
Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský 
Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: VÝTVARNÁ     VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Umenie  a  kultúra 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C ČIE, PAU, PEL 

2. ročník 2.A, 2.B HER, VAN 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C REM, TKÁ 

4. ročník 4.A, 4.B MIL, SKA 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 2 2 

2. ročník 2 2 

3. ročník 1 1 

4. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

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. 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.  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). 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. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania. 

Kognitívne    ciele 

- spoznávať  základné prostriedky  a techniky výtvarného vyjadrovania 

- poznávať  umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadriť 

Senzomotorické   ciele 

- rozvíjať  predstavivosť, tvorivosť  a fantáziu 

-  osvojiť  si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi 

 -podporovať nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu 
 
Socioafektívne  ciele 
 
-formovať kultúrne postoje cez zážitok a vnímanie umeleckých diel 
 
-vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov   a názorov  
 
 

 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Témy 
sú zoradené podľa  náročnosti. Pri objavovaní a samotnej  výtvarnej  realizácii  nových výtvarných  tém  sa vychádza z 
predchádzajúceho výtvarného vzdelania žiakov, z ich individuálnych  a vekových  osobitostí, skúseností s aplikáciou už 
osvojených poznatkov  a výtvarných  zručností.. 



Učivo je   štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov, čo však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo 
modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov. 
Vzdelávací štandard výtvarnej výchovy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie 
kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie,lebo v nich 
spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia vo výtvarnej výchove. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 
pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať. 
 
Prehľad   výtvarných   tém  a  ich obsahu – 1. ročník 

-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  a pod.)  

-obrys (výtvarné zobrazenie obrysov tvarov predmetov, figúr)  

-základné tóny farieb, druhotné (vymiešané) tóny, teplé a studené farby 

-Podnety moderného výtvarného umenia 

- Rozvoj fantázie a synestetické podnety- fantazijné kreslenie, maľovanie, modelovanie 

- Podnety moderného výtvarného umenia- fŕkanie, liatie, odtláčanie, kvapkanie, roztieranie, rozfúkavanie... farebnej 

hmoty,  odpadový materiál 

-Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia-motívy  pravekých  jaskynných  malieb, 

- výtvarne vyjadrenie   rôznych  výrazov   tváre 

- Podnety architektúry- rozprávková architektúra (maľba, kresba, modelovanie, objekt – skladanie, 

 lepenie, strihanie...) 

- Podnety fotografie- zásah do kompozície fotografie, jej doplnenie, prekreslenie, premaľovanie  

kolorovanie, dokomponovanie 

- Podnety dizajnu a remesiel, Podnety poznávania sveta ( oživené písmená, tvary písmen, figuratívna  

kompozícia   z písmen) 

 
Prehľad   výtvarných   tém  a  ich obsahu – 2. ročník 

- línia (rôzne typy čiar), lokálny farebný tón (maľba, alt. kolorovaná kresba jednotlivých predmetov, farba podľa videnej 

skutočnosti) obrysový tvar predmetu symetria a asymetria jednoduchých tvarov (osová, stredová symetria) 

- Rozvoj fantázie a synestetické podnety- rytmy v hudobnej skladbe (ukážky) rytmy v kresbe, maľbe rytmy v prírode 

kresba námetu podľa fantázie 

- Podnety moderného výtvarného umenia- prírodná/mestská krajina, prírodné materiály/umelé materiály 

,surrealizmus, fantastický portrét, asambláž ,ukážky: umenie land artu 

- Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia- umenie Egypta (pyramídy, hieroglyfy ...), rôzne typy písma – história 

vývoja písma, výtvarná interpretácia obrázkového písma 

- Škola v galérii- sochy v galérii (alt. virtuálnej galérii) sochy v kostole, sochy na verejnom priestranstve, výtvarná 

interpretácia sochy v inom médiu (maľba, koláž) alebo v inej technike (napr. modelovanie z plastelíny...) 



- Podnety architektúry- architektonické prvky (oblúk, preklad, stena, strop, brána, schody ...), architektúra ako 

skladačka (skladanie – stavba z kociek, lega, škatuliek, kartónu ...), modelovanie architektonického prvku 

- Podnety fotografie- rôzne žánre fotografie (z časopisov), koláž, montáž strihanie a spájanie častí fotografií do nových 

kompozičných súvislostí kompozícia z rôznych žánrov 

- Podnety videa a filmu- filmová postava v kreslenom, animovanom alebo hranom filme filmový kostým, výzor postavy 

- Elektronické médiá- používanie klávesnice, vyhľadávanie písmen, malé a veľké písmená, čísla, používanie klávesu 

Shift, písanie diakritiky, zmena písma a rezu písma, zmena veľkosti písma,.. 

Podnety dizajnu a remesiel- hračky rôzneho druhu, mechanické a statické hračky,klobučníctvo,.. 

Podnety poznávania sveta- prírodniny a prírodné materiály 

Prehľad   výtvarných   tém  a  ich obsahu – 3. ročník 

- farba – zosvetľovanie a stmavovanie farieb, svetlostná škála jednotlivých farieb, plošné geometrické tvary a 

stereometrické telesá , spájanie geometrických tvarov do kompozície podľa predstavy, skladanie, lepenie, strihanie, 

spájanie, komponovanie 

- Rozvoj fantázie a synestetické podnety- vône a pachy, asociácie farby, tvaru – vône, chute, porovnávanie pocitov, 

ich výtvarná interpretácia 

- Podnety moderného výtvarného umenia- ukážky: umenie paketáže (obalovanie tvaru), presáže (stláčanie a lisovanie 

tvarov) a akumulácie (hromadenie tvarov); balenie, lepenie, viazanie 

- Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia- antické umenie (sochárstvo, architektúra, keramika, odev, 

predmety) 

- Škola v galérii- predmoderné (historické) a moderné obrazy 

Podnety architektúry- výraz architektúry (napr. podľa slohu: funkcionalistickej, secesnej, barokovej, klasicistickej, 

rokokovej gotickej, postmodernej ...; podľa funkcie: sakrálnej, pomníkovej, civilnej ...; podľa materiálu: drevenej, 

tehlovej, sklobetónovej ...) 

- Podnety fotografie- maľba (kresba) zasahujúca do fotografických kompozícií (z časopisov) rekonštrukcia neúplného 

obrazu 

- Podnety videa a filmu- filmový priestor, filmová scénografia, kulisy 

- Elektronické médiá- typy písma, veľkosti písma, farby písma,rotácia písmen, zrkadlenie písmen, montáž rôznych 

typov písiem, obrázok z písmen – lettrizmus, vlastné písmená; nástroje grafického programu,.. 

Podnety dizajnu a remesiel- vybrané znaky a ich význam (erb, vlajka, logo ...) , symboly na erboch, vlajkách, logách , 

bábky (prstové, marionety,..) konštrukcia jednoduchej bábky  

 

Prehľad   výtvarných   tém  a  ich obsahu – 4. ročník 

- bod, vlastnosti bodov, textúra bodov (vzor, raster; hustá a riedka textúra), pointilizmus – maľba bodmi, základné 

farebné kontrasty (teplá-studená, tmavá-svetlá, doplnkové farby) 

- Rozvoj fantázie a synestetické podnety- možnosti zobrazovania zvoleného motívu (napr. strom, figúra zvieratka, 

domček, kvetina ...), výraz, psychická vlastnosť (napr. smutný, veselý, unudený, smiešny, lenivý...) – výraz 

spracovávaného motívu, hudba ako obraz z tónov 



- Podnety moderného výtvarného umenia- impresionizmus, krajinomaľba, farebné škvrny v maľbe krajiny 

- Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia- ukážky: umenie iných kultúr (napr. Indiánov, Číny, Japonska ...) 

typické artefakty vybranej kultúry, odlišnosti a podobnosti s našou kultúrou 

- Škola v galérii- tradičné žánre obrazov (portrét, zátišie, krajinomaľba, scéna zo života ...) 

- Podnety architektúry- architektúra vychádzajúca z ľudských, živočíšnych alebo rastlinných tvarov 

- Podnety fotografie- roláž alebo montáž z dvoch fotografií (reprodukcií) 

- Podnety videa a filmu- filmové triky, nejestvujúce (rozprávkové, fantastické, sci-fi) tvory vo filmoch 

- Elektronické médiá- pokročilé digitálne kresliace nástroje 

- Podnety dizajnu a remesiel- dizajn inšpirovaný organickými tvarmi, ľudové remeslo: drotárstvo (strihanie, ohýbanie, 

tvarovanie, omotávanie, spájanie mäkkého drôtu...) 

- Podnety poznávania sveta- prvky a symboly mapy – ich výtvarné vlastnosti 

 

ROČNÍK:  prvý 

M T Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezová 

téma 

IX.  1.  Čo je to 

výtvarná 

výchova 

Kráľovstvo 

môjho kufríka 

 

Oboznamovanie 

sa s pomôckami 

VYV : voskový 

pastel, štetce, 

ceruza, 

temperové 

a vodové farby, 

nožnice, plastelína 

pastelky, 

tuš...,vymenúvam

e zmysli, ktoré 

budeme na 

hodinách 

potrebovať. 

