiku 

daných vtákov, vedieť špecifikovať 

ich životné pochody. 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Pracovať 

ľubovoľnou výtvarnou technikou. 

Pochopiť  význam rodičov, matky pre 

život dieťaťa. 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

a tvorivosť žiakov. Začleniť obrazové 

prvky v priestore. Správne zaznačiť 

stavbu tela zvierat v pokoji, v pohybe. 

 

 

 

 

Pochopiť význam ochrany životného 

prostredia. Spoločne sa podieľať na 

skrášľovaní školského dvora. 

 

Farba 

a línia 

 

 

 

 

 

 

 

Atematické 

práce 

 

 

 

 

 

Farba 

a línia 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné 

umenie 

a životné 

prostredie 

 

Vtáčik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darček pre 

mamičku 

 

 

 

 

 

ZOO 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava školského 

dvora a okolia 

Prírodoveda, 

environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

 

 

Prírodoveda, 

environmentálna 

výchova, výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

 

Pracovné vyučova-

nie, telesná výcho-

va, prírodoveda, 

environmentálna 

výchova, výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Rozhovor, 

vyškrabávanie 

(tuš, vosk) 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor,                  

ľubovoľná 

technika 

 

 

 

 

Rozhovor,                

kombinovaná 

technika 

 

 

 

 

 

Rozhovor, prá-            

ca v školskom 

areáli 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Rozvíja spoje poz-

návacie schopnosti. 

Vie vymenovať nie-

koľkých vtákov 

okolia. 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Žiak si samostatne 

vyberá ľu-bovoľnú 

výtvarnú techniku. 

 

Žiak aktívne rozvíja 

svoju výtvarnú 

predstavivosť 

a tvorivosť. Žiak 

štylisticky správne  

vyjadruje tvar 

z predstavy. 

 

Žiak pozná pojem 

životné prostredia, 

chápe potrebu jeho 

ochrany. Aktívne sa 

podieľa na 

skrášľovaní 

životného 

prostredia. 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-papier, voskové pastely, 

tuš, pierko na  

vyškrabávanie 

VI. Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Vyvážená 

kompozícia obrazových prvkov na 

ploche. 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Aktívne rozvíjať 

poznávacie procesy a pozorovanie.  

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

 

 

 

 

Dekoratív-

ne práce 

 

Domy a stromy 

 

 

 

 

 

 

Stroj budúcnosti 

 

 

Matematika, príro-

doveda, environ-

mentálna výchova, 

výchova k manžel-

stvu a rodičovstvu 

 

 

Pracovné vyučova-

nie, výchova 

k manželstvu 

Rozhovor, 

kolorovaná 

kresba 

 

 

 

 

Rozhovor, 

koláž 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Žiak štylisticky 

správne  vyjadruje 

tvar z predstavy. 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



Štylizované vyjadrenie tvaru z pred-

stavy.  Dotváranie na základe pred-

stavy. Vymyslieť  fantastický stroj. 

 

 

 

Rozvíjať výtvarnú predstavivosť 

žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať 

postavu v pohybe, správne zachytiť jej 

tvar. Rozvíjať pocit spolupatričnosti. 

 

 

 

 

Porovnávať štýl  jednotlivých 

ilustrátorov. 

 

 

 

 

 

 

Tematické 

práce 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné 

umenie a 

prostredie 

 

 

 

 

 

 

Naša trieda 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda 

a rodičovstvu 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova, výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

 

 

 

Literárna výchova 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

ľubovoľná 

výtvarná 

technika 

 

 

 

 

Rozhovor, 

beseda 

Štylisticky správne  

vyjadruje tvar. Pra-

cuje s líniou, fareb-

ne správne člení 

plochu. 

 

Žiak rozvíja svoju 

výtvarnú predstavi-

vosť a tvorivosť. 

Štylisticky správne  

vyjadruje tvar pos-

táv. Rozvíja seba-

kritické myslenie. 

 

Poznať štýl 

jednotlivých 

ilustrátorov. 

