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1. Charakteristika predmetu: 

 
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. 

Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie 

prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností 

(kreslenia, maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom 

navrhovania dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom 

a nástrojmi nie je možné nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné 

didaktické formy, ako používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov 

a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo následných ukážok). 

Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom 

počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho predstavivosti a fantázie; nie 

napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov. Výtvarná výchova je založená na tvorivosti 

žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti (ovládanie nástrojov 

a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu až po 

realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh. 

Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími 

predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v 

spracovaní materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové 

podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu a 
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pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar). 

Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami týchto predmetov. 

Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého 

vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité 

kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu: 

Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na 

úrovni poznania i vyjadrovania.  

 

CIELE PREDMETU  

 

Žiaci  

 rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,  

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,  

 spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu,  

 osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,  

 poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,  

 osvojujú si základné kultúrne postoje. 

 

3. Kľúčové kompetencie 
 

 Cieľ Téma 

Sociálne 

komunikačné 

kompetencie 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a 

kultivovane písomnou aj ústnou formou 

primeranou primárnemu stupňu 

vzdelávania,  

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, 

náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor,  

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre 

vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s 

ktorými prichádza do kontaktu,  

Tvorba 

a prezentácia 

projektu 

Práca s IKT 
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- rozumie rôznym typom doterajších textov 

a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne 

reagovať,  

- na základnej úrovni využíva technické 

prostriedky medziosobnej komunikácie,  

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a 

preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie,  

- je schopný na primeranej úrovni 

porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v 

osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, 

týkajúce sa bežných životných situácií 

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matem. myslenia 

a zákl. schopnosti 

poznávania v oblasti 

vied a techniky 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť 

objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

 

Schopnosť 

pochopiť 

priestorové 

možnosti. 

Kompetencie 

v oblasti 

informačných 

a komunikačných 

technológií 

- dokáže primerane veku komunikovať 

pomocou elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne 

vyhľadávať informácie na internete,  

- vie používať rôzne vyučovacie programy,  

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a 

virtuálnym svetom,  

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s 

využívaním internetu a IKT,  

 

Tvorba 

projektov, 

inovatívne 

metódy, 

postery,  

Kompetencia učiť sa -má osvojené základy schopnosti 

sebareflexie pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov,  

- uplatňuje základy rôznych techník učenia 

sa a osvojovania si poznatkov,  

- vyberá a hodnotí získané informácie, 

spracováva ich a využíva vo svojom učení a 

v iných činnostiach,  

- uvedomuje si význam vytrvalosti a 

iniciatívy pre svoj pokrok,  

Oceniť krásu 

kultúrnych 

pamiatok, 

technických 

alebo iných 

výtvorov ľudí. 

Kompetencia riešiť 

problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v 

škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho 

príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva 

rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť 

riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

Multikultúrna 

výchova 
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podobných alebo nových problémoch,  

- pokúša sa problémy a konflikty vo 

vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom,  

Kompetencie 

občianske, sociálne a 

osobné 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu 

sebaobrazu a sebadôvere,  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo 

využíva svoje možnosti,  

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé 

stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho 

zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času,  

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky 

svojich rozhodnutí a činov,  

- uvedomuje si, že má svoje práva a 

povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu 

spoluprácu v skupine,  

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám 

prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci,  

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej 

klímy v triede a svojím konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom,  

Posúdiť život 

človeka 

v priestore 

tvorený 

vzájomnými 

vzťahmi medzi 

prírodou 

a spoločnosťou. 

Skupinová 

práca, tvorivé 

úlohy. 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej 

kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích 

prostriedkov,  

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej 

komunikácie vo svojom živote,  

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane 

veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj,  

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky 

súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

- pozná bežné pravidlá spoločenského 

kontaktu (etiketu),  

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam 

a situáciám,  

- má osvojené základy pre tolerantné a 

empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Riešenie 

problémových 

úloh 

Prezentácia 

projektov 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

4. Obsahové a výkonové štandardy: 

 
 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

/10 hod./ 

škvrna (vytvorená napr. odtláčaním farby 

(dekalk), rozlievaním, zapúšťaním do 

mokrého podkladu, rozfúkavaním) – náhodný 

tvar, jeho dopĺňanie na významový, 

zobrazujúci tvar (podľa predstavivosti žiaka) 

náhodné čiary alebo tvary (dokresľovanie 

alebo domaľovávanie škvrny, odtlačku farby, 

čarbanice, pokrčeného papiera – krkváže a 

pod.)  

