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Vzdelávacia oblasť:       Umenie a kultúra 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Výtvarná výchova 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelávania: primárne vzdelanie – ISCD 1 
Ročník: prvý                             
Počet hodín týždenne: 2 
Počet hodín ročne: 66 
 
 

Umenie a kultúra 
Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania, rozvíja osobnosť žiaka v celom edukačnom procese. Prispieva 
k rozvíjaniu osobnosti žiaka tým, že dáva priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a umožňuje mu tvoriť.  
Vzdelávacia oblasť má významný ozdravovací charakter . U žiakov znižuje vnútorné napätie, psychickú nevyváženosť. Edukačný proces 
pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky nemožno izolovať.  
 
 
Výtvarná výchova 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka 
v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia, vedomých i nevedomých duševných aktivít. Výtvarné aktivity 
predstavujú širokú škálu činností, ktorú vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj , rozvoj schopností vyjadrovať svoje 
predstavy a bohatosť vyjadrovacích foriem, ktoré ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti. 
 

Ciele predmetu 
Hlavný cieľ predmetu 
Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania. 
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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.  
 
 
 
Obsahový a výkonový štandard z výtvarnej výchovy pre 1. ročník ZŠ: 

Tem. 
celok Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky  

 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  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 
vie/dokáže:  

• 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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Rozvoj fantázie a 
synestetické 
podnety 

 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,  

 
Podnety 
moderného 
výtvarného umenia 

 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,  

 

Výtvarné činnosti 
inšpirované 
dejinami umenia 

 praveké jaskynné maľby (motívy)  
materiál, nástroje, podklad v tvorbe pravekých 
ľudí  
hra na pravekého umelca - tvorba artefaktu 
limitovaného motívom a technikou  

• namaľovať svoju predstavu inšpirovanú 
pravekým umením,  

 

Škola v galérii  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,  
 

Podnety 
architektúry 

architektúra ako 
skladačka 

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,  
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Podnety fotografie 
 

 fotografia (napríklad z časopisu)  
zásah do kompozície fotografie, jej doplnenie, 
prekreslenie, premaľovanie  
kolorovanie, dokomponovanie  

• doplniť fotografický podklad podľa vlastnej 
fantázie,  

 

Podnety videa a 
filmu  

 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,  
 

Podnety dizajnu a 
remesiel 

 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,  

 

Podnety 
poznávania sveta 

 oživené písmená  
tvary písmen (tlačených, písaných, veľkých, 
malých)  
figuratívna kompozícia z tvarov písmen  

• výtvarne reagovať na písmená abecedy.  
 

 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie  
 
Výchovné a vzdelávacie východiská predmetu sú:    

• v zážitkoch procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 
 Žiak dokáže:  spracúvať symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta 
(realitu). Spracovávať ich mentálne i formálne videnie  pomocou rôznych nástrojov a techník.  
Integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení /hudba, 
literatúra, dramaticko-pohybové umenie/ , ale i mnohými prírodnými javmi, matematickými postupmi a tým posilňovať medzipredmetové 
vzťahy. Vnímať svet pomocou uplatnenia zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti.
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• v témach /námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska osobnosti žiaka, edukačných cieľov a kultúrno-spoločenskej reality. 

 
Tematizovať koncepty  časopriestoru /čas, pohyb, priestor, hĺbka, výška, šírka/, kultúrne archetypy vyjadrovania prírody, kategórie estetického 
prežívania/krása, škaredosť, jemnosť, drsnosť/, kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity /ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,/ 
kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse, kategórie afektivity /radosť, smútok, bolesť, náladu/. Žiak  dokáže svojou 
osobnosťou tieto témy vyjadriť, hľadať svoj spôsob ich vyjadrenia. 

• v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. 
 
 
Kľúčové kompetencie žiaka sú   zahrnuté vo vedomostiach, zručnostiach a schopnosti zaujať postoje:    
naučiť sa- 
- základné vedomosti o farbách, charakteroch tvaroch, textúr, základných priestorových vzťahoch 
- vedomosti o vlastnostiach používania výtvarných nástrojov a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, 
nožnice, temperové a vodové farby, suché a voskové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných 
programoch počítača ...),  
- základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, antického umenia,  
- základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, 
-znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby,  portrétu, sochy,  
-prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave, 
-prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 
-vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary,      kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a 
kultúrne reálie, remeselné tradície). 
 
