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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:                            druhý 
Počet hodín týždenne:    2 
Počet hodín ročne:          66 
Školský rok:                    2016/2017 
 
Umenie a kultúra 
 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť 
detskej fantázie a obrazotvornosti. V 2. ročníku sa už primerane zvyšuje nárok na výtvarné sebavyjadrovanie  výtvarnými činnosťami, ktoré vychádzajú 
z vyššej úrovne chápania súvislostí s ostatnými predmetmi. 
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. 
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Ciele predmetu: 
        
Kognitívne ciele  

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Poznať a vedieť pomenovať pôsobenie 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 vzorcov. Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka v oblasti  
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. Pomocou tvorivých schopností žiakovi  zlepšovať 
neverbálnu komunikáciu a jemnú motoriku. 
 
Socioafektívne ciele: 

Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez 
zážitok aktívneho vyjadrovania a 
vnímania umeleckých diel uvádzať  do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií.  Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, 
analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 
 
Cieľom je výtvarnú výchovu prepájať s ďalšími predmetmi, predovšetkým hudobnou výchovou, prvoukou, etikou, matematikou a slovenským jazykom .   
  
Rozvrhnutie vyučovacích hodín výtvarnej výchovy v stupni vzdelania ISCED 1: 
 

Výtvarná výchova 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 2 
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Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Výtvarný 
jazyk/základné 
prvky výtvarného 
vyjadrovania                              
 

línia 
línia, plocha, tvar 
farba, výraz farby 

Vyhľadávanie a dopĺňanie tvarov na 
základe vopred vytvorených škvŕn, liniek 
a ich vzťahmi 
Pozorovanie a ich výtvarné vyjadrenie  
Zoznámenie sa s farbami a farebnou 
hmotou, studené a teplé farby 

Zvládnuť technické základy usporiadania miešania 
farieb na palete i na ploche, vyfarbovať tvar, plochu 
prostredníctvom štetcového rukopisu,  
Tvoriť spontánne i cielené vedomé stopy v závislosti 
od rôznych materiálov a nástrojov. 

Výtvarný jazyk – 
kompozičné princípy 
a možnosti 
kompozície 

kompozícia 
tvar a priestor 
 
rytmus a pohyb 
 
symetria a 
asymetria 

Vyhľadávanie zvoleného tvaru 
v neartikulovanej textúre 
Zhotovenie ilustrácie k vymyslenému 
alebo skutočnému príbehu/rozprávke 
Priame pozorovanie farieb v prírode, 
objekte. 
Výtvarné hry v krajine 

Vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného predmetu, 
tvaru vo vzťahu k videnej skutočnosti 
 
Zvládnuť základné motorické úkony a narábanie 
s rôznymi nástrojmi, pohyb v animácii  
 
Vychádzka 

Podnety výtvarného 
umenia/výtvarné 
činnosti inšpirované 
dejinami umenia 

surrealizmus(fantas
tický portrét) 
Inšpirácia 
archaickými 
písmenami 

Zmenšenie a zväčšenie predmetných 
vzťahov 
Priestorové stvárnenie príbytkov dávnych 
ľudí, zobrazujem hieroglyfy / tajná 
abeceda 

Zvládnuť základné operácie s mierkou/menšie, 
väčšie, pred, vzad.... 
Formátovanie 
Získať prvé vedomosti o architektonickom priestore, 
tvare 

Podnety fotografie koláž Oxeroxované a zväčšené fotografie žiaci 
dokreslením, kolážou, ozvláštňujú 

Oxeroxované a zväčšené fotografie žiaci 
dokreslením, kolážou, ozvláštňujú 

Podnety filmu videa filmová postava 
Filmový kostým 
filmové herectvo 

V okienkach urobiť viacero obr.  
Za sebou nasledujúcich – animácia / 
prípadne PC/  

Získať prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe 
obrazu, filmovej postave 

Podnety architektúry architektúra ako 
skladačka 

Priestorové stvárnenie príbytkov dávnych 
ľudí, zobrazujem hieroglyfy / tajná 
abeceda 

Získať prvé vedomosti o architektonickom priestore, 
tvare 

Podnety dizajnu 
 

pohyblivá hračka 
telový dizajn 

Vymyslieť na základe rozprávania, 
fantázie stroj, nábytok, robot ... 

