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1.Charakteristika predmetu: 

 
Výtvarná výchova (ďalej VV) 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 – vedomých i 

nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 

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 (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj 

interdisciplinárnosť). 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 a film). 

 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie 

svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie aobrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových 

možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 

vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami 

(používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému 

vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo 

VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti 

predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do 

kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na 

javovú stránku sveta (realitu). 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne,66 hodín ročne 
 

Ročník tretí 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň  vzdelania ISCED  1  

Vyučovací jazyk slovenský 



 

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 cieľ kognitívny. 

 

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... 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. 

 

Časová dotácia 

 

 3.ročník: 2hodiny týždenne 

 

Miesto realizácie 

 

 trieda 

 okolie školy 

 miesta Slovenska 

 počítačová trieda 

 

 

2.Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. 

Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj 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, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených 

myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, 

všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa 

výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

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 tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta 

umením. 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 zručností – to 

všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri 

zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, 

afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu 

aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 
 

 

 

3.Učebné zdroje 

 

- ukážky  výtvarných prác, ukážky umenia 

-obrázkový a fotografický materiál 

-ilustrácie rozprávkových knižiek 

-hračky, maňušky, predmety dennej potreby 

-prezentácie v Power Pointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozpis učiva predmetu- výtvarná výchova v 3.ročníku 

 

Tematic

ký celok 

Obsah. 

štandard 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Medzipredm

etové 

vzťahy, 

prier. témy 

Vzdelávacie výstupy 

(výkonnostný štandard) 

 Žiak má: 

Stratégie vyučovania 

(metódy, 

prostriedky) 

Metódy 

a prostr. 

hodnotenia 

v
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d
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v
a
n
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 Plošné 

geometrické 

tvary   
          4h 

Využívať výtv. výrazové 

prostriedky, rozvíjať 

predstavivosť, tvorivosť, 

podnecovať nápaditosť 
 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Environmentáln

a výchova 

Vedieť  obrázok rozdeliť na 

geometrické časti, následne ho 

vedieť opäť poskladať. 

Vedieť poskladať zviera –(kohút) 

z plošných geom. tvarov 
 

strihanie  

skladanie (napr. Vian. 

pohľadnica) 

hra: zakliate predmety, 

zvieratá (skryštalizovali, 

zgeometrizovali sa...) 

Slovné hodnotenie 

výtv. prác žiakov 

učiteľom 

Priestorové 

geometrické 

tvary    

 

 

 

2h 

Rozvíjať zmysel pre 

priestor, fantáziu, 

zvládnuť techniku 

modelovania geom. 

tvarov, pomenovávať 

postupy svojej činnosti pri 

práci s materiálom 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Vytvárať priestorový objekt 

z priestorových geom. tvarov, 

každému geometrickému tvaru 

pripísať charakteristiku (farbu, alebo 

materiál) 

Modelovanie alebo objekt 

z kartónu 

Príbehy o vzájomných 

vzťahoch tvarov 

následné ukážky: 

geometrická abstrakcia 

Súťaž 

farba, 

zosvetľova-nie, 

stmavovanie, 

tóny sivej farby 

 

 

 

 

 

4h 

Uvádzať žiakov do sveta 

farieb, rozvíjať estetické 

cítenie, pozorovať, 

porovnávať farebné 

ladenie obrázkov 

Prírodoveda, 

Environmentáln

a. výchova 

Používať základné farby, miešať ich, 

vedieť zosvetľovať, stmavovať 

farebné tóny, posudzovať rozdielnosti 

farebného ladenia  

 

Zosvetlenie, stmavenie  

nakresleného obrázka 

použitím beloby, sivej 

farby  

„Hra na bystrozrakého“ 

Zátišie-ovocie, kvety 

Hodnotenie 

osobitého pohľadu 

na získanú 

farebnosť- vlastné 

hodnotenie 
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kompozícia 

novotvaru na 

základe 

prienikov 

rôznych obrysov 
 

 

 