 

 

 

 

 

 

analýza 

a rozbor prác 

žiakov 

 

 

 

 

 

exploračná 

metóda 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

TVVP  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  IV.ročník 
 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 



 

IX. 

Oboznámiť sa s cieľom 

a obsahom hodín 

výtvarnej výchovy. 

Skompletizovať 

pomôcky. 

Úvodná 

hodina 

Úvodná 

hodina 

Finančná 

gramotnosť 

-rozhovor Poznať obsah 

a cieľ VYV 

Rozhovor, 

motivácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Vedieť 

zobraziť dej  na základe 

zážitku. Rozvíjať 

komunikačné zručnosti. 

Tematické 

práce 

Zážitok z 

prázdnin 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                  

-ľubovoľná 

technika 

Rôznymi 

technikami 

vyjadriť 

príjemné 

pocity z 

prázdnin  

Rozhovor 

klasifikácia 

1  

 Poznať  farby a ich 

vlastnosti a vplývanie na 

človeka.  Poznať teplé 

a studené farby.  

Experimentovať, miešať 

farby, zachytiť lomenie 

farieb. Poznať rastliny 

a ich špecifické danosti. 

Hra s farbou Kvetinový 

záhon 

Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                 

- maľba 

Poznať 

farebné 

kombinácie 

farieb, 

základné 

životné 

prejavy rastlín 

Rozhovor 1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Vyjadrenie 

pocitu na základe 

pozorovania prírody. 

Oboznámiť sa so 

životom stromu.  

Práca 

s prírodným 

materiálom 

Strom a jeho 

premeny 

Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                

– 

kombinova-

ná technika 

Poznať 

životné 

prejavy 

stromov, 

nakresliť list a 

ihličie   

Rozhovor 1  

 

X. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. Hra 

s líniou. 

Experimentovať, miešať 

farby, zachytiť lomenie 

farieb. 

Tematické 

práce 

Šarkany Osobnostný 

a sociáĺny 

rozvoj 

-hra 

s farbou a 

líniou 

Vytvoriť farbu 

miešaním 

iných farieb 

Rozhovor, 

klasifikácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. Hra 

s líniou. 

Experimentovať, miešať 

farby, zachytiť lomenie 

farieb. Podporovať 

spolupatričnosť. 

Tematické 

práce 

Šarkany                          

Triedny 

šarkan 

Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                   

– hra 

s farbou a 

líniou 

Spoločný 

triedny šarkan 

Rozhovor, 

motivácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Dodržiavať tvarový 

Farby, línia 

a výtvarné 

materiály 

Super vlajka 

triedy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-otláčanie 

geometrick

ých tvarov, 

iných 

tvarov 

Vytvoriť 

šachovnicu, 

vzorkovnicu a 

ornament 

striedaním 

Rozhovor, 

motivácia 

1  



a farebný rytmus na 

ploche. Striedanie 

tmavej a svetlej farby. 

farieb 

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Vyjadrenie línie 

a symetrie. Zaoberať sa 

potrebou ochrany 

životného prostredia. 

Farby, línia 

a výtvarné 

materiály 

Strom 

budúcnosti 

Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                  

-koláž z 

papiera 

Z výstrižkov 

vytvoriť strom 

budúcnosti 

Rozhovor  

Klasifikáci

a 

1  

 

XI. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Aktívne pracovať 

v skupinách. Vedieť 

prezentovať maskota 

triedy. 

Tematické 

práce 

Maskot triedy Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

-rozhovor                          

– 

individuáln

e zvolená 

výtvarná 

technika                     

– práca 

s kartónový

m 

materiálom 

pripraviť 

návrh na 

maskota triedy  

Rozhovor 

Motivácia 

1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Aktívne pracovať 

v skupinách. Vedieť 

prezentovať maskota 

triedy. Rozvíjať 

komunikačné zručnosti. 

Tematické 

práce 

Maskot triedy Enviromentáln

a výchova, 

tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

-rozhovor                          

– 

individuáln

e zvolená 

výtvarná 

technika                     

– práca 

s kartónový

m 

materiálom 

Realizácia 

práce maskot 

Rozhovor 

Motivácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Výtvarne esteticky 

zhodnotiť a dotvoriť 

zhluk farebných škvŕn. 

