
VÝTVARNÁ VÝCHOVA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

    Charakteristika predmetu 

 

     Výtvarná výchova ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie všetkých psychických zložiek 

osobnosti žiaka, a to aktívnou účasťou na tvorbe prostredníctvom získavania autentických 

skúseností z laborovania s materiálom a jeho pretvárania na výtvarný jazyk, vychádza sa 

z bohatosti procesov, spôsobov tvorby a overovania vizuálnych znakov vo výtvarnom umení. 

Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť formovať  osobnosť žiaka  v jej celistvosti  

 (v analytickej a syntetickej forme).   

     Výtvarná výchova počíta s laborovaním a s tvorivým spracovávaním aj základných prvkov 

architektúry, fotografie, filmu a videa, dizajnu (od priemyselného až po telový) 

a elektronických médií. Intermediálnosť procesov súčasného výtvarného umenia poskytuje 

k takejto výchove dobré východiská (v analytickej a syntetickej forme).   

 

     Výtvarná výchova predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať 

základné antropologické koncepty: 

a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb ,mierka ,hĺbka, výška, šírka...) 

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...) 

c) kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť...) 

d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta) 

e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, nálada...) 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník Piaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk Slovenský 



       Na výtvarnej výchove žiak spracováva (mentálne i formálne)symboly, ktoré vizuálne 

vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. 

 

     Ciele predmetu 

 

      Výtvarná výchova prostredníctvom praktických činností rozvíja  výtvarné vyjadrovacie 

schopnosti žiaka a tvorivosť. Výchova umením formuje zrelú osobnosť, ktorá dokáže mať 

vlastný názor, vlastný vkus a autentický tvorivý vzťah k svetu (na rozdiel  od zredukovaného 

konzumného vzťahu) a je teda schopná prekonať pragmaticko-užívateľskú závislosť od neho 

a prežívať život v jeho väčšej úplnosti, na kvalitatívne vyššej úrovni.  

           Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť formovať  osobnosť žiaka  v jej celistvosti.  

Cieľ a obsah predmetu výtvarná výchova predstavujú osvojovanie si hodnôt skutočnosti 

prostredníctvom aktívneho tvorivého spracovania a s ním spojenej percepcie a reflexie 

skutočnosti.  

 

    Obsah predmetu a jeho funkcie 

 

   Formatívna stránka ( formovanie senzibility a kreatívneho prístupu ku skutočnosti, 

formovanie osobných postojov – usmerňovanie hodnotovej orientácie). 

    Informatívna stránka (poznanie ako predpoklad i výsledok výtvarnej tvorby...). 

    Rozvíjajúca stránka (komplexný rozvoj osobnosti v prepojení mimoracionálnych 

a racionálnych zložiek, rozvoj záujmov v kontexte širokej ponuky medzipredmetových 

vzťahov – polytechnickosť, intermedialita a intermediálne presahy výtvarnej výchovy, 

rozvíjanie špeciálnych  vlôh žiaka, výtvarná i estetická kultivácia jednotlivca i skupiny). 

  

  Obsahové jadro (kmeňové učivo) novej koncepcie výtvarnej výchovy pozostáva 

z komplexu výtvarných problémov, ktoré tvoria sieť- vertikálne (t.j. v gradácii od nižších 

ročníkov k vyšším) usporiadané metodické rady a horizontálne väzby ( medzi jednotlivými 

výtvarnými problémami v ročníku), umožňujúce reťazenie alebo projektové vyučovanie. 

   Metodické rady pre 2. stupeň sú: 

1. Výtvarný jazyk – kompozícia: negatív - pozitív, textúra, usporiadanosť a chaos, 

mierka, proporcie ,štylizácia. 

2. Možnosti zobrazovania videného sveta: pochopenie zásad zobrazovania podľa videnej 

skutočnosti, spamäti i podľa obrazovej predlohy. 



3. Podnety výtvarného umenia: procesy, techniky a témy moderného a súčasného 

výtvarného umenia. 