 2h 

Rozvíjať predstavivosť 

a tvorivosť pri vytváraní 

novotvarov, pri 

cieľavedomom pretváraní 

celku 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Vyjadriť plošný tvar a obrys podľa 

fantázie a predstavy. Vedieť si 

uvedomiť vonkajšie obrysy 

predmetov 

Konštruovať, vytvárať novotvar 

žiaci kreslia figúry 

(zvieratá) alebo predmety 

rôzneho tvaru; na inej 

ploche tieto tvary kreslia 

tak, že sa vzájomne 

prekrývajú; vzniká obrys, 

ktorý je súčtom všetkých 

zobrazených tvarov; 

možnosť kolorovať každý 

tvar inou transparentnou 

farbou – vzniká lazúrny 

efekt 

Hodnotenie 

vynaliezavosti  

navzájom 

Kompozícia 

predmetov, ich 

vzájemné 

prekrývanie 

 

 

 

 

 

2h 

Rozvíjať pozorovacie 

a porovnávacie schopnosti  

Podnecovať tvorivú 

atmosféru  v triede 

Environmentáln

a výchova 

Vedieť pochopiť priestorové vzťahy 

videné v skutočnosti, prekrývanie 

predmetov a ich vzájomnú mierku 

žiaci kreslia jednotlivé 

predmety, vystrihnú ich; 

následne z reálnych 

predmetov vytvoria zátišie 

(predmety stoja tak že sa 

čiastočne prekrývajú); z 

vystrihnutých predmetov 

zostavia na formáte 

papiera podobnú 

kompozíciu; následne 

kreslia zátišie podľa 

skutočnosti  

Výstavka 

Mierka –

zoskupovanie 

predmetných 

tvarov v rôznych 

variáciách 
 

 

         2h 

Podnecovať predstavivosť 

a tvorivú sebarealizáciu, 

rozvíjať výtvarné 

zručnosti, spoznávať vzťah 

medzi výtv. a liter. 

umením 

SJL (Rozpr. 

Ťahal dedko 

repku) 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Pozorovať predmety v reálnom 

priestore. Pochopiť, že umiestnenie 

predmetov mení ich veľkosť a výraz. 

žiaci kreslia figurácie 3 

rôznych geometrických 

tvarov alebo troch 

postavičiek, zvieratiek, 

predmetov)  

a variujú ich vzájomný 

priestorový vzťah (hore-

dole = nad-pod, vpravo-

vľavo = vedľa seba, blízko 

a ďalej, vpredu-vzadu = 

prekrývanie a 

zmenšovanie) 

Slovné hodnotenie 



Kompozícia ako 

hracia plocha 
 

 

 

2h 

Podporovať nápaditosť 

a tvorivú sebarealizáciu, 

viesť k dodržiavaniu 

stanovených pravidiel 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Vedieť si uvedomiť celú plochu 

formátu a možnosť rôzneho vedenia 

zobrazujúcej čiary v nej priestorové 

objekty  

dopredu sú dané pravidlá: 

sú určené miesta (pásma, 

polia, body...) na ploche 

papiera, cez ktoré kresba 

nesmie prechádzať, 

a miesta, cez ktoré prejsť 

čiarou znamená získať 

bod; do takéhoto terénu 

žiak kreslí zobrazujúcu 

kresbu podľa vlastnej 

predstavy (podmienkou  

je obsadiť kresbou celý 

formát 

Hodnotenie 

overením 

funkčnosti práce 
P

o
d

n
et

y
 v

ý
tv

a
rn

éh
o
 u

m
en

ia
 

 

Paketáž 
 

 

 

 

 

 4h 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti pri nových 

technikách, lepení, 

Rozvíjať vytrvalosť pri 

zdĺhavom vyhotovení 

výrobku 

Ochrana života 

a zdravia , 

Environmentáln

a. výchova 

Pochopiť umenie paketáže, 

kašírovania, servítkovej techniky 

Dokázať predmet jednoducho 

„obaliť“ (napr. lepiacou páskou)  

a vyslobodiť zo zhotoveného „obalu“ 

schránky pre predmety, 

lepenie, strihanie, 

kašírovanie, servítková 

technika 
 

Výstava 

Materiálový 

reliéf 

 