Farby, línia 

a výtvarné 

materiály 

Vetvička a jej 

tvorivé 

dotvorenie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                   

– 

kolorovaná 

kresba 

tušom                  

– kresba 

ceruzkou  

Spoznať 

rozdiel medzi 

prácou s tušom 

a štetcom 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Výtvarne esteticky 

zhodnotiť a dotvoriť 

zhluk farebných škvŕn. 

Farby, línia 

a výtvarné 

materiály 

Vetvička a jej 

tvorivé 

dotvorenie 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                   

– 

kolorovaná 

kresba 

tušom                  

– kresba 

pastelkou 

Zdokonalenie 

sa pri práci 

s tušom a pri 

vyrývaní do 

navoskovanéh

o papiera 

Rozhovor 1  

 

XII. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Vyjadrenie 

charakteristiky danej 

postavy. Poznať legendy 

o jeho činoch 

Práca s 

materiálom 

Mikuláš Multikultúrna 

výchova, 

regionálna 

výchova 

a tradičná ľud. 

Kultúra 

-rozhovor                      

-strihanie, 

lepenie                     

- maľba 

Príprava 

mikuláškeho 

darčeka 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Vyjadriť vlastnú 

predstavu. Vyhľadávanie 

farebne a tvarovo 

zaujímavých tvarov. 

Poznať potrebu lásky 

a rodinného pokoja pre 

Dekoratívne 

práce 

Zvonček, 

guľa, anjel 

Ochrana 

života 

a zdavia, 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                           

– 

kombinova-

ná technika 

Získanie 

zručností pri 

výrobe ozdôb 

rôznymi 

technikami 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  



život človeka. 

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Zobrazenie postáv 

a zvierat v pohybe. 

Tematické 

práce 

Betlehem Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                 

– kresby                      

– práca 

s kartónom 

a papierom                 

( strihanie, 

lepenie) 

Získať 

poznatky 

o rôznych 

druhoch 

papiera a ich 

využívaní 

Rozhovor 

Motivácia 

1  

 

I. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Pozorovať 

a vnímať tvar daných 

predmetov. Popísať 

obľúbenú hračku a jej 

význam pre žiaka. 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti. 

Výtvarné 

zobrazenie 

predmetov 

Moja hračka Mediálna 

výchova 

-rozhovor                 

– 

kombinova-

ná technika 

Prezentácia 

obľúbenej 

hračky 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Pozorovať 

a vnímať postavu 

v pohybe, správne 

zachytiť jej tvar. 

Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. Vedieť 

vymenovať jednotlivé 

Tematické 

práce 

Zimné hry Ochrana 

života 

a zdravia 

- rozhovor                  

- kresba  

Žiak sa naučí 

správne 

proporčne 

zachytiť na 

výkres ľudskú 

tvár 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  



časti tela človeka. 

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Pozorovať 

a vnímať postavu 

v pohybe, správne 

zachytiť jej tvar. 

Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. Pracovať 

na skupinovej koláži 

postáv. Byť sebakritický. 

Tematické 

práce 

Zimné hry Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, tvorba 

projektu  

- rozhovor                  

- kresba                       

- koláž 

Žiak si nájde 

svoje miesto 

v pracovnej 

skupine pri 

skupinovej 

práci 

Rozhovor 1  

 

II. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Štylizácia postavy. 

Poznať charakteristiku 

fašiangového obdobia. 

Poznať zvyky a tradície. 

Práca s 

materiálom 

Fašiangová 

maska 

RGV 

a tradičná 

ľudová kultúra 

-rozhovor                  

– strihanie 

a lepenie                      

- maľba 

Vedieť 

spoznať 

regionálny 

kroj 

Rozhovor 1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Vyjadriť 

situáciu, dej a vzťahy. 

