
Predmet: Výtvarná výchova 

 

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. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni 

poznania i vyjadrovania. 

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. 

 

Témy – 1. ročník 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 



Podnety moderného výtvarného umenia 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Škola v galérii 

Podnety architektúry 

Podnety fotografie 

Podnety videa a filmu 

Podnety dizajnu a remesiel 

Podnety poznávania sveta 

Témy- 2. - 4. ročník 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia  

Škola v galérii 

Podnety architektúry 

Podnety fotografie 

Podnety videa a filmu 

Elektronické médiá 

Podnety dizajnu a remesiel 

Podnety poznávania sveta 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom 

kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

Implementácia finančnej gramotnosti - vychovávať žiakov k hospodárnemu zaobchádzaniu 

s pomôckami, viesť žiakov k hodnotovej orientácii peňazí – Reliéf (mince). 

 

Finančná gramotnosť 

Implementácia finančnej gramotnosti spočíva vo výchove žiakov k hospodárnemu 

zaobchádzaniu s pomôckami, viesť žiakov k hodnotovej orientácii peňazí, uvedomovať si 

hodnotu práce a význam peňazí v spoločnosti, poznať hodnotu eurových mincí a bankoviek, 

uvedomovať si hodnotu zakúpeného tovaru (kupujeme a predávame), vedieť porovnávať ceny 

tovaru. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Výtvarná výchova – 

primárne vzdelávanie str. 4-7 (1. ročník), str. 8-12 (2. ročník), str. 13-16 (3. ročník), 17-21 (4. 

ročník) 

 

Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní výtvarnej výchovy sa uplatňujú: 

• slovné metódy (rozhovor, výklad, beseda) 

• názorné metódy (pozorovanie, demonštrácia a iné) 

• praktické metódy (samostatná výtvarná činnosť, experimentovanie) 



• motivačné (beseda, výstavka, motivácia na emocionálne pozorovanie exponovaných 

výtvarných diel alebo iných  estetických objektov a ich samostatné celostné estetické 

vnímanie žiakmi.  

Didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy sú najmä vyučovacia hodina v triede, 

vychádzka, exkurzia, vyučovacia hodina v počítačovej učebni. Najčastejšie používame 

skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu a rozvíjajú aktivitu žiakov, 

učia pracovať v kolektíve. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, zhotovovanie 

jedného produktu) je na mieste využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou 

triedou. Formy individuálnej práce so žiakmi, pri ktorej jednotliví žiaci vykonávajú rozmanité 

samostatné práce, spravidla podľa pokynov  vyučujúceho (hra s predmetmi, ich fantazijné 

dotváranie, spájanie do nových figúr, modelovanie, organizácia priestoru, dekoratívne  práce, 

farba a línia, výstavka prác, zhotovenie kraslice). Všetky formy práce sa často prelínajú a 

prechádzajú jedna do druhej.  Individuálna činnosť by mala vyústiť do kolektívnej ako 

napríklad do prehliadky tvorivosti žiakov. 

 

Učebné zdroje 

Výtvarná výchova pre 1. roč. ZŠ: prof., akad. mal. Ladislav Čarný a spoluautorky 

Výtvarná výchova pre 2. roč. ZŠ: prof., akad. mal. Ladislav Čarný a spoluautorky 

Výtvarná výchova pre 3. roč. ZŠ: prof., akad. mal. Ladislav Čarný a spoluautorky 

Používané zdroje: reprodukcie umeleckých diel, internet, odborné časopisy, časopisy pre deti 

a mládež, IKT, PC, dataprojektor, odborná a metodická literatúra, ukážky výtvarných diel 

detských ilustrátorov, publikácie o výtvarnom umení, film, divadlo, tlač, reklama, výstavy, 

www.zborovna, edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy, prezentácie v PowerPointe, 

internet, aktívna výtvarná činnosť. 

 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Hodnotenie má v prvom 

rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Tu musí učiteľ 

brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení žiaka má prednosť 

porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami, pred 

porovnávaním s výkonmi iných žiakov. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon 

žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu 

dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

http://www.zborovna/

