
VÝTVARNÁ VÝCHOVA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

    Charakteristika predmetu 

 

     Výtvarná výchova ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie všetkých psychických zložiek 

osobnosti žiaka, a to aktívnou účasťou na tvorbe prostrednícvom 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 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník šiesty 

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 – usmerńovanie 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 o´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 prostrednícvom 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, vidieckého 

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).  

 

 

 

 

 



Edukačné témy zoradené do metodických radov 

 

Metodické rady 6. ročník 

 

1.  

výtvarný jazyk 

/ základné prvky výtvarného vyjadrovania 

 

 mierka  

a proporčné vzťahy, operácie  

s proporciami 

2. 

možnosti zobrazovania videného sveta 

 

 kreslenie figúry podľa skutočnosti  

a spamäti 

3. 

podnety výtvarného umenia / médiá, štýly, 

procesy, techniky, techniky, témy 

 

 kinetické /svetelné umenie  

 

 op-art 

4.  

podnety výtvarného umenia 

 

 stredoveké a gotické umenie 

5. podnety fotografie 

 

 inscenovaná fotografia 

/kresba svetlom, zmeny osvetlenia – vplyv na 

plasticitu 

 

6.  

podnety filmu  

a videa 

 

 vzťah obrazu  

a zvuku vo filme  

hudba, hlas a slovo, strih 

 

 

7.  

podnety architektúry 

 

urbanizmus 

/plán mesta, štruktúra zón, doprava, uzly, 

vzťah ku krajine, mesto a dedina  

/fantastické priestory 



8.  

podnety dizajnu 

 

odevný dizajn 

/časť odevu, doplnok 

9.  

podnety tradičných remesiel 

 

podnety košíkárstva, pletenie 

10.  

elektronické médiá 

 

spracovanie  

a montáž obrazu  

/vrstvy, filtre, transformácie, farebné variácie 

/písmo a obraz 

/alt.: simulovanie vrstiev a filtrov 

prostredníctvom mechanických  

a výtvarných prostriedkov 

11.  

podnety hudby  

a literatúry,  

/ synestetické podnety 

 

farebná hudba 

/objekt, hudobno-vizuálny nástroj 

/alt.: zvuková plastika, objekt 

12.  

podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

 

 podnety prírodopisu   

/prírodné štruktúry 

 

13.  

tradícia a identita  

/ kultúrna krajina 

 

výtvarné reakcie na tradičné formy 

(architektúry odevov, jedál, zvykov ...) 

14. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

 

obraz pre 5 zmyslov 

 

 

 

 

 



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, volíme 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,   

 

Realizácia obsahu 

 

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

reprodukcia, namiesto uniformity variabilita a originalita. Tvorba nemá vzor.  

 



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  

Mierka a proporčné vzťahy, 

operácie s proporciami. 

Námet: proporcie ľudského 

teľa. 

 

Žiak dokáže interpretovať 

základnú proporčnú stavbu 

videného prostredníctvom 

ceruzky, štetca a skladaním 

Osobnostný a sociálny rozvoj. 3 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta 

Kreslenie figúry podľa 

skutočnosti a z pamäti.  

Námet: figurálna kompozícia 

rôznych pohybových aktivít – 

šport, tanec ... 

 

Žiak dokáže uplatniť poznatky 

o proporcionalite spolu so 

skúsenosťami z fyzických aktivít 

a poznatkami z biológie pri 

výtvarnom vyjadrení 

skutočnosti. Žiak dokáže 

pracovať s nožnicami, spájať 

časti do celku. 

 

 

Multikultúrna výchova 

3 



Podnety výtvarného 

umenia, (médiá, štýly, 

procesy, techniky, témy  

Kinetické a svetelné umenie.  

Námet: Trojrozmerné kinetické 

dielo. 

Farebná hudba Zvukové umenie 

 

 

Žiak vie nájsť charakteristické 

podnety kinetického umenia. 

Žiak vie vytvoriť jednoduchý 

trojrozmerný predmet 

rešpektujúci princípy kinetiky. 