obrys (výtvarné zobrazenie obrysov tvarov 

predmetov, figúr) základné tóny farieb, 

druhotné (vymiešané) tóny, teplé a studené 

farby 

- tvoriť škvrny, -rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar, -

vyhľadať v textúre čiar tvary podľa svojich predstáv, - pomenovať 

objavené tvary, - pomenovať tóny základných farieb, - rozlíšiť svetlé 

a tmavé farebné tóny, - rozlíšiť priamku od krivky, 

- tvoriť škvrny, - rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar, - 

vyhľadať v textúre čiar tvary podľa svojich predstáv, - pomenovať 

objavené tvary, - pomenovať tóny základných farieb, - rozlíšiť svetlé 

a tmavé farebné tóny, - rozlíšiť priamku od krivky, 
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2. podnety 

moderného 

výtvarného 

umenia  

/16 hod./ 

fŕkanie, liatie, odtláčanie, kvapkanie, 

roztieranie, rozfúkavanie... farebnej hmoty 

stopa kresliaceho (maliarskeho) nástroja 

(využitie vlastností rôznych nástrojov) stopa 

gesta (rôzne druhy stôp/čiar/ťahov) odpadový 

materiál objekt ukážky: akčná maľba 

použiť rôzne kresliarske (maliarske) nástroje,  vyjadriť výtvarné 

stopy (nástroja, materiálu, gesta) prostredníctvom hravej akcie,  

vytvoriť objekt zo zvolených materiálov, 

3. výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

/4 hod./ 

praveké jaskynné maľby (motívy) materiál, 

nástroje, podklad v tvorbe pravekých ľudí hra 

na pravekého umelca - tvorba artefaktu 

limitovaného motívom a technikou 

výraz portrétu (maľba, socha, fotografia) – v 

priestoroch galérie, alternatívne vo virtuálnej 

galérii na internete akčné napodobnenie 

výrazu portrétu (grimasa, performancia ...) 

výtvarná interpretácia výrazu (kresba, maľba 

...) 

namaľovať svoju predstavu inšpirovanú pravekým umením, 

výtvarne vyjadriť rôzne výrazy tváre, 

4. podnety 

fotografie 

/2 hod./ 

fotografia (napríklad z časopisu) zásah do 

kompozície fotografie, jej doplnenie, 

prekreslenie, premaľovanie kolorovanie, 

dokomponovanie 

doplniť fotografický podklad podľa vlastnej fantázie, 

5. podnety 

filmu  

a videa 

/4 hod./ 

krátka ukážka z vybraného filmu, (groteska) 

pohyblivý obraz – akcia vo filme (videu) 

výtvarné spracovanie akcie/pohybu 

porozprávať o akcii v uvedenej ukážke filmu,  výtvarne 

interpretovať vybranú akciu z filmovej ukážky, 
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6.  

podnety 

architektúr

y 

/4 hod./ 

rozprávková architektúra (maľba, kresba, 

modelovanie, objekt – skladanie, lepenie, 

strihanie...) fantastické motívy v architektúre 

architektúra v rozprávkach (animácie, 

ilustrácie, filmy) 

zobraziť architektúru podľa vlastnej fantázie,  porozprávať o 

zobrazenej architektúre, 

 

7.  

podnety 

dizajnu a 

remesiel 

/8 hd./ 

nezvyčajný, fantastický nábytok, alebo 

nábytok s nezvyčajnými funkciami (napr. 

hojdanie, skákanie, kotúľanie, preklápanie, 

skladanie a rozkladanie – aplikované na typ 

stoličky, postele, skrine, lampy a pod.) alt. 

nezvyčajný odevný doplnok alt. fantastický 

stroj 

nakresliť dizajn podľa svojej fantázie,  

porozprávať o nakreslenom, 

8. rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

/12 hod./ 

fantazijné kreslenie fantazijné maľovanie 

fantazijné modelovanie tvar a hmat (napr. 

ohmatávanie tvarov predmetov skrytých pod 

dekou, alebo kreslenie so zaviazanými očami 

...) povrch predmetu 

 

 

 

- výtvarne zobraziť svoje predstavy a fantáziu na zadanú tému,  

-nakresliť predmety na základe hmatového vnemu, 

 -pomenovať charakter rôznych povrchov podľa hmatového vnemu, 
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9. 

podnety  

poznávania 

sveta 

/2 hod./ 

oživené písmená tvary písmen (tlačených, 

písaných, veľkých, malých) figuratívna 

kompozícia z tvarov písmen 

výtvarne reagovať na písmená abecedy. 

10. 