Výrazy: kresliť, 

maľovať, skladať, 

rozoberať, 

modelovať, 

vytvárať...,   

Vedieť vymenovať 

činnosti na 

hodinách VYV, 

pomôcky, ktoré 

potrebujeme 

k práci. 

ENV 

 

 2.  Škvrna a 

tvar 

O machuľke  

 

Maľba obrázku 

prostredníctvom 

škvŕn. Hľadanie 

tvaru v machuľke. 

Hľadanie tvaru 

v oblakoch, 

Žiak sa vie hrať 

s farbou, vie nájsť 

a zhodnotiť zhluk 

škvŕn, vie ich 

dotvoriť do 

konkrétnej 

OSR 

 



opadanej 

omietke, 

využívanie 

predstavivosti, 

dopĺňanie, 

dokresľovanie do 

určitého zámeru. 

podoby, ktorú 

pomenuje. 

 3.  Škvrna a 

tvar 

Kamarát 

pavúčik, 

kamarátka 

lienka   

/projektová 

práca/ 

Zapúšťanie do 

mokrého 

podkladu na napr. 

veľkom baliacom 

papieri 

s náhodným 

zámerom 

vytvárania viacero 

škvŕn. Ich 

dotváranie. 

Vsunutie do 

prostredia.  

Vzniknutú 

náhodnosť zmeniť 

na konkrétnosť. 

Dotvoriť, tvarovať 

nedokončené. 

Kooperovať pri 

spoločnej práci. 

ENV 

TBZ 

 4.  Obrys a 

tvar 

Ruky, ručičky  

 

 

Oboznámiť sa 

tvarom ruky. 

Obkresliť svoju 

ruku viackrát. 

Vymaľovať každý 

tvar ruky iným 

spôsobom. 

Vysvetliť pojmy: 

tvar, obrys. 

Obkresľovať tvary 

pripravených 

šablón zvierat. 

Pomenovať obrys. 

Dať mu konkrétne 

pomenovanie. Hrať 

sa s tvarom.  

OSR 

 

X.  1. Obrys a 

tvar 

Zemiakový 

škriatok 

Detektív 

Čiaročka  

 

Pozorovať zemiak. 

Opisovať jeho 

tvar.  

Pojmy: kocka, 

guľa, valec, ihlan, 

nepravidelný tvar,  

V zhluku 

náhodných čiar 

hľadať tvar 

predmetu, 

zvieraťa a pod. 

Tento tvar 

zvýrazniť, 

vymaľovať. 

Pomenovať 

vymodelované 

tvary. 

 

Vedieť premeniť 

náhodnosť na 

reálnosť. 

ENV 

 



 2.  Farba 

a lokálny 

tón 

Rozprávka 

o dúhe 

  

 

Vysvetliť ako 

vzniká dúha, farby 

dúhy. Maľovať 

dúhu podľa 

zistenia, ako idú 

jednotlivé farby za 

sebou. 

Miešať farby 

podľa pokynov 

štetcom. 

Poznať farby dúhy. 

Vedieť aké farby 

vznikajú zmiešaním 

modrej a žltej, žltej 

a červenej, 

červenej a modrej. 

ENV 

 

 3. Farba 

a lokálny 

tón 

Moja 

maľovanka  

 

Vyhľadať 

a vyjadriť na 

papieri svetlé 

a tmavé odtiene 

farby. Miešanie 

farieb – 

zosvetľovanie, 

stmavovanie. 

Kópie maľovanky 

s obrysmi 

vymaľovať jednou 

farbou rôznych 

odtieňov. 

Vedieť namiešať 

odtieň svetlej 

farby, tmavej 

farby. Využiť 

zosvetľovanie 

a stmavovanie 

jednej farby pri 

vymaľovaní  

obrázku 

ENV 

 

 4. Plocha 

a tvar 

 

Rozprávka 

o maľovaní  

 

Maľovať rôznymi 

predmetmi, ktoré 

zanechávajú 

viditeľnú stopu. 

Odtláčať, fŕkať, 

kvapkať = hrať sa.  

Žiak prežije radosť 

z hry farbou 

a predmetmi.  

OSR 

 

XI. 1.  Vytváranie 

kompozície 

Detektív 

Písmenko 

 

Hrať sa 

s vystrihnutými 

písmenkami. Na 

čo sa podobajú, 

čo sa dá z nich 

poskladať. 

Vytvoriť výtvarnú 

prácu z písmen 

rôznych časopisov. 

Cieľavedome 

komponovať prvky. 

 

OZO 

 

 2.  Uvedome-

nie si 

formátu 

Kto kreslí do 

kníh obrázky? 

 

Pojmy: ilustrácia, 

ilustrátor. 

Rozprávky 

a príbehy 

o zvieratkách. 

Vymaľovať obrysy 

- omaľovánky 

príbehu, zostaviť 

poradie obrázkov 

Využívať 

predstavivosť pri 

práci. Viem priradiť 

ilustráciu 

k prečítanému 

úryvku.  

TBZ 

 



podľa príbehu, 

rozprávky. 

 3.  Uvedome-

nie si 

formátu 

Malý ilustrátor 

/ projektová 

práca/ 

 

Vytvoriť 

jednoduché 

leporelo 

z ilustrácií. 

Nakresliť, 

namaľovať 

ilustráciu 

k rozprávke. 

Umiestniť prvky na 

výkrese. 

TBZ 

OSR 

 

 4. 

 

 

 

 

  

Mierka: 

zmenšova-

nie 

a zväčšova-

nie  

 

Veľký slon 

a malá myš 

Pojmy: väčší, 

menší, na šírku, 

na výšku. Žiaci 

čarujú 

s predmetmi, 

hračkami. 

Zmenšujú ich 

alebo zväčšujú. 

Nejde o presné 

vystihnutie tvaru 

a proporcií.  

 

Žiak  dokáže využiť 

svoju 

predstavivosť. 

Dokáže sa hrať 

s veľkosťou prvkov. 

 

 

 

OZO, MUV 

 

 

 

XII. 1. Akčná 

maľba, 

gesto, 

škvrna 

Umelkyňa 

zubná kefka 

a umelec 

hrebeň 

 

Žiaci netradičným 

spôsobom – 

fŕkaním, 

odtláčaním 

predmetov, kefy, 

valčeka, hrebeňa 

a pod. zachytávajú 

príbeh rozprávky 

vyjadrujúca skôr 

akciu. Zoznámiť sa 

s nefiguratívnym 

umením. 

Vie používať 

gestické 

vyjadrovanie. 

OSR 

 

 2.  Akčná 

maľba, 

gesto, 

škvrna 

Stopa 

 

Odtláčať topánku, 

ktorá zanechá 

stopu. Porovnať 

rozdielnosť stôp. 

Dať im život.  

 3. 

 

 

 

Inšpirácia 

pravekým 

umením 

 

 

Fred a Vilma 

Flinston  

Ako žili ľudia 

v praveku – 

mamut  

Humorný zážitok 

z rozprávky 

prepojiť na realitu 

života v praveku. 

Využiť rozhovor, 

obrázky, internet, 

encyklopédie na 

Vedieť porovnať 

možnosti doby, 

teraz a predtým. 

Simulovať procesy 

a techniky či 

materiály praľudí. 

ENV 

 



zistenie 

poznatkov.  

Pojmy: mamut, 

jaskyne, kamenné 

nástroje, pravekí 

predkovia. 

Uhlíkom nakresliť 

na pokrčený 

papier mamuta. 

Rozotierať rukou. 

I. 1.  Inšpirácia 

pravekým 

umením 

Jaskynná maľba 

 

Využiť rozprávku 

na priblíženie 

života ľudí 

v praveku. Ukážky 

kresieb, umenia. 

Imitácia steny 

jaskyne 

prostredníctvom 

nalepeného 

baliaceho papiera, 

na ktorý žiaci 

kreslia uhlíkom 

život ľudí v tejto 

dobe.  

ENV 

 

 2.  Umenie 

prírodných 

národov 

Indián 

 

Znázornia umenie 

predkov – 

indiánov.  Ukážky 

ich tvorby. 

Totemove 

tetovanie farbami 

na tvar a telo. 

Žiaci si navzájom 

maľujú na tvár, 

ruku. Indiánska 

čelenka  

s indiánskou 

kresbou.  

Pojem: totem. 

Vedieť porovnať 

možnosti doby, 

teraz a predtým. 

Simulovať procesy 

a techniky či 

materiály indiánov.  

OSR 

 

 3. Obrázok – 

fotografia  

 

 

 

Kreslím 

a vyfarbujem 

fotografiu 

 

Čo všetko zachytí 

fotograf. 

Fotografia včera 

a dnes.  

Žiaci si pripravia  

čierno-bielu 

fotografiu 

Vedome umiestniť 

nové časti celku 

kompozície, ktoré 

menia význam 

zobrazenia.  

