
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne,  33 hodín ročne /0hodín 

Spolu 33 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností 

spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, 

edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami (v rámci 

motivácie alebo následných ukážok, diskusií). Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými 

materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od 

vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez nachádzanie formy (ako to vyjadriť), až po 

realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky). 

Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť 

vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych 

foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité 

kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre; fotografiám obrazom a 

objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich 

používaní,  

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne 

ich spracovávať,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu,  

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich 

výtvarne interpretujú,  



 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a 

súčasného umenia a historické slohy,  

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky 

aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt 

umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie. 

  

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 kresbou vyjadriť základné vzťahy 

predmetov v priestore,  

 vyjadriť vzťahy farieb v priestore pri 

zobrazovaní exteriéru (krajiny). 

 mierka a proporčné vzťahy,  

 operácie s mierkou zobrazovania: zmen-

šovanie – zväčšovanie, vzďaľovanie – pri-

bližovanie,  

 pozorovanie vzťahov podľa skutečnosti,  

 operácie s proporciami: približný pomer 

častí videnej a kreslenej predlohy,  

 farebné budovanie priestoru v obraze: 

blízkosť a vzdialenosť. 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vyjadriť približné proporcie pri kreslení 

postavy,  

 vyjadriť približné proporcie pri modelo-

vaní postavy. 

 proporcie postavy (človek, zviera),  

 analytické pozorovanie postavy,  

 kreslenie postavy podľa videnej skutoč-

nosti (základy geometrickej výstavby pro-

porcií, pohybu),  

 modelovanie postavy podľa videnej skutoč-

nosti (základy geometrickej výstavby pro-

porcií, častí vo vzťahu k celku, pohybu). 

 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozpoznať princípy op-artu a kinetického 

umenia,  

 nachádzať súvislosti a rozdiely medzi 

rôznymi umeleckými štýlmi. 

 op-art: inšpirácia vybraným princípom op-

artovej tvorby (mihotavý efekt, ilúzia 

priestorovosti, svetelný a farebný kontrast, 

séria, mriežka...),  

 kinetické umenie: jednoduchý kinetický 

objekt,  

 optické klamy, ilúzie a dvojznačné zobra-

zenia. 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 



Žiak vie: 

 rozpoznať typické znaky gotického 

umenia a architektúry,  

 tvorivo použiť (transformovať) historický 

motív. 

 gotické umenie a architektúra (katedrála, 

hrad, odev), 

 uvedenie do dobovej situácie – hra na 

umelca gotiky,  

 výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej 

formy (napr. vitráž z papiera alebo rôznych 

materiálov – vlastný motív žiaka, alebo 

knižná iluminácia, návrh gotického 

rytierskeho brnenia, odevu a pod.). 

 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 slovne interpretovať subjektívny dojem zo 

zmyslového (synestetického) vnímania 

umeleckého diela. 

 vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo 

podľa reprodukcie) – reakcie rôznych 

zmyslových modalít; obraz pre päť 

zmyslov (vcítenie sa do diela na základe 

jeho pozorovania; priraďovanie chuti, 

vône, zvuku a hmatového pocitu – farbe, 

tvaru, povrchu, svetlosti, motívu) 

interpretácia vybraného výtvarného diela 

na základe synestetického vnímania (napr. 

čo zobrazuje abstraktné umenie?) 

 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť prvky a funkcie častí zástavby 

mesta alebo dediny,  

 vytvoriť jednoduchý plán usporiadania 

urbánneho celku (mesto, dedina, osada, 

časť) podľa svojej predstavy. 

 urbanizmus: nadhľad, pôdorys,  

 plán plán mesta (dediny), štruktúra zón, 

doprava, uzly; vzájomné vzťahy, vzťah ku 

krajine , 

 porovnanie: mesto a dedina,  

 fantastické priestory, fantastické funkcie, 

utópia. 

 

Podnety fotografie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 nafotografovať inscenovanú situáciu,  

 využiť poznatky o výtvarných vyjadro-

vacích prostriedkoch pri fotografovaní. 

 inscenovaná fotografia , 

 práca s materiálmi – príprava insceno-

vaného prostredia (inštalá-cie), fotoge-

nického terénu (napr. z papiera, plastelíny, 

rôznych priehľadných a polopriehľadných 

materiálov),využitie povrchov(textúr),  

 umiestnenie predmetu v inscenácii,  

 osvetlenie, nasvietenie s farebným svetlom,  

 fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu – 

celok, detail. 

 



Podnety videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 pomenovať vzťah obrazu a zvuku vo videu 

alebo vo filme z hľadiska výrazu. 

 vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme , 

 ozvučenie krátkej ukážky (experimen-

tovanie s ozvučením s použitím vybraného 

obrazu a zvuku v počítačovom programe),  

 hudba, hlas a ruchy. 

 

Elektronické médiá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vytvoriť koláže z vlastných digitálnych 

kresieb, fotografií , malieb, alebo písma,  

 vytvoriť varianty digitálneho obrazu po-

mocou operácií v počítačovom programe. 

 digitálna úprava farieb obrazu,  

 digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu 

farieb; rozostrenie, zaostrenie, voľná trans-

formácia , 

 digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb,  

 digitálna obrazová koláž/koláž z obrazu a 

písma. 

 

Podnety dizajnu  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 navrhnúť odevy alebo doplnky podľa svo-

jich predstáv 

 odevný dizajn,  

 odev, časť odevu, doplnok,  

 história odievania,  

 odevný dizajn. 

 

Tradície a podnety remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 tvorivo variovať tradičnú techniku. 
 podnety košikárstva,  

 pletenie objektu z prútov (napr. papier, 

kartón, bužírka, drôt, drevo...) výtvarné 

reakcie na tradičné formy (architektúry 

odevov, jedál, zvykov...). 

 

Synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 použiť zvukové vlastnosti materiálov a 

objektov. 

 objekt vydávajúci zvuk – hudobnovi-

zuálny nástroj, ozvučené povrchy (textúry: 

napr. vrúbkovaný papier, plech ...),  

 zvuková performancia s vlastnými,  

 zvukovými objektmi (nástrojmi vydá-

vajúcimi zvuky, ruchy, šumy) zvukové 

objekty, autorské a hudobné nástroje. 

 



Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne reagovať na témy biológie. 
 podnety biológie:  

 výtvarné interpretácie prírodných štruktúr 

(napr. makrosnímky rastlinných a 

živočíšnych tkanív, minerálov, pozorovanie 

mikroskopom, röntgenové snímky, snímky 

geologických vrstiev, kryštálov, tepelné 

snímky povrchu Zeme, kozmické snímky, 

pozorovaná štruktúra listov ...) 

 

 

 

 

 

 