škola v 

galérii 

/4 hod./ 

výraz portrétu (maľba, socha, fotografia) – v 

priestoroch galérie, alternatívne vo virtuálnej 

galérii na internete akčné napodobnenie 

výrazu portrétu (grimasa, performancia ...) 

výtvarná interpretácia výrazu (kresba, maľba 

...) 

výtvarne vyjadriť rôzne výrazy tváre, 

 

 

5.     Stratégie vyučovania: 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégie výučby 

Metódy             Postupy 

Formy práce Vzdelávacie výstupy 

1. výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Rozprávanie, rozhovor 

Demonštračná metóda 

Prakticko-aplikačné 

metódy 

Rôznorodosť 

doplnkovej literatúry 

Využitie vhodných 

didaktických 

pomôcok 

Diskusia 

Práca s doplnkovou 

literatúrou  

Demonštrácia 

názorných 

pomôcok  

 

kognitívny: poznávanie možnosti urobiť z 

beztvarého významovo čitateľný tvar 

jednoduchým grafickým zásahom, pochopenie 

lokálnych farieb predmetov, ich odstupňovania 

na konkrétnom tvare a vzájomných; 

pomenovanie základných farieb 

 afektívny: 
hravá činnosť, haptický zážitok z rôznych gest, 

nástrojových aktivít, 

objavovanie významov v tvaroch, radosť 

z farieb, zážitok z ich miešania,  

a spolupatričnosti farby a niektorých predmetov 

psychomotorický: 
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schopnosť uvidieť a formálne doplniť 

(artikulovať) neartikulovaný tvar, rozvoj 

obrazotvornosti a jej slovné vyjadrenie, 

získavanie skúseností  

s miešaním farebnej hmoty 

a s farebnou stopou nástroja 

2. podnety 

moderného 

výtvarného umenia  

Projektové metódy 

Skupinová práca 

Získavanie informácií  

Výklad 

Prakticko-aplikačné 

Získavanie 

a triedenie informácií 

 

Skupinová práca 

 

 

 

psychomotorický: 

uvoľnenie, rozvoj gestického vyjadrovania 

kognitívny: 
uvedenie do chápania nefiguratívneho umenia 

ako prostriedku sebavyjadrovania, poznávanie 

sebavyjadrovacej hodnoty maliarskeho gesta 

afektívny: 
radosť z gesta a pohybu, tvorby stopy 

3. výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

Rozprávanie, rozhovor 

Demonštračná metóda 

Získavanie 

a triedenie informácií 

Práca s doplnkovou 

literatúrou  

Diskusia 

psychomotorický: 

prepojenie hmatovej a zrakovej stránky 

výtvarného vyjadrovania, 

realizácia stopy materiálom, jednoduchým 

nástrojom, časťou tela 

kognitívny: 

spoznávanie  života, materiálových a technických 

možností ľudí danej doby, znalosť hlavných 

prejavov jaskynného umenia 

afektívny:  
zážitok objavovanie nových možností 

vyjadrovania 

4. podnety fotografie rozhovor 

Demonštračná metóda 

Využitie vhodných 

didaktických 

pomôcok 

Diskusia psychomotorický: 

vedomé umiestňovanie nových častí v celku 

kompozície, zmena významu 

kognitívny: 

poznanie možností meniť tvary zobrazenia 

afektívny: 
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spontánny prístup k sebavyjadrovaniu sa – 

zásahom do fotografického obrazu 

5. podnety filmu  

a videa 

Rozprávanie, rozhovor 

 

Využitie vhodných 

didaktických 

pomôcok 

Diskusia psychomotorický: 

vlastné formálne spracovanie pohybu 

(pohyblivých obrázkov) 

v kresbe (maľbe), prenos vizuálneho zážitku filmu 

do vlastného prejavu 

kognitívny: 

detské predstavenie základných princípov filmu; 

pochopenie vzťahu filmovej akcie a výrazu 

(komického, smutného, prekvapeného atď.) 

afektívny: 

aktívny prístup k pozeraniu filmov 

6. podnety 

architektúry 

Rozprávanie, rozhovor 

Manipulácia s 

predmetmi 

Improvizácia Demonštrácia 

názorných 

pomôcok 

psychomotorický: 

rozvoj obrazotvornosti, porovnávacích 

schopností 

kognitívny: 

poznatky o rozmanitosti príbytkov a spôsobov 

bývania 

afektívny: 

zážitok z objavovania, a realizácie vlastnej 

predstavy 

7. podnety dizajnu a 

remesiel 

Opis 

Pozorovanie 

Využitie vhodných 

didaktických 

pomôcok 

Hra psychomotorický: 

performatívne zručnosti vo vzťahu k dizajnovaniu 

(doplnkom) a maskám 

kognitívny: 