Žiak využíva 

základné 

RLK 

 



 z časopisu, ktorú 

farebne vymaľujú, 

dokreslia. 

Pojmy: fotografia, 

fotograf, 

vedomosti o 

farbách o 

vlastnostiach a 

možnostiach 

používania 

výtvarných 

nástrojov 

a materiálov. 
II. 1.  Obrázok - 

fotografia 

Môj portrét 

 

Premena portrétu 

z časopisu podľa 

vlastnej fantázie. 

Žiaci dopĺňajú to, 

čo chýba, ako by 

ju chceli vidieť 

oni.  

MUV 

 

 2.  Obrázok – 

fotografia  

 

 Moji rodičia Nejde o presné 

vystihnutie tvaru 

a proporcií.  

Experimentova-
ním sa pokúšať o 
vyjadrenie 
lokálneho 
farebného tónu 
zobrazenej 
skutočnosti aj 
podľa predstavy 
a fantázie.  

Žiak  dokáže využiť 

svoju 

predstavivosť.  

Žiak využíva 

základné 

vedomosti o 

farbách o 

vlastnostiach a 

možnostiach 

používania 

výtvarných 

nástrojov 

a materiálov. 

VMR  

 

 3.  

 

 

Dizajn  

domova 

a ľudského 

tela  

 

Fantastický dom 

 

Žiaci spoznávajú 

fantastickú 

architektúru. 

Využívajú pritom 

rozprávku O troch 

prasiatkach. 

Porovnávajú ich 

rozdielnosť 

domčekov, 

stavieb. Skúšajú 

vytvoriť dom  - 

fantastickú 

stavbu, v ktorej by 

chceli bývať.  

Využiť fantáziu, 

sny, predstavy. 

Nakresliť zaujímavý 

dom, kostol, 

školu... 

OSR 

 

III.  1.  Dizajn  

domova 

a ľudského 

tela 

Rozprávkový 

stroj 

Fantastický 

nábytok 

Žiaci využívajú 

fantáziu 

a kombinačnú 

predstavivosť. 

Nakreslia stroj, 

nábytok 

Zažiť zážitok 

vynálezcu, ktorý 

vymyslí a poskladá 

zo súčiastok stroj, 

TBZ 

 



 s použitím všetkej 

fantázie 

a humorom.  

vymyslí tvar 

nábytku.  

 2.  Dizajn  

domova 

a ľudského 

tela 

Maska 

 

Žiaci vytvárajú 

rôzne masky. 

Používajú  rôzne 

predmety, 

rastliny, papier. 

Snažia sa 

vystihnúť smútok, 

úsmev, tajomnosť, 

strach. Indiánske 

masky.  

Dieťa pomenuje 

stvárnený výraz. 

Pripraví si masku 

na karneval. 

MUV 

 

 3.  Poznávanie 

porovnáva-

nie rôznych 

médií 

To isté a predsa 

iné 

 

Žiaci stvárňujú 

jednoduchý, 

rovnaký motív 

kreslením, mode-

lovaním, 

rozdielnymi 

výtvarnými 

technikami.  

Porovnajú ho 

s podobným 

motívom na 

fotografii. 

Zobrazenie toho 

istého rôznymi 

spôsobmi. / 

ceruza – štetec – 

tuš – fixa – uhlík/ 

Poznať šírku 

možností 

vizuálneho 

zobrazovania. Vie 

vytvoriť, vyjadriť 

odlišnosti. 

Pomenuje špecifiká 

jednotl. médií.  

MDV 

 

 4. 

 

Poznávanie 

porovnáva-

nie rôznych 

médií 

 

To isté a predsa 

iné 

 

Žiaci stvárňujú 

jednoduchý, 

rovnaký motív 

kreslením, mode-

lovaním, 

rozdielnymi 

výtvarnými 

technikami.  

Porovnajú ho 

s podobným 

motívom na 

fotografii. 

Zobrazenie toho 

istého rôznymi 

spôsobmi. /pastel 



– pastelka – farby 

– plastelína/. 

IV.  1.  Poznávanie 

porovnáva-

nie rôznych 

médií 

To isté a predsa 

iné 

 

Žiaci stvárňujú 

jednoduchý, 

rovnaký motív 

kreslením, modelo

vaním, 

rozdielnymi 

výtvarnými 

technikami.  

Porovnajú ho 

s podobným 

motívom na 

fotografii. 

Zobrazenie toho 

istého rôznymi 

spôsobmi. / 

striháme – lepíme 

– modelujeme 

z drôtu ... / 

 2.  Výtvarné 

stvárnenie 

nálady a 

rytmu 

Maľovaná 

hudba 

 

Žiaci si vypočujú 

vybrané krátke 

ukážky 

hud.skladieb 

a výrazne 

odlišných 

charakterov. 

Následne sa ich 

snažia výtvarne 

zobraziť,  

 

 

Žiak dokáže 

prepísať výraz 

a rytmus zvukovej 

podoby do 

vizuálnej.  

RLK 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

4.  

Hmat  

 

 

 

 

 

 

Výtvarné 

stvárnenie 

Hra na slepú 

babu 

 

 

 

 

 

Maľovaná 

hudba 

Žiaci poznávajú 

hmatom so 

zaviazanými 

očami povrchy 

vecí. Vyjadria 

pocit z dotyku.   

 

Žiaci si vypočujú 

vybrané ukážky: 

Vivaldi (Štyri 

ročné obdobia) - 

konfrontované s 

Žiak dokáže 

pomenovať  5 

rôznych povrchov 

predmetov 

 

 

 

Žiak dokáže 

prepísať výraz 

a rytmus zvukovej 

OZO 

OSR  

 



nálady a 

rytmu 

 vybranými 

výtvarnými 

dielami a 

Následne sa ich 

snažia výtvarne 

zobraziť, 

podoby do 

vizuálnej. 

V.  1. Hmat Čáry s voskom 

 

Žiaci vytvoria 

kresbu voskom, 

voskovkami. 

Následne tento 

mastný povrch 

použijú tmavé 

farby, aby kresba 

lepšie vynikla. 

Vosková technika  

Žiak vie, že mastné 

stopy nesajú vodu.  

RLK 

 

 2.  Hmat Návrh na látku 

 

Odtláčaním 

vhodného 

povrchu vytvoriť 

návrh na tkaninu. 

Žiaci si donesú 

taký predmet, 

vec, aby boli 

odtlačky zreteľné. 

 

Žiak rozozná 

povrchy podľa 

hmatu.   

ENV 

 

 3.  Výtvarná 

reakcia na 

prostredie 

školy 

Naša škola 

 

Žiaci dotvárajú 

prostredie školy. 

Skrášľujú, 

upravujú, 

dotvárajú, 

premiestňujú 

a pod.  

Žiak pracuje na 

estetickej úprave 

školy, triedy. 

Navrhuje vlastné 

nápady zmien 

a úprav. 

TBZ 

 

 4.  Výtvarná 

reakcia na 

prostredie 

školy 

Moja trieda 

 

VI. 1. Škola 

v galérii, 

galéria v 

škole 

Robíme si 

výstavu 

detských prác 

 

Vytvoriť 

atmosféru galérie. 

Žiaci hodnotia 

práce zmyslami. 

Môžu doniesť 

práce z vlastnej 

tvorby, ktoré 

namaľovali doma 

vo voľných 

chvíľach, 

v školskom klube. 

Žiak dokáže 

spolupracovať na 

vytváraní výstav 

detských prác. 

Hodnotiť svoju 

i kamarátovu 

prácu. Rozoznať 

výraz tváre. 

OSR 

 



Vytvoria portrét 

spolužiaka 

s grimasou, 

smiech, smútok – 

vystihnúť pocity 

cez tvár človeka. 

 2.  Škola 

v galérii, 

galéria v 

škole 

Hráme sa 

a tvoríme 

 

Žiaci pracujú 

s rozstrihanou 

reprodukciou 

obrázka a skladajú 

ako puzzle. Iná 

možnosť je 

nabodkovať 

vatovými 

tyčinkami celý 

výkres a v spleti 

bodiek nájsť 

a pospájať obrysy 

nejakého 

predmetu, veci 

a pod.  

Žiak vie, že pri 

kreslení zažije 

zábavu, radosť, 

relax. 

DOV 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Rozširova-

nie vedo-

mostí –

detskí 

ilustrátori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnote-

nie 

celoročnej 

práce 

Čo robia 

výtvarní umelci 

 

Pojmy: maliar, 

obraz, sochár, 

sochy, grafik, 

ilustrátor, 

architekt, 

keramik, dizajnér. 

Žiak sa 

prostredníctvom 

rozhovoru 

a názorného 

materiálu zoznámi 

s umel. profesiou.  

 

Rozdávanie 

výkresov. 

Žiak vie popísať 

prácu 3 umelcov. 

OSR 

 

 

 



ROČNÍK:  druhý 

M T 
Tematický 
celok 

Téma 
Výkonový 
štandard 

Obsahový 
štandard 

Prierezová 
téma 

IX. 