Rozmiestniť figúry a iné 

obrazové  prvky na 

ploche. Poznať 

najznámejších tvorcov 

rozprávok. 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

Ilustrácia 

obľúbenej 

rozprávky 

Mediálna 

výchova 

-rozhovor                 

-

kombinova

ná technika 

Žiak spozná 

troch známych 

rozprávkárov 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Zachovanie 

proporcií tela pri 

zachovaní farebnosti 

zobrazovaných postáv. 

Pozorovať a vnímať 

postavu v pohybe, 

správne zachytiť jej tvar. 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti pri prezentácii 

rozprávkovej postavy. 

Tematické  

práce 

Postava z 

rozprávky 

Mediálna 

výchova 

-rozhovor                 

-kolorovaná 

kresba 

Za pomoci 

predlohy 

dokáže 

nakresliť 

obľúbenú 

rozprávkovú 

postavu 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 

III. 

Zaznamenať zhluk čiar,  

zámerné vlnenie lomenia 

čiar. Rozvíjať  fantáziu 

a predstavivosti pre 

vyhľadávanie 

a dotváranie vzťahov.  

Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

Nepravidelné 

línie               

( Logo ) 

Enviromentáln

a výchva 

-rozhovor                    

– kresba 

tušom 

Spoznanie 

základov op-

artu 

Rozhovor 1  



Zachytenie základných 

dejov v prírode 

a v prírodninách. 

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Výtvarno-

estetické  hodnotenie  

zámerne vytváraných 

škvŕn.  Dotváranie na 

základe predstavy. 

Rozvíjať jemnú 

motoriku rúk. 

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály 

Rozfúkané 

farebné 

škvrny 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor               

- kresba 

tušom – 

kresba 

pastelom 

Získavanie 

zručností pri 

netradičných 

technikách, 

navrhne 

farebný vzor  

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Správna 

štylizácia daného 

predmetu. Pozorovanie 

a vystihnutie tvaru 

a farby.  Poznať stavbu 

tela prvosienky i iných 

jarných kvetov. 

Tematické 

práce 

Prvosienka Enviromentáln

a výchova, 

dopravná 

výchova 

-rozhovor                

–maľba 

temperou 

Žiak sa naučí 

rozoznať 

medzi jarnými 

kvetmi 

prvosienku 

Rozhovor 1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Správna 

štylizácia daného 

predmetu. Vystihnúť 

priestor  rozmiestnením 

obrazových prvkov 

Práca s 

materiálom 

Jarná lúka Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor              

– strihanie, 

lepenie                       

– 

kombinova-

ná technika 

Vytvorí koláž 

z rôznych 

jarných kvetov 

Rozhovor 

motivácia 

 

1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Správna 

štylizácia daného 

predmetu. Vystihnúť 

priestor  rozmiestnením 

obrazových prvkov. 

Prezentácia skupinového 

výtvoru. 

Práca s 

materiálom 

Jarná lúka Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

-rozhovor              

– strihanie, 

lepenie                       

– 

kombinova-

ná technika 

Vytvorí časť 

skupinovej 

práce, získa 

pocit 

spoluparičnost

i 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 

IV. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Rozvíjať 

jemnú motoriku rúk. 

Vyjadriť vlastnú 

predstavu. Vyhľadávanie 

farebne a tvarovo 

zaujímavých tvarov. 

Poznať význam 

veľkonočných sviatkov. 

Dekoratívne 

práce 

Veľkonočná 

výzdoba 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor               

-

kombinova

ná technika 

Rôznymi 

technikami 

vytvorí 

farebné 

ornamenty 

Rozhovor 

motivácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Vyberať, 

zostavovať a spájať 

rôznorodý materiál 

a voľne ho graficky 

zobraziť. Poznať 

význam veľkonočných 

sviatkov. 

Dekoratívne 

práce 

Veľkonočný 

pozdrav 

RGV 

a tradičná 

ľudová kultúra 

-rozhovor                 

– práca 

s rôznorodý

m 

materiálom 

Vytvoriť 

veľkonočný 

pozdrav 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 Vnímať okolité 

prostredie, zachytiť 

zmeny vplyvom zmeny 

Jarná 

vychádzka  

Jarná 

vychádzka 

Dopravná 

výchova 

-vychádzka Počas 

vychádzky 

pozoruje 

Rozhovor 

Motivácia 

1  



ročných období. zmeny v jarnej 

prírode 

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Aktívne 

rozvíjať poznávacie 

procesy a pozorovanie.  