2h 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti, spoznávať 

postupy 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti, SJ, 

HV 

Zvládnuť techniku odlievania 

Objavovať v odtlačku – negatívny 

tvar 

Vyhotoviť darček 

následné ukážky:  

vybrané ready made a 

diela pop artu a nového 

realizmu 

odlievanie do sadry 

(darček) 

Hodnotenie 

medailou 

Copy art 

 

 

2h 

Podnecovať tvorivú 

sebarelizáciu a zručnosti 

pri osvojovaní si rôznych 

postupov kopírovania 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Vedieť pochopiť staré i nové 

technické spôsoby kopírovania 

hry s kopírkou: 

kopírovanie predmetu,  

„kopirák“, frotáž mincí 

a vlny, monotypia 

demonštrácia 

Slovné hodnotenie 

zvládnutia techniky 

vo dvojiciach 

navzájom 

Tlač z výšky 

 

 

 4h 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti pri odtláčaní, 

rozvíjať predstavivosť pri 

delení plochy 

Ochrana života 

a zdravia 

Spoznať techniku tlače z výšky 

Pochopiť  delenie plochy na dve 

kontrastné plochy 

Získať zručnosti pri odtláčaní  

návrh,  rozkreslenie na 

tmavé a biele plochy; 

realizácia: rezanie tvarov z 

kartónu; navalčekovanie 

farby a odtláčanie na 

papier, kartónorez 

názorná metóda 

Bodové hodnotenie 



P
o
d

n
et

y
 

d
ej

ín
 u

m
en

ia
 Umenie 

antického 

Grécka 

 4h 

Spoznávať vzťah medzi 

výtvarným aliterárnym 

umením 

Rozvíjať predstavivosť 

deja a zobraziť ho 

z hľadiska vlastného 

prežívania 

SJL, 

Multikultúrna 

výchova 

Vedieť pripraviť jednoduchý labyrint 

Ilustrovať prečítanú grécku báj 

 

Kompozícia labyrintu-

plytký reliéf z plastelíny 

Ilustrácia gréckej báje 

Rozhovor 

 

Súťaž 

P
o
d

n
et

y
 

fo
to

g
ra

fi
e
 Dopĺňanie 

chýbajúcich častí 

fotografie 
 

 

 4h 

Rozvíjať rekonštrukčnú 

fantáziu 

Porovnávať, hodnotiť 

hotové práce 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Tvorivo a esteticky doplniť 

fotografiu, doplnenie farebne  

a tvarovo prispôsobiť originálu 

hra na detektíva 

(rekonštrukcia situácie) 

kombinácia kresby a 

maľby 

samostatná práca 

Vyjadrenie postoja 

k výtvarnej činnosti 

spolužiakov 

P
o
d

n
et

y
 f

il
m

u
 

a
 v

id
ea

 

Priestor filmu, 

rám, filmová 

scénografia 

 

 

 

2h 

Získať informácie o vzniku 

filmu 

Pozorovať, vyberať, 

rozvíjať estetický vzťah 

k najbližšiemu okoliu 

Mediálna 

výchova 

 

Poznať   ďalšie dôležité pojmy (pole 

obrazu, rám), ktoré sú potrebné pre 

dostatočné vnímanie hlbších 

filmových (mediálnych)  a   pochopiť 

filmové prechody od blízkeho 

(detailu) k ďalekému súvislostí. 

 

hra na filmára: 

filmár ako pozorovateľ, 

ktorý si vyberá čo zo 

svojho okolia zobrazí; 

prechádzky s rámom ako 

s kamerou - trieda, park, 

mesto, pohľad z okna ... 