1. 

Úvodná 

hodina 

 

Pomôcky na 

hodinu VYV, 

BOZP 

- použiť rôzne 

kresliace nástroje 

- kresliace nástroje 

a pomôcky (voľnou 

rukou, pravítkom, 

kružidlom, 

náhodne) 

OZO 

2. 
Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 

Všelijaké čiary 
Hra s čiarou 

- kresliť čiarami s 

rôznym 

charakterom 

línia (rôzne typy 

čiar) DOV 

3. 
Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 

Všelijaké čiary 
Pavučina 

- použiť rôzne 

kresliace nástroje 

- kresliace nástroje 

a pomôcky (voľnou 

rukou, pravítkom, 

kružidlom, 

náhodne) 

ENV 

4. 
Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 

Všelijaké čiary 
3D obrázok 

-  vyjadriť 

približný obrysový 

tvar predmetu 

výrazový charakter 

línie  OSR 

 
X. 

1. 

Podnety 
moderného 
výtvarného 
umenia 

Umenie 
v prírode 
Objekty z 
prírodnín 

- vytvoriť objekt 

(výtvarnú 

realizáciu) v 

krajine 

 

prírodná/mestská 

krajina 
ENV 

 

2. 

Podnety 
moderného 
výtvarného 
umenia 
 

Umenie 
v prírode 
Lesný koberec 

- vytvoriť objekt 

(asambláž) 

zbieraním, 

ukladaním, 

vrstvením, 

lepením z rôznych 

prírodných 

materiálov podľa 

vlastnej fantázie 

prírodné 

materiály/umelé 

materiály 

asambláž 

umenie land artu 
ENV 

 

3. 
Podnety 
poznávania 
sveta 

Tvorím 
v prírode 
Obrázok z 
prírodnín 

- vytvoriť objekt 

(alt. asambláž 

alebo obraz) z 

prírodnín 

nájdených v 

okolitej prírode  

- interpretovať 

prírodné tvary 

prírodoveda – 

prírodniny a 

prírodné materiály 

(listy, kôra, 

kamene, semená, 

plody ...) 

ENV 
 

4. 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 
 

Ako sa tvária 
farby 
Deň a noc 

- vyjadriť základný 

farebný tón 

predmetu 

- lokálny farebný 

tón 

(maľba, alt. 

kolorovaná kresba 

jednotlivých 

predmetov, farba 

OSR 



podľa videnej 

skutočnosti) 

XI. 

1. 
Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 

Ako sa tvária 
farby 
Veselý 
a smutný 
klaun 

- vyjadriť základný 

farebný tón 

predmetu 

- lokálny farebný 

tón 

 OSR 

2. 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky  
 

Symetria 
a asymetria 
Motýľ, strom 
 

- usporiadať tvary 
symetricky alebo 
asymetricky 

obrysový tvar 
predmetu  
symetria a 
asymetria 
jednoduchých 
tvarov (osová, 
stredová symetria) 

ENV 
 

3. 

Rozvoj 
fantázie a 
synestetické 
podnety  

Rytmus 
Zvieratá v 
pohybe 

- v kresbe vyjadriť 
rôzne hudobné 
rytmy 

- rytmy v kresbe, 
maľbe   

ENV 

4. 

Rozvoj 
fantázie a 
synestetické 
podnety  

Rytmus 
Stopy 

- v kresbe vyjadriť 

rôzne hudobné 

rytmy 

-rytmy v prírode 

 ENV 

XII. 

1. 

Rozvoj 
fantázie a 
synestetické 
podnety  
 

Rytmus 
Tanečníci 
 

- v kresbe vyjadriť 

rôzne hudobné 

rytmy 

kresba námetu 

 podľa 

fantázie 

(alternatívne 

fantastická téma, 

hudobníci, 

tanečníci, počutá 

hudba, abstraktné 

zobrazenie rytmov 

...) 

OZO 
MUV 

2. 

Rozvoj 
fantázie a 
synestetické 
podnety  
 

Rytmus podľa 
hudby 
Zázračná 
muzika 
 

- v kresbe vyjadriť 

rôzne hudobné 

rytmy 

rytmy v hudobnej 

skladbe (ukážky) 
MUV 

3.  

Podnety 
moderného 
výtvarného 
umenia  
 

Umenie 
v krajine 
Snehuliak 

- vytvoriť objekt 

(výtvarnú 

realizáciu) v 

krajine 

land art 

ENV 

I. 1. 

Podnety 
moderného 
výtvarného 
umenia 
 

Fantastický 
portrét 
Ovocníčkovia 

- vytvoriť objekt 
(asambláž) 
zbieraním, 
ukladaním, 
vrstvením, 
lepením z rôznych 
prírodných 

surrealizmus 
fantastický portrét 
asambláž 

OZO 



materiálov podľa 
vlastnej fantázie 

2. 

Výtvarné 
činnosti 
inšpirované 
dejinami 
umenia 

Egypt 
Hieroglyfy 

- vytvoriť vlastnú 
verziu 
obrázkového 
písma 

umenie Egypta  
(pyramídy, 
hieroglyfy ...)  MUV 

3. 

Výtvarné 
činnosti 
inšpirované 
dejinami 
umenia 
 

Obrázkové 
písmo 
Tajný odkaz 

- vytvoriť vlastnú 
verziu 
obrázkového 
písma 

rôzne typy písma – 
história vývoja 
písma (obrázkové – 
hláskové) 
výtvarná 
interpretácia 
obrázkového 
písma, význam 
a obraz 
 

MDV 

II. 

1. 
Elektronické 
médiá 
 

Píšem na 
počítači 
Písmená a 
čísla 

- napísať malé 
písmená, veľké 
písmená a čísla v 
textovom 
programe 

používanie 
klávesnice, 
vyhľadávanie 
písmen, malé a 
veľké písmená, 
čísla 
 

MUV 

2. 
Elektronické 
médiá 
 

Píšem na 
počítači 
Mäkčene a 
dĺžne 

- napísať slová s 
diakritikou v 
textovom 
programe 
 

používanie klávesu 
Shift, písanie 
diakritiky MUV 

3. 
Elektronické 
médiá 
 

Píšem na 
počítači 
Hry s písmom 
a textom 

- zmeniť písmo, 
rez písma, farbu 
písma, píšu krátke 
vety v textovom 
programe 

 zmena písma a 
rezu písma, zmena 
veľkosti písma, 
krátke texty 
 

MUV 

III. 

1. 
Podnety 
fotografie 
 

Skladačka 
z fotografií 
Krajina - 
Nekrajina 
 

-zostaviť koláž z 

častí rôznych 

fotografií 

rôzne žánre 

fotografie (z 

časopisov) – 

portrét, krajina, 

architektúra, 

mikro/makrofotogr

afia, reportáž .. 

TBZ 

2. 
Podnety 
fotografie 
 

Skladačka 
z fotografií 
Kúzelné 
predmety 
 

-zostaviť koláž z 

častí rôznych 

fotografií 

koláž, montáž 

strihanie a spájanie 

častí fotografií do 

nových 

kompozičných 

súvislostí  

kompozícia z 

rôznych žánrov a 

MUV 



rôzneho  

tvaroslovia 

3.  
Podnety 
architektúry 
 

Architektúra je 
skladačka 
Môj dom, môj 
hrad 

- skonštruovať 

architektonický 

tvar (prvok) zo 

stavebnice 

architektonické 

prvky (oblúk, 

preklad, stena, 

strop, brána, 

schody ...) 

architektúra ako 

skladačka 

(skladanie – stavba 

z kociek, lega) 

MUV 

4.  
Podnety 
architektúry 
 

Architektúra je 
skladačka 
Naše mesto 

- skonštruovať 

architektonický 

tvar (prvok) zo 

stavebnice 

architektúra ako 

skladačka 

– stavba z 

škatuliek, kartónu 

... 

spájanie (alt.: 

zárezmi, spinkami, 

lepiacou páskou, 

lepidlom, viazaním 

...)   alt. 

modelovanie  

architektonického 

prvku z 

modelovacej 

hmoty 

RLK 

IV. 

1. 
Podnety 

videa a filmu 

Filmová 

postava 

Obľúbená 

filmová 

postava 

- výtvarne 

interpretovať 

filmovú postavu v 

novej dramatickej  

situácii podľa 

vlastnej fantázie, 

filmová postava v 

kreslenom, 

animovanom alebo 

hranom filme   
MDV 

2. 
Podnety 

videa a filmu 

Filmová 

postava 

Návrh 

kostýmu 

- navrhnúť 

kostým pre 

filmovú postavu 

filmový kostým, 

výzor postavy   
MUV 

3. 
Podnety 

videa a filmu 

Filmová 

postava 

Scénka z filmu 

výtvarne 

interpretovať 

filmovú postavu v 

novej dramatickej  

situácii podľa 

vlastnej fantázie 

filmová postava v 

dramatickej akcii 

OSR 

V. 1. 

Podnety 

dizajnu a 

remesiel 

Pohyblivá 

hračka 

Panáčik z 

kartónu 

- navrhnúť hračku 

podľa vlastnej 

fantázie 

hračky rôzneho 

druhu chlapčenské 

a dievčenské 

hračky 

OZO 



2. 

