
VÝTVARNÁ VÝCHOVA (5. - 9. ročník) 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova vychádza z autentických skúsenosti žiaka, získaných 

výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. 

Rozvíja osobnosť žiaka 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 žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. 

Uskutočňuje sa to: 

– dôrazom na objaviteľsky prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, 

– nahradením nedostatku formálnych zručnosti pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto 

zručnosti nevyžadujú, 

 Do vyučovania sú zaraďovane prostriedky a činnosti, ktoré žiakovi dovoľujú  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. Zapája sa koncepčne a konštrukčne myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu 

s myslením estetickým. Detskú spontánnosť ma postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent. 

Zvyšujú sa jeho technické schopnosti, preto potrebuje vo výtvarnej výchove objaviť oblasť 

nových možnosti, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 

OBSAH 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 

predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov, vždy na úrovni 

zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní 

osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka umožňuje učiteľovi 

sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. 

Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky 

pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. 

Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Okrem navrhovaného 

priebehu úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku 

(pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej . 

 

TÉMY 

5.ročník : Hravé farby- farebná škála, Motýľ, Maškara, Rozprávka, V lese 

                 Priestorové vytváranie- Chrobáčikovia, Darčeková škaluľka, Vianočná 

                 pohľadnica, Zimná zvonkohra, Šperk pre mamičku, Bambuľky 

                 Kresba a maľba- Potreby každodennej potreby- zátišie, Krajinka, 

                 Moja nálada, Portrét spolužiaka, Veľkonočné vajíčka, Tetovačka, 

                 Hra na reštaurátora, Dekoratívne kamienky, Rodinná fotografia, Štúdia 

                  rastlinky    

6. ročník: Hra s výtvarnými technikami- Dejiny umenia- Pravek, Praveké zvieratká, 



                Teória – maliarstvo, výtvarné techniky, Zátišie s kvetmi, Návrh na poštovú     

                 Známku, Zimná krajina, Vianočné pozdravy, ozdoby, Teória- kresba 

                Kresba, tieňovanie a kompozícia- Čo je to kompozícia, Zátišie 

                s džbánom, Drapéria, Ovocie a zelenina, Strom, Dej. um.- Antika 

7. ročník: Výtvarný jazyk- Poriadok a chaos, kompozícia, 

                 Možnosti zobrazovania videného sveta- Kresba priestoru, perspektíva 

                 Podnety výtvarného umenia- Dadaizmus, Akčné umenie, Renesancia 

                 Podnety fotografie- Fotografická reportáž- spájanie obrazov 

                 Podnety filmu a videa – scenár, literárna príprava filmu a videa 

                 Podnety architektúry- Typ, funkcia, výraz stavby, vzhľad 

                 Podnety dizajnu- Dizajn výrobku, návrh úžitkového predmetu 

                 Podnety tradičných remesiel- Podnety krajčírstva 

                 Elektronické média- Morfing- transformácie tvaru na iný tvar 

                 Podnety hudby a literatúry- Vizuálna poézia 

                 Podnety rôznych oblastí poznávania sveta- Telo človeka a zvieraťa 

                 Tradícia a identita- Rozprávky, príbehy, legendy a história obce 

                 Škola v galérii, galéria v škole- Slovo a obraz 

8. ročník: Obraz v hudbe, hudba v obraze- výber hudobných skladieb k výtvarným  

                 dielam, Výtvarné stvárnenie hudobných foriem, 

                 Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom umení- 

                 Štylizačné variácie motívu a tvaru, Štýl a výraz emócii v hudbe, Láska 

                 a nenávisť stvárnená v hudobných dielach 

                 Multimédia- pohyb a dej, prostredníctvom obrazu a zvuku- Film, strihanie 

                 zvukov a filmových záberov , Obrazovo- zvuková koláž 

                 Umenie a náboženstvo- Vyjadrenie posvätného a transcendentna v hudbe 

                 a obraze, Biblické motívy 

                 Prostredie a situácia- Mestské a vidiecke korene umenia 

                 Divadlo a tanec, spojenie s hudbou a dizajnom 

                 Portréty spolužiaka- Literárny opis spolužiaka, Portrét v dejinách umenia 

                 Fotografický portrét, Kresba portrétu 

 