uvedomenie si výrazu, ktorý dodá časti tela jej 

hravá zmena tvaru a funkcie 

afektívny: 

hry s identitou a maskovaním 

8. rozvoj fantázie a 

synestetické podnety 

Rozprávanie, rozhovor Rôznorodosť 

doplnkovej literatúry 

Diskusia psychomotorický: 

rozvíjanie haptickej stránky výtvarných činností, 
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orientácia na ploche prostredníctvom hmatu 

a motoriky, vnímanie tvaru hmatom 

kognitívny: 

poznávanie povrchov rôznych materiálov a tvarov 

afektívny / osobnostný: 

rozvoj hmatovej senzitívnosti, budovanie 

komplexného prístupu k skutočnosti 

 

9. podnety 

poznávania sveta 

Výklad 

Prakticko-aplikačné 

metódy 

Získavanie 

a triedenie informácií 

Internet psychomotorický: 

hľadanie tvarových vzťahov, aplikácia počtu, 

farebné analógie k zvukom hlások   

kognitívny: 

poznávanie znakov písma a číslic z výtvarného 

hľadiska (tvar, farba, rytmus, symetria, 

zoraďovanie 

afektívny / osobnostný: 

budovanie komplexnejšieho postoja voči 

10. 

škola v galérii 

Rozprávanie, rozhovor 

Demonštračná metóda 

Rôznorodosť 

doplnkovej literatúry 

Beseda psychomotorický: rozvoj schopnosti pozorovať, 

všímať si, rozlišovať, pomenúvať a interpretovať 

výraz 

kognitívny: poznávať znaky portrétu, 

pomenovávať ich 

afektívny / osobnostný: 

budovanie vzťahu k obrazu a zobrazenému 

 

6.    Učebné zdroje: 

Pre všetky tematické celky sa využíva z odbornej literatúry – encyklopédie, knihy výtvarného umenia, z materiálových výučbových prostriedkov 

– obrázky.  

ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 1.roč., SNP, Bratislava 2009, schválilo MŠ SR 15.júla 2009 

ČARNÝ, L. a kol.: Výtvarná výchova na ZŠ Edukačné DVD 
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BARTKO, O. – FILA, R.-REISTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava. SNP, Bratislava 1988 

ŠTOFKO, M.: Metodika k novej koncepcii výtvarnej výchovy. Bratislava 2005 

 

 

7.    Hodnotenie: 
 

Predmet výtvarná výchova nie je klasifikovaný známkou. 

 

 

 

 

 

 

8. Prierezové témy 

 
Prierezové témy Ciele 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami.  

Jej hlavné ciele sú: 

- rozvíjanie myslenia, hodnotenia, hľadanie kritérií pre rozhodovacie  

konanie, pracovať v tíme  

- rozvíjať ľudský potenciál žiakov 

- viesť žiakov k plnohodnotnému a zodpovednému životu 

- rozvíjať sebareflexiu, spoznávať svoje dobré aj slabé stránky 

- rozvíjať sebaúctu a sebadôveru 

- viesť ich k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

- deliť si úlohy 

- niesť zodpovednosť za svoju prácu 

Environmentálna 

výchova 

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

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň 
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chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.  

Mediálna výchova - moderné médiá, najmä Internet sú pre žiakov prostriedkom na učenie sa a vyhľadávanie 

 a získavanie informácií 

-  rozvoj schopnosti vyslovovať vlastné hodnotenia na základe dostupných informácií, 

 ktoré žiaci denne získavajú z médií  

       -     dokumentárne filmy, odborné filmy, reklamy – učiť ich  

kriticky sa pozerať, vnímať a vyberať si informácie a prezentovať ich 

- rozvoj schopnosti obhajovať vlastné názory a kritického premýšľania 

- filtrovať a selektovať pozitívne informácie z médií 

Multikultúrna výchova Cieľom je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a 

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

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Zoznámenie sa s ľudovými obyčajami a tradíciami, poznať 

niektoré vianočné zvyky. 

Dopravná výchova Bezpečnosť pri cestovaní - uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod. 

Ochrana života 

a zdravia 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Vlastenecké 

a národné cítenie, riešenie mimoriadnych životných situácií.  

- pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách 

- pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci 

- rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a všetkým živým organizmom 

- formovať postoje žiakov k zdravému spôsobu života, odmietanie drog, škodlivosť fajčenia 

- viesť žiakov k spoluzodpovednosti za ŽP 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

Cieľom je výchovne a vzdelávaním pôsobiť na rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na rodinu, jej 

funkcie. Žiak chápe, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Váži si členov rodiny a ochraňuje ju 

ako celok.  
 

 

 

 

 

 

 

 