4. Podnety dejín umenia: úlohy založené na empatickom pochopení podmienok iných 

historických období a iných kultúr. 

5. Podnety fotografie: základy fotografovania, spoznávanie jazyka fotografie a výtvarné 

operácie s fotografiou. 

6. Podnety filmu a videa. Základy filmového jazyka, laborovanie so a strihom, 

s kamerou, hra na filmový štáb. 

7. Podnety architektúry: cvičenia s architektonickými princípmi a témami. 

8. Podnety dizajnu: dizajn výrobkov a strojov, dopravných prostriedkov, nábytku, 

odevný dizajn, textilný dizajn, telový dizajn. 

9. Podnety tradičných remesiel: aplikácia niektorých techník a postupov tradičných 

remesiel v aktuálnych žiackych výtvarných činnostiach. 

10. Podnety elektronických médií: spracovanie digitálneho obrazu, morfing, základy 

webového dizajnu. 

11. Podnety hudby a literatúry – synestetické podnety. 

12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: poznávanie sveta prostredníctvom látky 

iných vyučovacích predmetov – vyjadrenia rôznych javov výtvarnými prostriedkami 

(kryštalizácia, zmena skupenstva, kondenzácia, podtlak a pretlak, sublimácia, šírenie a 

lom svetla, zvuku, magnetizmus, meteorologické javy, elektrické javy..., mikro 

a makro štruktúry ..., synonymá a homonymá..., mapovanie...). 

13. Tradícia a identita / kultúrna krajina. Spracovanie podnetov v širokom rozpätí od 

geografického charakteru krajiny, rázu tradičnej architektúry a pamiatok, vidieckeho 

alebo mestského folklóru a pod. Úlohy smerujú k poznaniu typického vo vlastnom 

prostredí a k jeho porovnávaniu s inými prostrediami (krajmi, krajinami). Výtvarné 

spracovanie predstavuje interpretáciu a aktualizáciu typických fenoménov do 

súčasného jazyka a tém. Dôležitým aspektom je vedomá identifikácia s istým 

prostredím, zvykmi a štýlmi, resp. kritický postoj k nim (vnímať väzby: prostredie – ja 

a ja – prostredie).  

 

Realizácia obsahu 

 

   Je závislá od individuality – osobnosti ako celku. Základom realizácie je tvorba, nie 

reprodukcia, miesto uniformity, variabilita a originalita. 



        Tvorba nemá vzor.  

 

Stratégie - metódy a formy práce 

 Na hodine výtvarnej výchovy volím metódy a formy práce, ktoré povzbudzujú  

fantáziu a predstavivosť, zapájajú citovosť, záujem o tému.  

Hodiny zamerané na prácu s počítačom a mediálne spracovania výtvarných objektov sa 

odvíjajú od možnosti pracovať v multimediálnych a počítačových miestnostiach. V prípade, 

že tieto priestory sú obsadené, volím náhradné úlohy kompatibilné s naplánovaným cieľom. 

 Metódy:  

 dialogické  

 metóda práce s knihou  

 demonštrovanie  

 pozorovanie, exkurzia 

 analyticko –syntetická metóda  

 induktívna  

 deduktívna  

 porovnávacia  

 informačnoreceptívna  

 reproduktívna  

 problémový výklad  

 heuristická  

 práca s výtvarným materiálom  

 práca s doplnkovou literatúrou, fotografiou, ilustráciami  

 pozorovanie  

 práca s IKT  

 návšteva galérie, múzea  

Formy: 

 individuálna práca, frontálna práca, skupinové vyučovanie, práca vo dvojici,   

 

Hodnotenie zručností 

 

 Slovné –  formou pochvaly, povzbudenia, usmernenia 

 Hodnotenie kolektívom, sebahodnotenie 



 Výstavka prác na triednej nástenke alebo v školskej galérii 

 

Prierezové témy primárneho vzdelávania  a používané skratky: 

Prierezová téma Skratka Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

OSR Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZO 

Environmentálna 

výchova 

ENV   

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

VMR   

 