Podnety 

dizajnu a 

remesiel 

Pohyblivá 

hračka 

Recyklík 

- navrhnúť hračku 

podľa vlastnej 

fantázie 

mechanické a 

statické hračky 

(funkcie, materiál, 

farby, tvary ...) 

OZO 

3. 

Podnety 

dizajnu 

a remesiel 

 

Čiapky 

a klobúky 

Klobúčik 

- vytvoriť 

jednoduchú 

pokrývku hlavy 

podľa vlastnej 

fantázie 

klobučnícke 

remeslo pokrývky 

hlavy – klobúky, 

čiapky, šatky, kukly, 

kapucne, koruny 

RLK 

4. 

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky 
 

Tematické 

kreslenie 

Voľná téma 

- použiť rôzne 

kresliace nástroje 

- vyjadriť základný 

farebný tón 

predmetu 

 

línia, výrazový 

charakter línie 

kresliace nástroje a 

pomôcky (voľnou 

rukou, pravítkom, 

kružidlom, 

náhodne) 

lokálny farebný tón 

(maľba, alt. 

kolorovaná kresba 

jednotlivých 

predmetov, farba 

podľa videnej 

skutočnosti) 

OSR 

VI. 

1. 

Škola 

v galérii 

 

Živá socha 

Na sochy. 

Sochy v našom 

meste 

napodobniť sochy 
postojom, 
výrazom alebo 
performanciou  
(akciou) 

živá socha (ukážky) 

sochy v galérii (alt. 

virtuálnej galérii) 

sochy v kostole, 

sochy na verejnom 

priestranstve 

RLK 
OSR 

2. 

Škola 

v galérii 

 

Modelujem 

tvary 

Sochy - 

modelovanie 

 

napodobniť sochy 
postojom, 
výrazom alebo 
performanciou  
(akciou) 

výtvarná 
 interpretáci
a  sochy v inom 
médiu (maľba, 
koláž, 
performancia) 
alebo v inej 
technike 
(modelovanie 
z plastelíny...) 

OSR 

3. 
Záverečná 
hodina 

Rozdávanie 
výtvarných 
prác 

  
 

 

 

 

 

 



ROČNÍK:  tretí 

Počet hodín týždenne:  1 hod.                     

Počet hodín spolu: 33 hod. ročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M 

  

T 

 

Tematický 

celok 

    

  Téma 

 

   Obsahový štandard 

    

 Výkonový    

štandard 

 

Prierezová 

téma 

IX. 1 Základné 

vyjadrovaci

e 

prostriedky 

Geomet

rické 

tvary - 

Zakliaty 

obrázok 

 

Pozorovanie predmetov 

okolo seba. 

Hľadanie v nich 

geometrické tvary . 

Kreslenie obrázku 

zloženého z plošných 

geom. tvarov, nepresných 

geom. tvarov. 

KRESBA, KOLOROVANÁ 

KRESBA 

Pojmy: geometrické tvary 

trojuholník, štvorec, kruh, 

obdĺžnik, elipsa, skladačka 

 

Žiak dokáže nakresliť 

tvarovo rozmanitý 

obrázok z 

geometrických 

tvarov, nepresných 

geometrických 

tvarov. 

 

DOV  

 2  Geomet

rické 

tvary- 

Modeluj

em 

zvieratk

o  

 

Pozorovanie tvary sôch 

umelcov. Hľadá priestorové 

geometrické tvary v 3D v 

predmetoch v okolí. 

Posudzuje tvary budov.  

MODELOVANIE, 

SKLADANIE Z KARTÓNU 

Pojmy: socha, guľa, ihlan, 

kužeľ, kocka 

 

Žiak vymodeluje z 

modelovacej hmoty 

priestorové 

geometrické tvary. 

Poskladá postavičku, 

zviera z týchto 

tvarov. 

OZO 

 3  Farby 

svetla 

a tmy 

- Svitá 

na 

dedine 

 

 

Miešanie farieb, 

zosvetľovanie, 

stmavovanie. 

Pracovať s farbou 

biela.čierna – ich 

zosvetľovanie a 

stmavovanie. Vytvárať 

rôzne odtiene farieb. 

MAĽBA 

Žiak vie zosvetľovať 

čiernu farbu. 

Stmavuje bielu farbu 

pridaním inej farby. 

Pracuje so 

stupňovaným  

odtieňom. 

ENV 



Pojmy: zosvetľovanie, 

stmavovanie, miešanie, 

odtiene 

 

X. 1  Kopírov

anie 

-

Dvojičky 

Kopírovanie rôznych 

obrázkov. Zoznamovanie sa 

s kopírovacím zariadením, 

na čo slúži – vytvára 

dvojičky.  

Kopírovanie cez priesvitný 

papier. 

KRESBA CERUZOU, TUŠOM 

Pojmy: kopírovať, skener, 

kópia, xerox – kopírovačka 

 

Žiak sa zoznámi s 

kopírovacím 

zariadením. Pracuje s 

ním. Vie nakopírovať 

ďalšie obrázky 

samostatne po 

výklade učiteľa, 

pracuje bezpečne. 

OSR 

 

 

 

 

 

 

2 Kompozičn

é princípy 

 

 

 

 

 

 

 

Tvar 

z obryso

v- 

Superzvi

era 

 

Kreslenie figúr (zvierat) 

alebo predmetov rôzneho 

tvaru; na inej ploche tieto 

tvary kreslia tak, že sa 

vzájomne prekrývajú; 

vzniká obrys, ktorý je 

súčtom všetkých 

zobrazených tvarov; 

možnosť kolorovať každý 

tvar inou transparentnou 

farbou – vzniká lazúrny 

efekt. 

KRESBA TUŠOM, CERUZOU, 

UHLÍKOM 

KOLOROVANÁ KRESBA 

Pojmy: obrys, kopírovanie 

cez papier, 

 

Žiak poskladá 

novotvar z obrysov.  

Pozná tvar – široký, 

úzky, vysoké, nízke, 

hranaté, 

zaokrúhlené, 

prírodné, presné , 

nepresné. Porovnáva 

tvary a komentuje 

slovom. 

ENV 

 3  Kreslíme 

veci 

- Zátišie 

predmet

ov 

Kreslenie 3 rôznych 

geometrických tvarov 

alebo troch postavičiek, 

zvieratiek, predmetov)  

Variácia  ich vzájomných 

priestorových vzťahov 

(hore-dole, nad - pod, 

vpravo - vľavo, vedľa seba, 

Žiak zloží predmety 

rôznych tvarov. 

Určí, čo je vpredu, 

vzadu, vedľa seba, 

prekrývajú sa. 

OSR 



blízko a ďalej, vpredu -

vzadu,  prekrývanie a 

zmenšovanie) 

Pojmy: zátišie, prekrývanie 

predmetov 

KRESBA, LEPENIE, 

PREKRÝVANIE  

VYSTRIH.TVAROV 

 

Kreslí zátišie podľa 

pojmov, kde sa 

nachádzajú. 

 4  Kreslíme 

príbeh 

-Komix 

Zobrazovanie príbehu, 

rozprávky, ako ilustrácie 

pomocou komiksu. 

Pojmy: komiks, príbeh, 

reliéfne zobrazenie príbehu 

KRESLENIE, MAĽBA 

 

 

 

Žiak vie povedať 

príbeh zo života, z 

rozprávky, ktorú 

znázorní pomocou 

komiksu. Vie určiť 

začiatok a koniec 

príbehu.  

Rozozná príbeh 

kreslený a hraný.   

OSR,MDV 

XI. 1 Podnety 

z výtvarné

ho  umenia 

Balenie 

- 

paketáž 

Tajomný  

balíček 

Obaľovanie pruhmi alebo 

plochou papiera predmety 

alebo časti tela; fixovanie 

tvaru lepidlom alebo 

lepiacou páskou; predmety 

„vyslobodiť“ (napr. 

rozstrihnutím) a ostane 

vonkajší skelet tvaru. 

Pojmy: paketáž / batôžtek, 

balík niečoho/,  

OBAĽOVANIE BALIACIM 

PAPIEROM, 

LEPIDLO,PÁSKOU 

Žiak vlastnými 

slovami vysvetlí 

slovo paketáž.  

Vie zabaliť predmet, 

postavu za účelom 

vytvorenia paketáže. 

OSR 

 2  Reliéf 

- 

Sadrový 

odliatok 

Vytváranie odliatkov zo 

sadry. Pomenovanie 

slovom – reliéf.  Práca s 

predmetmi výrazného 

tvaru. 

