
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 2 hodina týždenne,  66 hodín ročne /0hodín 

Spolu 66 hodín 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. 

Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky 

vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia, maľovania, 

priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu, 

architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom a nástrojmi nie je možné 

nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné didaktické formy, ako používanie 

učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v 

rámci motivácie alebo následných ukážok). Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi 

prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho 

predstavivosti a fantázie; nie napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov. Výtvarná výchova je 

založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti 

(ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu 

až po realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh. Výtvarná 

výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s 

pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou 

výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na 

prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a 

pod.) s geometriou (tvar). Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami 

týchto predmetov. Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého 

vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité 

kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou 

2. CIELE PREDMETU  

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.  

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 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. 

 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. 

 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne zobraziť svoje predstavy a 

fantáziu na zadanú tému,  

 nakresliť predmety na základe hmatového 

vnemu,  

 pomenovať charakter rôznych povrchov 

podľa hmatového vnemu. 

 fantazijné kreslenie,  

 fantazijné maľovanie , 

 fantazijné modelovanie , 

 tvar a hmat (napr. ohmatávanie tvarov 

predmetov skrytých pod dekou, alebo 

kreslenie so zaviazanými očami ...),  

 povrch predmetu. 

 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 použiť rôzne kresliarske (maliarske) 

nástroje,  

 vyjadriť výtvarné stopy (nástroja, 

materiálu, gesta) prostredníctvom hravej 

akcie,  

 vytvoriť objekt zo zvolených materiálov. 

 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. 

 



Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 namaľovať svoju predstavu inšpirovanú 

pravekým umením. 

 praveké jaskynné maľby (motívy),  

 materiál, nástroje, podklad v tvorbe 

pravekých ľudí, 

 hra na pravekého umelca - tvorba artefaktu 

limitovaného motívom a technikou. 

 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne vyjadriť rôzne výrazy tváre. 
 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 ...). 

 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zobraziť architektúru podľa vlastnej 

fantázie,  

 porozprávať o zobrazenej architektúre 

 rozprávková architektúra (maľba, kresba, 

modelovanie, objekt – skladanie, lepenie, 

strihanie...),  

 fantastické motívy v architektúre,  

 architektúra v rozprávkach (animácie, 

ilustrácie, filmy). 

 

Podnety fotografie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 doplniť fotografický podklad podľa 

vlastnej fantázie. 

 fotografia (napríklad z časopisu),  

 zásah do kompozície fotografie, jej 

doplnenie, prekreslenie, premaľovanie 

kolorovanie, dokomponovanie. 

 

Podnety videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 porozprávať o akcii v uvedenej ukážke 

filmu,  

 výtvarne interpretovať vybranú akciu z 

filmovej ukážky. 

 krátka ukážka z vybraného filmu, (gro-

teska),  

 pohyblivý obraz – akcia vo filme (videu), 

 výtvarné spracovanie akcie/pohybu. 

 



Podnety dizajnu a remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 nakresliť dizajn podľa svojej fantázie,  

 porozprávať o nakreslenom. 

 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. 

 

Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne reagovať na písmená abecedy. 
 oživené písmená,  

 tvary písmen (tlačených, písaných, veľ-

kých, malých),  

 figuratívna kompozícia z tvarov písmen. 

 

 