9. ročník: Pozitív a negatív, Návrh na krabičku, obal- úžitkové umenie, Umenie   

                20. storočia, Kubistické zátišie, Tetovanie, Expresionizmus- kone, 

                Grafity- vandalizmus alebo umenie?, Iniciály- výtvarné spracovanie 

                písma, Obraz z písma, Reštaurátor umeleckého diela, Plagát- história 

                plagátu, Abstrakcia- nálada v maľbe, Karikatúra známej osobnosti, 

                Návrh interiéru a exteriéru                                

 

CIELE PREDMETU 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základne kompozične princípy, 

vybrane techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť  

reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz ) umeleckých diel, 

svoj zážitok z nich. Poznať vybrane typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a 



niektoré štýlové obdobia a iné kultúry. Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej 

reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédia, reklama, výtvarné média, architektúra, dizajn), 

k vedomému používaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii. 

Senzomotorické ciele 

Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu 

vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dorazom na vlastný prístup, vlastný názor         a 

vkus. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať                a 

podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém. 

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

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a technik. 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania            a 

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

tradícii. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať 

cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie       

a aktívne používanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového 

vyučovania. 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE, STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Metodické východiská predmetu sú: 

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

vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak 

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

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

(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša 

sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To 

kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa 

predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ. 

b)   Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s 

vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové 

umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, 

matematickými postupmi a pod. Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú 

platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. 

Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie 

zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu 

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

  - osobnosti a veku žiaka, 

              - edukačných cieľov, 

              - kultúrno-spoločenskej reality. 

 

 

 



CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 

Žiak dokáže: 

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

časti), 

– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – zaber (fotografia, film, 

komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristicky tvar (plastika), 

– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou 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 technik, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, 

– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

– tvorivo používať vybrane média, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať 

a štylizovať –  vedieť vyjadriť vlastne nápady a koncepty, 

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

(regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

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

z iných predmetov 

 Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi -ceruza, štetec, pero, fixky, uhlík, drievko .. 

– 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 

– zvládnuť konštrukčno- technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, 

skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asamblaži vkladanie, lepenie, 

spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.), 

– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketaž), obliepanie, 

obväzovanie, odrotovanie, 

– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotaž, dekalk, monotypia, papierorez, sadrorez, 

linorez a pod.), 

– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asamblaži, 

– zvládnuť základne grafické operácie na počítači. 

 Mentálne spôsobilosti 

– rozvoj schopnosti a získavanie zručnosti v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania 

zážitku, vyjadrovania fantázie, predstav a nápadov (vlastných koncepcii), 

Žiak dôkaze: 

– vedieť odôvodniť vyber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo z 

hľadiska (dôležité – nepodstatne, zaujímavé – nezaujímavé) 

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

inými typmi krajín, architektúr 



– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, geometrie, 

matematiky 

– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov 

– hľadať vlastne cesty seba vyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tvare (imidžu), 

 

HODNOTENIE 

Výborný 

● žiak je iniciatívny a tvorivý, uplatňuje 

vlastne nápady, je otvorený voči novým podnetom 

a experimentovaniu, 

● žiak dokáže vyjadriť veku primerane postoje v oblasti vizuálnej kultúry, 

● žiak ovláda zručnosti  podľa 

požiadaviek ročníkových kompetencii na vynikajúcej úrovni, 

● žiak preukazuje veku primerane mentálne spôsobilosti 

● žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje 

zážitky, činnosti a ich výsledky, 

● žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerane 

edukačným úlohám 

● žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný 

voči tvorivom prejavom, názorom a vkusu iných, 

● žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

 

Chválitebný 

 Žiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia ale je menej 

samostatný, iniciatívny a tvorivý. 

Dobrý 

Žiak realizuje edukačne úlohy priemerne, chyba mu iniciatívnosť, 

tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nove 

vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

Dostatočný 

Žiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 

s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových 

oblastiach. 

Nedostatočný Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací 

proces. 