Vzdelávacie štandardy a prierezové témy 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový  štandard Prierezové témy Časová 

dotácia 

Výtvarný jazyk / 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

 

 

Negatív a pozitív v plošnom 

vyjadrení  

-námet :figúra, zviera, predmet 

(výrazný obrysový tvar) 

 

Žiak vie, čo je šablóna, pozitív, 

negatív, kompozícia, vie narábať 

s ceruzkou štetcom, šablónou- 

Práca vo dvojiciach 

-technika : kresba, strihanie, 

maľba cez šablónu 

Enviromentálna výchova 

VMR 

2 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta 

Kreslenie predmetu podľa 

skutočnosti 

-námet :tvarovo zaujímavý 

predmet (kvet, strom) 

 

Žiak dokáže zvládnuť základy 

proporčnej stavby 

zobrazovaného predmetu 

- kresliť prostredníctvom linky, 

šrafovania a tieňovania- 

Technika : kresba ceruzou, 

uhlíkom, rudkou, perom 

(tieňovanie, šrafovanie, 

lavírovanie 

 

 

 

2 



Podnety výtvarného 

umenia, (médiá, štýly, 

procesy, techniky, témy 

) 

Kubizmus a konštruktivizmus 

námet a: zátišie 

námet b: veža, 

fantastická budova 

 

Poznávať základné kompozičné 

princípy, znaky štýlu a typické 

diela – ukážky Picasso, Léger, 

Brague, ... 

Poznávanie tradičných kultúr, 

akceptovať kultúrnu 

rozmanitosť 

 

-Analýza geometrickej štruktúry 

predmetu, kresba prvkov, 

skladanie do obrazu 

a – kolorovaná kresba 

b – priestorová konštrukcia 

skupinová práca 

Žiak dokáže odôvodniť výber 

častí alebo prvkov zobrazovanej 

skutočnosti – z vybraných 

prvkov vytvoriť uzavretú 

Multikultúrna výchova 3 



kompozíciu 

Podnety výtvarného 

umenia  

Surrealizmus 

námet: sen, 

fantastický novotvar,  

 

 

 

- Ukážky: surrealistické umenie 

(Ernst, Dali) 

- diskusia o nápadoch 

spolužiakov 

Žiak vie vytvoriť nelogické 

tvarové a farebné kompozičné 

kombinácie a slovne ich 

interpretovať 

Multikultúrna výchova,  tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

2 

Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

 

 

Ranokresťanské a byzantské 

umenie, mozaika námet: 

inšpirovaný byzantským 

chrámom a) postava, živočích  

b) mozaiková dlažba 

- Skupinová práca 

- mozaika – tvar, línia, farebné 

rozloženie 

-porovnávanie antickej 

a byzantskej mozaiky so 

Environmentálna výchova 2 



 

 

 

 súčasnou 

Žiak dokáže vytvoriť kresbový 

návrh a zložiť obraz zo 

štvorčekov alebo kociek 

(konštrukčno-technické úkony) 

Podnety fotografie Základy práce s fotoaparátom 

- námet: fotografovanie 

ľubovoľných motívov 

 

- technika: hry s ostrosťou 

a neostrosťou, uloženie 

a základné operácie 

s fotografiou v počítači 

Žiak dokáže vybrať časť videnej 

skutočnosti za účelom 

zobrazenia zvládnuť základné 

operácie na počítači 

Mediálna výchova 2 

 

Podnety filmu a videa Záber úvod do filmovania 

- námet: akcia, dianie v triede 

 

 

 

- technika: krátky digitálny 

videozáznam 

- ukážky: sekvencie z filmov 

Žiak dokáže vyhľadať výsek 

časti skutočnosti 

Mediálna výchova , 

 

2 



 

 

prostredníctvom papierového 

hľadáčika vyjadriť dej, ktorý sa 

v ňom odohráva 

Podnety architektúry Hravé skúmanie priestoru 

- námet: zaraďovanie vlastného 

priestoru (detská izba ) tvorba 

projektu a prezentačné 

zručnosti 

- hra 

- kresba, modelovanie z papiera 

- ukážky: pyramída, labyrint 

Žiak dokáže odvodzovať 

priestor od postavy človeka, 

zvieraťa a jeho pohybov v ňom, 

tvoriť priestorové štruktúry 

odrážajúce tvar, funkciu 

mapovaného javu napĺňať 

prázdno 

Environmentálna výchova 

 

2 

Podnety dizajnu Obalový dizajn, vzťah 

materiálu, tvaru a grafického 

riešenia 

- námet: netypický predmet, 

netradičný obal. 