-Koláž, roláž ktorým vyjadrí 

melódiu, rytmus 

Multikultúrna výchova 

Multimediálna výchova 

4 

Podnety výtvarného 

umenia médiá, štýly, 

procesy, techniky, témy 

Op – art. 

Námet: Plošná, čierno – biela 

ilúzia objemu alebo pohybu. 

Žiak vie spracovať 

charakteristické podnety op-artu. 

Žiak dokáže vytvoriť 

jednoduché čierno-biele lineárne 

dielo s efektmi optického klamu. 

Multikultúrna výchova tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

2 

Podnety výtvarného 

umenia 

Stredoveké a gotické umenie. 

Námet: Dekoračná mreža 

 

 

 

 

Žiak dokáže vnímať spôsoby 

vyjadrovania daného 

historického obdobia a hľadať 

analógie./prezentácia Stredovek/ 

Žiak vie na podnet skúmaného 

vytvoriť návrh jednoduchého 

moderného riešenia mreže. 

Multikultúrna výchova 

Mediálna výchova 

3 



Podnety fotografie. Inscenovaná fotografia 

Námet: zátišie. 

/Umenie pre 5 zmyslov/ 

 

 

Žiak dokáže zvládnuť základné 

grafické operácie na počítači. 

/vytvoriť dielo pre zrak, hmat, 

chuť, sluch, čuch/ 

Mediálna výchova 2 

 

Podnety filmu a videa. Vzťah obrazu a zvuku vo filme. 

Hudba, hlas, slovo, strih. 

Námet: moja škola a priatelia. 

 

 

Žiak dokáže zinscenovať 

a zachytiť krátky príbeh so 

zvukom. 

Mediálna výchova , 

 

2 

Podnety architektúry. Urbanizmus , plán mesta, 

štruktúra zón, doprava, uzly, 

vzťah ku krajine, mesto 

a dedina, fantastické priestory. 

Námet: Plán môjho mesta. 

 

 

Žiak dokáže čítať z rôznych 

druhov máp. Žiak vie pútavo 

a prehľadné zobraziť plán časti 

mesta (skutočne alebo 

fantasticky). 

Environmentálna výchova 

 

3 

Podnety dizajnu. Odevný dizajn.  

Námet: Módna prehliadka 

doplnkov. 

 

Žiak dokáže tolerovať vkus 

iných, pritom je inovatívny 

a originálny. Dokáže pripraviť 

a zrealizovať jednoduchý 

Environmentálna výchova 

 

 

3 



 

 

 

dizajnérsky návrh. 

Elektronické médiá. Úprava digitálneho obrazu. 

Námet: Vrstvy, filtre, 

transformácie, farebné variácie. 

 

. 

Žiak dokáže vytvoriť variácie 

toho istého obrazu a byť tvorivý 

a originálny. 

Mediálna výchova 2 

Podnety hudby 

a literatúry, 

(synestetické podnety). 

Farebná hudba objekt, hudobno  

–  vizuálny nástroj 

Alt.: zvuková plastika, objekt. 

Námet: Farebné kulisy k hudbe. 

 

Žiak vie miešať farby a použiť 

ich na vyjadrenie zmyslového 

vnímania, dokáže nájsť a skĺbiť 

predmety do výtvarného objektu. 

Multikultúrna výchova. 3 

 

Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta. 

Podnety prírodopisu (prírodné 

štruktúry). 

Námet: Prírodná stena. 

 

 

Žiak vie vybrať z objektívnej 

skutočnosti zaujímavý detail, 

výsek a výtvarne ho spracovať. 

Žiak sa dokáže priestorovo 

vyjadriť. 

Environmentálna výchova. 2 

Tradícia a identita , 

kultúrna krajina. 

Výtvarné reakcie na tradičné 

formy (architektúry odevov, 

jedál, zvykov ...). Námet: Moja 

Žiak dokáže vo svojom 

výtvarnom prejave spracovať 

charakteristické podnety zo 

Osobnostný a sociálny rozvoj 2 

 



rodina, moji priatelia, mesto 

v ktorom žijem. 

 

svojho sociálneho a kultúrneho 

prostredia. Žiak dokáže zvládnuť 

techniku asambláže. 

 