Výtvarnými činnosťami vyjadriť získané vedomosti 
o predstave budúcnosti  
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Podnety tradičných 
remesiel 

klobučníctvo. Zhotovenie dekorácii na nakreslené hrnce, 
vázy, vianočnej gule ... 

Priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať prvky 

Elektronické médiá 
 

hry s písmom a s 
textom na počítači. 

Najjednoduchšie operácie s počítačom Získať základné zručnosti s počítačom / hranie, 
experimentovanie s písmom, znakmi, farbami ... 

Porovnávanie, 
kombinačné 
a súhrnné cvičenia 

triedenie. 
 
miešanie(hybridáci
a)tvarov. 

Hra na vedca, kozmonauta, archeológa, 
botanika ... 

Vytvoriť jednoduchú prezentáciu zozbieraného 
materiálu, porovnávať, rozpoznávať, triediť rôzne 
druhy materiálu, vytvoriť „muzeálnu zbierku“  
Rozlišovanie a spájanie 

Podnety hudby kresbový prepis 
rôznych rytmov. 

Farbou, grafickými prvkami zobrazovať 
vnemy na základe počúvania hudby 

Vyjadriť rytmus a pohyb, tvoriť spontánne, vytvárať 
farebné postupnosti, základné farebné kontrasty 

Synestatické podnety 
 

hmat vo vzťahu 
k priestoru 
a plasticite. 

Frotáž rôznych povrchov, listov stromov 
dreva, steny, predmetov 

Vedome hľadať a charakterizovať synestetické 
vzťahy 

Podnety rôznych 
oblastí poznávania 
sveta 

podnety 
prírodovedy, časti 
tela. 

Proporcionalita Vedieť zahrať /performancia/ písmená zo svojich tiel 
alebo čísla, následne skúsiť situáciu nakresliť 

Tradícia 
a identita/kultúrna 
krajina 
 

výtvarná reakcia na 
prírodniny z okolia. 

Jednoduché farbenie, námet – kraslica Výstavka 
Poznať ľudové umenie, zdobenie kraslíc rôznymi 
technikami, vedieť vybranou technikou zdobiť 
kraslicu  

Škola 
v galérii/galéria 
v škole 

portrét v galérii 
socha v galérii/živá 
socha. 

Návšteva galérie 
Rozhovor rôzností výrazov na tvári, 
vytváranie portrétov 

Vedieť vystihnúť na základe pozorovania rôzne 
výrazy tváre 
Vytvoriť galériu portrétov 

Výtvarné hry 
 
 
 
 

hravá výtvarná 
tvorba na základe 
diktovania činnosti. 
land art/výtvarné 
hry v krajine. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 
 Výchovné a vzdelávacie východiská predmetu sú:    
a) v zážitkoch procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založene 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. 

b) 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. 

c) 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). 
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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 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 zručnosti 
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,) 
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-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.) 
 
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. 
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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 
 
Spôsoby hodnotenia 
 

MZ schválilo  a navrhlo  klasifikovanie výtvarnej výchovy v prvom ročníku v šk. roku 2010/2011. 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/. 
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. 22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
 
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. 
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Stupeň hodnotenia 2-chválitebný:                                                                                                 
-žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. 
 
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 
 
 
Učebné zdroje 
 
Učebnica Výtvarná výchova pre 2.ročník ZS 
Edukačné CD s vizuálnymi materiálmi, časopisy, encyklopédia, SNG, didaktická technika -dataprojektor, PC  internet, DVD, fotografie, film, CD-ROM 
Artopedia, hudobné nosiče, obrazový materiál. 
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• 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 
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 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 

 