Technika: kresba, maľba (návrh) 

- ukážky: rôzne typy písma, 

pozitívne príklady súčasného 

obalového dizajnu, diskusia 

 

Environmentálna výchova 

 

 

2 



 

 

 

 

Žiak dokáže: vybrať vhodný 

materiál na obal ľubovoľného 

predmetu, určiť spôsob 

otvárania, vytvoriť návrh 

grafickej úpravy 

Podnety tradičných 

remesiel 

Podnety hrnčiarstva a drotárstva 

- námet: nádoba (uplatnenie 

fantázie, aktualizácia ) 

 

 

 

 

Hra na remeselníkov 

- technika: modelovanie 

inšpirácia keramikou a 

ornamentom 

Žiak dokáže: vymodelovať 

nádobu (novotvar) z hliny, 

rôznymi spôsobmi dekorovať 

(vlys, vryp, špagátová technika) 

Environmentálna a multikultúrna 

výchova 

2 

Elektronické médiá Úprava digitálneho obrazu, 

skenovanie, základné operácie 

s digitálnym obrazom 

 

 

- základné úkony s vlastným 

obrázkom (fotografiou) 

-ukážky techniky- postup 

Žiak dokáže naskenovať 

obrázok, upraviť – zväčšiť, 

Mediálna výchova 

VMR 

2 

 



 

 

zmenšiť, rozmnožiť, stmaviť, 

zosvetliť, zaostriť 

Podnety literatúry Operácie  s ilustráciou 

- námet: vybraný príbeh  

 

 

 

 

 

Ukážky: rôzne typy ilustrovania 

- interpretácia ilustrácie 

- technika: kolorovaná kresba 

Žiak dokáže: interpretovať 

ilustráciu vytvoriť ilustráciu bez 

predlohy vytvoriť negatívnu 

ilustráciu (čo v texte nie je)  

 2 

Podnety z rôznych 

oblastí poznávania 

sveta 

Výtvarné hry s problematikou 

z dejepisu  

- námet: analógia s látkou 

z dejepisu 

 

 

- technika: príbeh obraz práca vo 

dvojiciach (skupinách) 

Žiak dokáže vytvoriť mapu 

(orientačnú schému) svojho 

života prostredníctvom 

symbolov pre jednotlivé udalosti 

Osobnostný a sociálny rozvoj 2 

 

Tradícia a identita, 

kultúrna krajina 

Výtvarné reakcie na rôzne 

témy, typy regionálnych 

-  technika: maľba (na látku, 

plech, sklo) 

Multikultúrna výchova 

 

2 



ornamentov 

- námet: aplikácie ornamentu na 

súčasný odev, automobil, 

lietadlo, úžitkový predmet 

 

Žiak primerane veku analyzuje 

prvky ornamentu z rôznych 

kultúr (regiónov), dokáže 

kombinovať prvky a tvoriť 

novotvar 

Škola v galérii , galéria 

v škole 

Objavovanie prvkov obrazu 

výstava v galérii objavovanie 

diel a hlbšie uvažovanie o nich. 

 

Návšteva galérie a činnosť 

v galérii kreslenie diela podľa 

slovného opisu jedného žiaka, 

ktorý dostane reprodukciu 

Žiak dokáže uvažovať o diele: 

o jeho rozmeroch, farebnosti, 

autorovi, roku vzniku, ... 

Opísať, čo je na obraze 

 

Multikultúrna výchova 

 

 

2 

 

 