 
 

Vlastné hodnotenie 

prác 

P
o
d

n
et

y
 

a
rc

h
it

ek
tú

ry
 Výraz 

architektúry 
 

 

 

4h 

Rozvoj obrazotvornosti, 

priestorovej predstavivosti 

Rozvoj estet. vzťahu 

k hodnotám, ktoré nám 

zanechali predkovia 

Ochrana hist. 

pamiatok 

Vlastiveda 

 

 Spoznať a stvárniť historické 

prostredie v obci, komponovať 

architektonické objekty na ploche 

(priestore) 

Tvorivo stvárniť fantazijný 

architektonický objekt-(letiaci, 

plávajúci dom, vesmírny príbytok) 

Hra na architekta 

Práca vo dvojiciach 

Organizácia priestoru 

Výstava  

P
o
d

n
et

y
 

d
iz

a
jn

u
 

Grafický 

dizajn(symbol, 

znak, novotvar) 

 

 

 

 

4h 

Rozvoj fantázie 

a tvorivosti pri práci s 

materiálom 

 

Mediálna 

výchova 

Vlastiveda 

SJL 

Osobnostný 

a soc. rozvoj 

Vytvoriť erb svojej rodiny na základe 

pozorovania erbov (erbov dedín, 

panovníckych rodov...) 

Vytvárať novotvary z vystrihnutých 

obrázkov (misko-hrnček,mačko-

pes,rádio-televízor...) 

Modelovanie príp. sadrový 

odliatok 

Koláž z časopisového 

papiera 

Beseda  

Rozhovor o vytvorenom 

erbe, vytvorenom 

novotvare 

Bodové hodnotenie 



P
o
d

n
et

y
 

tr
a
d

ič
. 

re
m

es
ie

l 

Bábkarstvo 

 

 

 

 

 

6h 

Rozvíjať praktické 

zručnosti pri práci s 

materiálom 

SJL 

Mediálna 

výchova 

 

Vytvoriť jednoduchú bábku 

(vyväzovaním látky, šitím, 

kašírovaním...) 

Oboznámiť sa s rôznymi typmi bábok 

a ich vedením ( maňušky, 

marionety...) 

Rozhovor 

Názorná ukážka 

Samostatná práca 

Bodové hodnotenie 

žiakmi  navzájom 

P
o
d

n
et

y
 

el
ek

tr
o
n

. 

m
éd

ií
 

Kreslenie 

prostredníctvom 

počítača 
 

 

4h 

Rozvíjať zákl. manuálnych 

zručností pri práci 

s počítačom-textové i 

kresliace 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Mediálna 

výchova 

V skicári poznať techniku vytvárania 

jednoduchých obrazov na počítači 

(funkcia-čiary, gumy, vypĺňania 

plôch) 

Riadená činnosť na 

počítači 

Hodnotenie 

postupnosti krokov 

P
o
d

n
et

y
 r

ô
zn

y
ch

 

o
b

la
st

í 
p

o
zn

á
v
. 

sv
et

a
 

Podnety 

prírodovedy 
 

 

 

 

6h 

Rozvíjať zručnosti pri 

práci s novým materiálom 

Rozvíjať zmysel pre 

zodpovednosť za zdravie 

svoje i zdravie spolužiakov 

(bezpečnosť pri práci 

s materiálom) 

Prírodoveda 

Osobnostný 

a soc. rozvoj 

Pozorovať zmeny látok a ich 

využitie: 

-kreslenie voskom v studenom stave 

-kreslenie roztopeným voskom, 

domaľovanie, zažehlenie 

-zažehľovanie voskových úlomkov 

Rozhovor 

Názorná ukážka techník 

Samostatná práca 

Vyjadrenie postoja  

k vlastnému 

zvládnutia techniky 

Š
k

o
la

 v
 g

a
lé

ri
i 

(g
a
lé

ri
a
 v

 š
k

o
le

) 
 

Atribúty 

ikonografie (čo 

znamená moje 

meno) 
2h 

Rozvíjať zmysel pre 

rozmanitosť výtvarného 

prejavu 

Vlastiveda  

Multikultúrna 

výchova 

 Poznať pojem ikonografia- (Čo 

znamená moje meno) 

Návšteva galérie, múzea  

 

4. Hodnotenie predmetu 

 

    Predmet VYV v 3. ročníku neklasifikujeme.



 