Pojmy: reliéf, odtlačok, 

odliatok 

ODLIEVANIE, ODTLÁČANIE 

Žiak vyrobí odliatok 

zo sadry za pomoci 

vyučujúceho. Pozná 

bezpečné 

zaobchádzanie so 

sadrou. Pracuje 

bezpečne a 

zodpovedne. 

 

OSR 



 

 

 

 

3 Podnety 

z dejín 

umenia 

Grécke 

umenie 

- Grécka 

váza 

Obrázok bludiska. 

Zobrazovanie počutých 

príbehov z Grécka. 

Výtvarná predstava starých 

Grékov. 

Pojmy: staré Grécko, 

príbeh o Odyseovi 

KRESBA TUŠOM, CERUZOU, 

FIXOU. KOLOROVANÁ 

KRESBA 

 

Žiak zachytí z 

počutého príbehu 

dej, postavu. 

Vymenuje aspoň tri 

charakteristické  

prvky života v 

starovekom Grécku. 

OSR 

 4  Rímske 

umenie 

- Rímsky 

cirkus 

 Rozhovor o meste Rím. 

Výtvarná predstava starých 

Rimanov. Ich obliekanie.  

Pojmy: Rím, námestie 

Forum Romanum, 

DOPĹŇANIE RELIÉFOM, 

KOLÁŽOU 

Žiak vie, že Rím bol 

hlavným mestom 

rímskej ríše. 

Vymenuje aspoň tri 

charakteristické  

znaky Ríma 

OSR 

XII. 1 Podnety z 

fotografie 

Doplňov

anie 

fotografi

í 

- Hra na 

detektív

a 

Doplňujeme neúplný 

fotografický obraz z 

časopisu / odtrhnutá, 

odstrihnutá časť chýba/. 

Pojmy: fotografia, 

fotoaparát,  

KRESBA,MAĽBA 

Žiak dotvorí 

chýbajúce časti 

obrázku. 

Dokáže vytvoriť 

celok z ponúkaného 

materiálu a vlastnou 

tvorbou. 

OSR 

 2 Podnety 

z filmu a 

videa 

Kde sa 

odohráv

a film 

- Malí 

filmári 

Oboznámiť  sa  s prácou 

filmárov.  Na digitálnom 

fotoaparáte použiť voľbu 

natočenia malých videí, s 

ktorými je možné pracovať 

v programe Movie Marker. 

Môžeme použiť 

približovanie detailu. 

Pomocou rámu z papiera 

vyberáme časti z okolia, 

ktoré by žiak využil na 

filmovanie, kreslenie 

obľúbenej scény z 

rozprávky 

Pojmy: kulisa, rám, scéna, 

kameraman, režisér,     

Žiak stručne opíše 

ľudí, ktorí 

spolupracujú na 

výrobe filmu. 

Porozpráva  stručne 

o pojmoch. 

Nakresli scénu z 

obľúbenej rozprávky. 

OSR 



zvukár, obraz na fotografii 

– rám filmového obrazu 

VYUŽITIE IKT POMOCOK, 

WEB STRÁNOK, 

KRESBA,MAĽBA 

 3 Podnety 

z tradičnýc

h remesiel 

Bábka 

- 

Bábkové 

divadlo 

Zoznámenie sa s druhmi 

bábok.  Vyrobiť 

jednoduchú bábku – 

maňušku z pap. sáčku 

alebo plošnú bábku. 

Pojmy: premiéra, bábka – 

babka, bábkarstvo, 

bábkoherci, prstové bábky, 

marionety, javajky, 

maňušky, plošné, bábky 

KAŠÍROVANIE, LEPENIE, 

STRIHANIE, KRESBA 

 

Žiak dokáže z papiera 

vyrobiť jednoduchú 

bábku. Vlastnými 

slovami  vymenuje 

aspoň dva druhy 

bábok. 

MUV 

I. 1 Podnety z 

architektúr

y 

Priestor

y a 

budovy 

- 

Vysníva

ný  dom 

Kreslenie domu,  

využívania vystrihnutých 

obrázkov domov. 

Pojmy: architektúra, 

architekt  

KOLÁŽ, MAĽBA, KRESBA 

Žiak nakreslí dom v 

ktorom by chcel 

bývať 

OSR 

 2  Priestor

y a 

budovy 

- Dom v 

krabici 

Vytváranie domu podľa 

svojej predstavy –model. 

Využívanie odpadového 

materiálu – kartónu, ktorý 

je farebne dotváraní 

maľbou alebo olepovaním.  

Z veľkej krabice vytvoriť 

dom.  

RELIÉFNA PRÁCA S 

LEPENÍM a STRIHANÍM 

 

S odpadového 

materiálu vytvorí 

maketu, model izby, 

domu. 

TBZ 

 3 Podnety 

dizajnu 

Znaky a 

značky 

- Erb, 

zástava 

rytiera 

Vytváranie grafického 

symbolu, znak  pre rodinu, 

svoj, pre spolužiaka – erb 

alebo  zástava. 

 Pojmy: znak, erb 

Žiak navrhne vlastný 

erb alebo zástavu. 

Výtvarne ho spracuje 

a pomenuje, čo v 

ňom znázornil, tvary 

znázornenia. 

TBZ 



KRESBA, KOLOROVANÁ 

KRESBA, GRAFIKA 

II. 1  Znaky 

a značky

- 

Turistick

á značka 

na mape 

Vytváranie legendy na 

turistickej mape. Návrhy 

turistických značiek podľa 

námetu v učebnici. 

Pojmy: znak, značka 

KRESBA, LEPENIE, 

STRIHANIE 

Žiak vytvorí legendu 

5 turistických 

značiek, ktoré  budú 

slúžiť turistom na 

orientáciu v prírode. 

ENV, OZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Znaky 

a značky

- 

Dopravn

á značka 

Vytváranie návrhu značiek, 

ktorými sa budú riadiť žiaci 

v škole napr. zákaz behať, 

zákaz používať mobil, ale aj 

príkazové značky a pod. 

Pojmy: znak, dopravná 

značka 

KRESBA, LEPENIE A 

STRIHANIE 

 

 

Žiak navrhne aspoň 

jednu značku, ktorou 

sa budú žiaci školy 

riadiť. 

Nakreslí ju a 

umiestni s učiteľom 

na vhodnom mieste 

v škole. Porozpráva 

vlastnými slovami o 

význame dopravných 

značiek na cestách. 

DOV 

TBZ 

 3 Podnety 

elektronic - 

kých médií 

Kreslíme 

na 

počítači 

- 

Počítačo

vé 

zvieratk

o 

Práca s počítačovou 

grafikou. Využívame prácu 

s IKT, konkrétne používame 

program Relevation 

Natural Art, Skicár, Tux 

Paint a rozvíjame 

počítačové zručnosti. 

Pojmy: názvy kresliarskych 

programov, priečinok, 

nástroj,  

KRESLENIE MYŠKOU, 

POMOCOU TABLETU 

Žiak pracuje s 

nástrojmi vo 

vybranom programe 

na kreslenie. 

Vie vytvoriť obrázok 

na dohodnutú tému.  

Objavuje možnosti 

kreslenia aj na 

počítači. Pracuje 

sám, dbá na pokyny 

a inštruktáž učiteľa. 

Obrázok môže 

vytlačiť. 

OZO 

TBZ 



III. 1  Kreslíme 

na 

počítači 

- 

Počítačo

vý obraz 

krajiny 

Práca s počítačovou 

grafikou.  Na 

predchádzajúcej hodine sa 

oboznámili s programom 

podľa pokynov učiteľa. 

Pracujú na obrázku, na 

ktorom znázornia obraz 

krajiny z okna, z detskej 

izby a pod. V Tux Paint 

môžu využiť aj pečiatky na 

dotvorenie. 

Pojmy: názvy kresliarskych 

programov, priečinok, 

nástroj,  

KRESLENIE MYŠKOU, 

POMOCOU TABLETU    

Žiak pracuje s 

nástrojmi vo 

vybranom programe 

na kreslenie. 

Vie vytvoriť obrázok 

na dohodnutú tému.  

Objavuje možnosti 

kreslenia aj na 

počítači. Pracuje 

sám, dbá na pokyny 

a inštruktáž učiteľa. 

Obrázok môže 

vytlačiť. 

 

ENV 

 2 Podnety 

reči 

Píšeme 

obraz 

- Hra so 

slovom 

Zoznamovanie sa s tvarmi 

písmen. Slovo môžeme 

povedať, no aj napísať. 

Opakovaním rovnakého 

slova na papieri  

vymodelujeme obrázok. 

Napr. nakreslíme  predmet, 

zviera, ktoré bude 

vymaľované slovami jeho 

názvu.  

Pojmy: reč, slovo, písmeno 

a ich grafická podoba 

KRESBA 

 

Žiak vymodeluje zo 

slova obrázok. 

Plochu objektu 

znázorní opakovaním 

slova, slovného 

výrazu, vety a pod. 

MUV 

 3  Maľuje

me vetu 

- 

Maľova

né vety 

 

 

Vyučujúci si zvolí možnosť 

maľovania vety, slova.  