Štylizované vyjadrenie 

tvaru z predstavy. 

Poznať charakteristiku 

daných vtákov, vedieť 

špecifikovať ich životné 

pochody. 

Farba a línia  Vtáčik  Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor              

– vyškrabá-

vanie (tuš, 

vosk) 

Poznať 

životné 

prejavy 

a niekoľko 

najznámejších 

jarných vtákov 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

 

V. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Aktívne 

rozvíjať poznávacie 

procesy a pozorovanie.  

Štylizované vyjadrenie 

tvaru z predstavy. 

Poznať charakteristiku 

daných vtákov, vedieť 

špecifikovať ich životné 

pochody. 

Farba a línia Vtáčik Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor              

– vyškrabá-

vanie (tuš, 

vosk) 

Vedieť 

rozoznať 

niekoľko 

najznámejších 

domácich 

vtákov 

 

 

 

Rozhovor 1  



 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Pracovať 

ľubovoľnou výtvarnou 

technikou. Pochopiť  

význam rodičov, matky 

pre život dieťaťa. 

Tematické 

práce  

Darček pre 

mamičku 

Enviromentáln

a výchova, 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                 

– 

ľubovoľná 

technika 

Vedieť si 

zvoliť vhodnú 

techniku 

k danej téme 

 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

Motivácia 

1  

 Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Začlenenie 

obrazových prvkov 

v priestore. Správne 

zaznačiť stavbu tela 

zvierat v pokoji či 

v pohybe.  

Farba a línia  ZOO Enviromentáln

a výchova 

-rozhovor                

– 

kombinova-

ná technika 

Poznať stavbu 

tela zvierat – 

základné časti 

tela 

živočíchov  

Rozhovor 

Motivácia 

1  

 Pochopiť význam 

ochrany životného 

prostredia. Spoločne sa 

podieľať na skrášľovaní 

školského dvora. 

Výtvarné 

umenie 

a životné 

prostredie 

Úprava 

školského 

dvora a okolia 

Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

-rozhovor                

–práca 

v školskom 

areáli  

Vedieť 

vymenovať 

škodlivé 

vplyvy na 

životné 

prostredie 

Rozhovor 

motivácia 

 

1  

 

VI. 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Vyvážená 

kompozícia obrazových 

prvkov na ploche.  

Farba, línia 

a výtvarné 

materiály  

Domy a 

stromy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                 

-  

kolorovaná 

kresba 

Vedieť 

rozčleniť 

výkres na časti 

vhodne podľa 

témy práce   

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  



 

 

Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Aktívne 

rozvíjať poznávacie 

procesy a pozorovanie.  

Štylizované vyjadrenie 

tvaru z predstavy.  

Dotváranie na základe 

predstavy. Vymyslieť  

fantastický stroj 

Dekoratívne 

práce 

Stroj 

budúcnosti 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                

- koláž 

Poznať 

význam 

techniky pre 

moderný život 

človeka 

Rozhovor 

Klasifikáci

a 

1  

. Rozvíjať výtvarnú 

predstavivosť žiakov, 

tvorivosť. Pozorovať 

a vnímať postavu 

v pohybe, správne 

zachytiť jej tvar. 

Rozvíjať pocit 

spolupatričnosti. 

Tematické 

práce 

Naša trieda Ochrana 

života 

a zdravia 

-rozhovor                

– 

ľubovoľná 

výtvarná 

technika 

Základné časti 

ľudského tela, 

vedieť 

proporčne 

rozdeliť telo 

človeka 

Rozhovor 

Motivácia 

1  

. Porovnávať štýl  

jednotlivých ilustrátorov. 

Výtvarné 

umenie a 

prostredie 

Beseda  Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

-rozhovor                   

- beseda 

 Rozhovor 

motivácia 

1  

 

 
 

 

 

 



 