 
Kľúčové zručnosti a spôsobilosti 
Formálne zručnosti 
Žiak dokáže: 
-tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho 
výrazu samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i 
v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia  a rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a 
tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.), 
- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú 
proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať 
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tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, 
transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých 
prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie 
 
-vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a 
stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých 
a tmavých farieb), materiálové kontrasty (tvrdý ,mäkký ,materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...), 
-komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 
-vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania  
-vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 
-zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor 
prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov, 
-pokúšať sa o štylizáciu /vlastné poňatie zobrazenia motívu/ 
 
 
Technické zru čnosti  
Žiak dokáže: 
-zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy,  drievko,  nožnice, šablóna,  a pod.) 
-vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 
-kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 
-zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi 
prostredníctvom štetcového rukopisu (napr.  roztieranie, zapúšťanie,) 
-zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie 
materiálov v koláži a v asambláži vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod. 
 
-zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez,  a pod.), 
-zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 
-zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov, 
-zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, 
označenie výberu, základné filtre.)
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Mentálne kompetencie: 
Žiak dokáže: 
-primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, 
strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania 
tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich výsledného výrazu, 
-primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 
 
-interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 
-vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, figurácie a pod.),  
-kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),  
-priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií 
-cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, 
ilustrácia, filmová rozkresba), 
-analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, materiálov, mierky, 
-vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom),  
-hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom. 
 
Postojové kompetencie 
-hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje 
vlastné riešenie, a  formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. 
 
 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
-individuálna práca, individuálna práca učiteľa so žiakom /ak je talentovaný alebo žiak vyžadujúci potrebnú starostlivosť/, skupinová práca,  
projektová metóda – celoročný projekt Ročné obdobia 
pozorovanie, prezentácia vlastných prác, pozorovanie, rozhovor, beseda, exkurzia, školská galéria žiackych prác, výtvarné súťaže 
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Spôsoby hodnotenia 
 
MZ schválilo  klasifikovanie výtvarnej výchovy v prvom ročníku v šk. roku 2009/2010. Výtvarná výchova je predmet, ktorý sa na 1.stupni 
klasifikuje . Klasifikácia sa bude uplatňovať pri samostatnej práci /individuálnej práci žiaka/, Súčasťou bude i sebahodnotenie žiaka /svoj  
postoj , svoj estetický i hodnotiaci názor/. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. 
Nehodnotíme teda len výsledok činností, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný 
rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, vekom primeranú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. 
Učiteľ bude používať inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie 
a vekové zvláštnosti. 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu  č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov 
základnej školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2009. 
Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
1-výborný 
2-chválitebný 
3-dobrý 
4-dostatočný 
5-nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1- výborný: 
-žiak pracuje na vynikajúcej úrovni, je iniciatívny, tvorivý, uplatňuje vlastné nápady, 
dokáže vyjadriť vekuprimerané postoje – vkus, názor... , ovláda zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni, 
dokáže interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky, preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry /materiály, nástroje, techniky.../, 
dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných, zrealizoval artefakt primerane 
svojmu veku a schopnostiam. 
 
Stupeň hodnotenia 2-chválitebný:                                                                                                 
-žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. 
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Stupeň hodnotenia 3- dobrý: 
-žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozlišuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 
vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 
 
Stupeň hodnotenia 4- dostatočný 
-žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti  a poznatky v nových 
oblastiach. 
 
Stupeň hodnotenia 5- nedostatočný 
 -žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. 
/poznámka:- neodporúčame používať tento stupeň, treba nájsť formu, akou žiaka ohodnotiť pochvalou i za menej úspešné výsledky 
a ponúknuť mu možnosti iného vyjadrenia- blízkeho výtvarnému postoju./ 
 
Záverečná poznámka pri klasifikovaní: - proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje  
                                                                učiteľ podľa individuálnych daností žiaka 
 
Výtvarná výchova v 1. ročníku ZŠ je priebežne hodnotená takým istým spôsobom ako ostatné predmety, ale je potrebné vzhľadom na 
špecifickosť predmetu, prihliadať pri klasifikovaní – 
na to, aby sa učiteľ vyvaroval paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov 
v jednotlivých ročníkoch majú veľmi širokú škálu, mnohokrát sú rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 až 3 ročníkov- ale to 
nemusí znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu práce žiaka. Je tiež potrebné aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo 
sociálne zaostalého prostredia , ako aj integrované deti s rôznymi poruchami. 
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Učebné zdroje 
 
Edukačné CD s vizuálnymi materiálmi, časopisy, encyklopédia, SNG, didaktická technika -dataprojektor, PC  internet, DVD, fotografie, film, 
CD-ROM Artopedia, hudobné nosiče, obrazový materiál. 

 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 
• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 
 Základné školy vzdelávajú žiakov 1. a 2. Ročníka 
 Prierezová téma – skratky aktualizované zo stránky www.uips.sk /dňa 13. 9. 2010 

Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
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