1. Dopredu si pripraví vetu 

v ktorej niektoré pojmy 

žiaci nahradia kresbou, 

nalepením obrázku. 

2. Žiaci si zvolia písmo, 

ktorým odpíšu text, text 

dotvoria farbami. 

3. Vytvoria kombináciu 

slova s kresbou napr. 

oznámenie o svadbe, 

blahoželanie k 

Žiak využije aspoň 

jeden spôsob 

maľovania vety. Text 

doplní kresbou, 

dolepí obrázky k 

slovom. 

TBZ 



narodeninám, blahoželanie 

k narodeniu dieťaťa 

Pojmy: písmená, písmo, 

tvar písmen 

KOLÁŽ, KRESBA, 

KOLOROVANÁ KRESBA 

 

 4  Obrazy 

z písme

n-  Hra s 

písmena

mi 

Práca s určitým typom 

písma. Zoznámenie sa s 

rôznymi typmi písma 

pomocou internetu. 

1. Kresba jedného písmena 

a jeho dotváranie. 

2. Z vystrihnutých písmen 

vytvorenie postavy, iného 

objektu. 

Pojmy: lettrizmus 

KRESBA, STRIHANIE, 

LEPENIE 

Žiak dokáže vytlačiť i 

internetu typy 

písmen, nájde v 

časopise  a pracuje s 

nimi, kombinuje ich 

tvar s polohou tak, 

aby vznikol obrázok. 

Ručne vymaľujú 

jedno písmeno a 

dajú mu estetický 

výraz. 

 

OSR 

IV. 1  Obrazy z 

písmen 

- Hra s 

písmena

mi 

Práca s určitým typom 

písma. Zoznámenie sa s 

rôznymi typmi písma 

pomocou internetu. 

Vytvoriť abecedu zloženú z 

rôznych  typov písmen, aj 

vystrihnutých z časopisov 

Pojmy: lettrizmus 

KRESBA, STRIHANIE, 

LEPENIE 

Žiak dokáže na 

základe vlastnej 

fantázie, 

obrazotvornosti, 

úsudku kombinovať 

pripravené písmená 

abecedy do určitého 

tvaru či náhodne. 

Vytvorí obraz z 

písmen. 

OSR 

 2 Podnety z 

hudby 

Vytvára

me a 

zobrazuj

eme 

zvuky 

- Veselá 

kapela 

Vytváranie zvukov na 

rôznych predmetoch.  

Rozlišovanie zvukov. 

Pripraviť si rôzne 

predmety, s ktorými 

pracujeme na vytvorení 

zvukov – píšťalka, 

zvonkohra, rapkáč a iné 

nástroje, vlnitý papier, 

krčenie papiera, a pod.  

Žiak o zaznení zvuku 

zakreslí jeho 

výtvarnú podobu 

podľa vlastnej 

predstavivosti a 

fantázie. 

Zoznámi sa s 

hudobnými 

nástrojmi, aj 

netradičnými 

nástrojmi. 

OSR, MDV 



Pojmy: hudobný nástroj, 

rinčanie, zvonivé zvuky,  

KRESBA, MAĽBA, KRESBA 

FIXOU 

 

  Podnety z 

prírodoved

y 

Ako sa 

menia 

látky 

- 

Premen

y 

prírody 

Žiaci pracujú s látkou, ktorá 

zmenila svoje vlastnosti – 

teplý vosk. Pozorujú zmeny 

na predmetoch vplyvom 

prírodných javov bežných v 

prírode.  

Výtvarne pracujú s voskom, 

ktorý bez zámeru 

nakvapkajú na látku a 

dotvárajú domaľovaním – 

vosková batika alebo 

strúhaním voskoviek na 

látku a prežehlením 

vytvoria obraz, ktorý je 

jedinečný, náhodná, bez 

zámeru. Hľadajú tvary, 

postavy. 

Pojmy: procesy 

 

Žiak pracuje 

bezpečne s 

nástrojmi, ktoré mu 

môžu ublížiť. 

Výtvarne spracuje 

obrázok na 

vysvetlenú tému a 

prácu s voskom. 

Pozná prepojenie 

prírodných procesov 

a vedy. 

ENV 

V. 1 Tradícia a 

identita 

Krajina 

- Moja 

domovi

na 

Pozorovanie okolitej 

prírody. Sledovanie zmien v 

prírode. Pozorovanie jej 

farebnosti a rozmanitosti. 

Vytváranie fotografií 

prírody pomocou 

digitálneho prostriedku – 

fotoaparátu.  

Pojmy: krajina, obzor, 

mestská krajina, vidiecka 

krajina 

POZOROVANIE, 

FOTOGRAFOVANIE 

 

Žiak pomenuje 

prírodu okolo seba 

počas vychádzky. Vie 

pomenovať, čo sa v 

nej nachádza, jej 

pestrosť a 

zaujímavosť. 

ENV,RLK 

 2  Krajina 

- Kúsok 

krajiny, 

Pozorovanie krajiny, ktorú 

sme zachytili fotením. Jej 

popis. Maľba krajiny, 

môžeme použiť fotografiu 

Žiak namaľuje 

krajinu podľa 

fotografie. 

ENV,RLK 



kde 

žijem 

ako vzor, ktorá sa nám 

najviac páči. 

MAĽBA 

 3 Galéria 

v škole, 

škola v 

galérií 

Atribúty 

ikonogr

afie 

- To som 

ja 

To čo žiakov  identifikuje 

pomocou symbolu, ktoré 

zachytávajú napr. 

charakteristické momenty z 

ich  života. Možno použiť : 

www.krstne-mena.eu 

stránka s identifikáciou 

mien.  Rozhovor o ľuďoch, 

ich rozdielnostiach, 

záujmoch a vlastnostiach. 

Maľba autorportrétu. 

MA2BA, KRESBA 

 

Žiak vie dokresliť svoj 

autoportrét. Vie 

doplniť maľbou časť 

rozstrihnutej 

fotografie. 

OSR 

VI. 1  Atribúty 

ikonogr

afie 

- Moje 

meno 

Prvé písmeno mena  - 

iniciálu žiaci premenia na 

to, čo ich charakterizuje. 

Na veľký formát zvolia typ 

písma, ktorým nakreslia 

spomínané písmeno. 

Písmeno ilustrujú, dopĺňajú 

symbolmi seba samého, čo 

majú radi, čo ich 

charakterizuje, 

symbolizuje/ U s. 55 – 

obrázok grafitov ,ktoré sú 

inšpirované iniciálou/  

KRESBA, MAĽBA 

 

Žiak znázorní svoje 

zaujmi a záľuby, 

ktoré zakreslí do 

iniciály mena. 

Pozná historické 

postavy a ich 

zobrazenia typickými 

znakmi, symbolmi. 

MDV 

 2 Výtvarné 

hry 

Hravé 

kresleni

e 

- 

Kresleni

e na 

pokračo

vanie 

Výkres formátu A4 

poskladáme na výšku „ na 

harmoniku“, na každý 

vzniknutý pásik nakreslíme, 

namaľujeme ľubovoľný 

obrázok, ktorého 

roztiahnutím vzniká úplne 

nová dimenzia obrazu. 

Prevláda náhodný výber 

samostatných častí , no 

spojením viacerých 

obrazov .  POZOR! Po 

Žiak dokáže využiť 

hravosť vo výtvarnej 

výchove, vo 

výtvarnom umení. 

Experimentuje, 

zabáva sa. 

TBZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokreslení pásika sa žiakom 

vymenia poskladané 

papiere, čiže každý zakreslí 

1 obrázok každému 

spolužiakovi. 

KRESBA FIXOU, PASTELKOU 

 3  Hravé 

kresleni

e- 

Namaľuj

, čo je 

na 

lístočku 

Postupovať podľa návodu 

na spomínanej strane. Žiaci 

sa hrajú so slovom a 

farbou.  

KRESBA 

Žiak dokáže využiť 

hravosť vo výtvarnej 

výchove, vo 

výtvarnom umení. 

Experimentuje, 

zabáva sa 

OSR 



Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál:  

 

M T Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Prierezová 

téma 

IX. 1.    

        Úvod 

Úvodná hodina Pomôcky 

potrebné na 

hodiny výtvarnej 

výchovy, 

bezpečnosť počas 

vyučovacích 

hodín 

Žiak ovláda zoznam 

pomôcok 

potrebných na 

hodiny výtvarnej 

výchovy. Vie ako sa 

správať počas 

práce 

OZO 

 2. 

Dekoratívn

e práce 

Tvorba obalu na 

výtvarné práce 

Využitím rôznych 

výtvarných 

techník vytvoriť 

obal na vlastné 

výtvarné práce. 

Žiak vie uplatniť 

svoju fantáziu pri 

tvorbe obalu na 

vlastné výtvarné 

práce. 

OSR 

 3. Výtvarné 

osvojovani

e prírody Farby jesene - 

listy 

Ozdobiť 

obkreslené listy 

rôznymi typmi 

čiar. 

Žiak si vie obkresliť 

list podľa šablóny a 

vie ho dotvoriť 

pomocou rôznych 

typov nakreslených 

čiar. 

ENV 

 4. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovani

a) 

Hravé body 

Prstovými 

farbami vytvoriť 

na výkrese rôzne 

body. Dotvoriť 

body pastelkami 

alebo fixami. 

Žiak vie správne 

používať prstové 

farby, vytvoriť nimi 

body a dotvoriť ich 

pomocou pasteliek 

alebo fixiek. 

OSR 

 5. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovani

a) 

Budovanie tvaru 

linkou - farebné 

gule 

Pomocou liniek 

vytvoriť z kruhov 

ilúziu 

trojrozmerného 

tvaru gule. 

Žiak vie pomocou 

liniek vytvoriť ilúziu 

trojrozmerného 

objektu. 

MDV 

X. 1. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

Kresba objektov 

šrafovaním 

Pomocou 

šrafovania dodať 

nakresleným 

predmetom 

trojrozmernosť. 

Žiak dokáže 

pomocou 

šrafovania dodať 

predmetom 

trojrozmernosť. 

OSR 



vyjadrovani

a) 

 2. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovani

a) 

Maľba zátišia - 

tieňovanie 

Namaľovať 

zátišie. 

Vymodelovať 

predmety 

pomocou 

tieňovania. 

Žiak dokáže 

namaľovať 

jednoduché zátišie 

temperovými 

farbami. Vie im 

dodať 

trojrozmernosť 

pomocou 

modelovania. 

MDV 

 3. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovani

a) 

Farebné 

kontrasty 

Využiť farebné 

kontrasty pri 

tvorbe výzdoby 

triedy na 

Halloween.  

Žiak dokáže 

vytvoriť výzdobu 

triedy na 

Halloween. Využíva 

pri tom kontrastné 

farby. 

OSR 

MUV 

 4. Výtvarný 

jazyk 

(základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovani

a) 

Farebné 

kontrasty 

Využiť farebné 

kontrasty pri 

tvorbe výzdoby 

triedy na 

Halloween.  

Žiak dokáže 

vytvoriť výzdobu 

triedy na 

Halloween. Využíva 

pri tom kontrastné 

farby. 

OSR 

MUV 

XI. 1. Výtvarný 

jazyk 

(kompozičn

é princípy a 

možnosti 

kompozície

) 

Proporčnosť v 

kresbe 

Zachovať pri 

kresbe objektov a 

postáv 

proporčnosť. 

Žiak pri kreslení 

zachováva 

proporcie daných 

objektov a postáv. 

OSR 

 2. Výtvarný 

jazyk 

(kompozičn

é princípy a 

možnosti 

kompozície

) 

Proporčnosť v 

priestore 

Pri modelácií 

objektov 

zachovať 

proporčnosť. 

Žiak dokáže 

vymodelovať 

jednoduché 

objekty, pri ktorých 

zachováva 

proporčnosť. 

OSR 

 3. 
Podnety 

výtvarného 

umenia 

Maľba krajiny 

Namaľovať 

detailne krajinu 

temperovými 

farbami. 

Žiak vie pomocou 

temperových farieb 

namaľovať detailne 

krajinu. 

RLK 

ENV 



 4. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

     

 

     Origami 

 

Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Strihať podľa čiar 

a skladať papier 

podľa návodu. 

 

Žiak vie dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Dokáže strihať 

podľa čiar a skladať 

papier podľa 

návodu. 

MDV 

MUV 

XII. 1. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

      

 

     Kaligrafia 

 

Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Strihať podľa čiar 

a skladať papier 

podľa návodu. 

 

Žiak vie dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Dokáže strihať 

podľa čiar a skladať 

papier podľa 

návodu. 

OZO 

OSR 

MDV 

MUV 

 2. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

 

 

   Čínsky Nový 

rok 

 

Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Strihať podľa čiar 

a skladať papier 

podľa návodu. 

 

Žiak vie dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Dokáže strihať 

podľa čiar a skladať 

papier podľa 

návodu. 

 

MDV 

 

MUV 

 3. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

    

 

     Amulety 

 

Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Strihať podľa čiar 

a skladať papier 

podľa návodu. 

 

Žiak vie dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci s nožnicami. 

Dokáže strihať 

podľa čiar a skladať 

papier podľa 

návodu. 

OZO 

 

MDV 

I. 1. Podnety 

filmu a 

videa 

Objavovanie 

filmových trikov 

Opísať, ako 

vznikajú filmové 

triky. 

Žiak spoznáva 

zákulisie tvorby 

filmových trikov. 

Dokáže ich opísať. 

MDV 

 

 2. Podnety 

filmu a 

videa 

Objavovanie 

filmových trikov 

Opísať, ako 

vznikajú filmové 

triky. 

Žiak spoznáva 

zákulisie tvorby 

filmových trikov. 

Dokáže ich opísať. 

MDV 

 



 3. Podnety 

filmu a 

videa 

Vytváranie 

filmovej kulisy 

Z rôznych 

dostupných i 

odpadových 

materiálov 

vytvoriť filmovú 

kulisu. 

Žiak vie využiť 

dostupný materiál 

na tvorbu filmovej 

kulisy. 

MDV 

 

II. 1. Podnety 

filmu a 

videa 

Vytváranie 

filmovej kulisy 

Z rôznych 

dostupných i 

odpadových 

materiálov 

vytvoriť filmovú 

kulisu. 

Žiak vie využiť 

dostupný materiál 

na tvorbu filmovej 

kulisy. 

MDV 

OZO 

 2. Podnety 

architektúr

y 

Rôzne podoby 

architektúry 

Navrhnúť a 

nakresliť vlastnú 

budovu v 

modernom štýle. 

Žiak vníma okolitú 

architektúru,  

necháva sa 

inšpirovať pre svoju 

vlastnú kresbu 

budovy v 

modernom štýle. 

OSR 

MUV 

 3. Podnety 

architektúr

y 

Rôzne podoby 

architektúry 

Navrhnúť a 

nakresliť vlastnú 

budovu v 

modernom štýle. 

Žiak vníma okolitú 

architektúru,  

necháva sa 

inšpirovať pre svoju 

vlastnú kresbu 

budovy v 

modernom štýle. 

OSR 

MUV 

III. 1. 

Podnety 

dizajnu 
Dizajn obalu 

Navrhnúť a 

vytvoriť dizajn 

obalu vybraného 

výrobku. 

Žiak využíva svoju 

fantáziu pri 

vytvorení 

originálneho 

dizajnu obalu 

vybraného 

výrobku. 

ENV 

 2. 

 

Elektronick

é média 

Maľovanie 

v Revelation Art  

Namaľovať 

obrázok podľa 

zadanej témy v 

kresliacom 

programe 

Revelation Art 

Žiak dokáže 

pracovať s 

programom  a vie 

vytvoriť 

jednoduchú maľbu. 

MDV 

DOV 

 3. Elektronick

é média 

Veľkonočná 

pohľadnica 

Vytvoriť 

veľkonočnú 

pohľadnicu v 

kresliacom 

programe. 

Žiak dokáže 

pomocou 

kresliaceho 

programu vytvoriť 

MDV 

RLK 



veľkonočnú 

pohľadnicu. 

 5.  Elektronick

é média 

Maľovanie v 

Revelation  Art 

Namaľovať 

obrázok podľa 

zadanej témy v 

kresliacom 

programe  

Žiak dokáže 

pracovať s 

programom   a vie 

vytvoriť 

jednoduchú maľbu. 

MDV 

ENV 

IV. 1. Porovnávac

ie, 

kombinačn

é a súhrnné 

cvičenia 

Pomiešané 

obrazy 

Vytvoriť koláž z 

rôznych 

pomiešaných 

obrazov. 

Žiak dokáže 

vytvoriť koláž 

vhodnou 

kombináciou 

rôznych obrazov. 

MUV 

 2. 
Podnety 

hudby 
Hudobná dúha 

Pomocou farieb 

znázorniť hudbu. 

Žiak vníma hudbu a 

pokúša sa jej výraz 

zachytiť farbami. 

MDV 

 3. Podnety 

rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

Mapa k pokladu 

Vytvoriť 

primerane zložitú 

vlastnú mapu k 

pokladu. 

Žiak sa pokúša 

vytvoriť vlastnú 

mapu k pokladu. 

MUV 

 4. Podnety 

rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

Mapa k pokladu 

Vytvoriť 

primerane zložitú 

vlastnú mapu k 

pokladu. 

Žiak sa pokúša 

vytvoriť vlastnú 

mapu k pokladu. 

MUV 

V. 1. Podnety 

rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

Slepé mapy 

Kreatívne využiť 

slepé mapy štátov 

a vytvoriť z ich 

zaujímavé 

obrázky. 

Žiak zapája svoju 

fantáziu pri využití 

slepých máp ako 

prvku výtvarného 

umenia. 

MUV 

OSR 

 2. Tradícia a 

identita / 

kultúrna 

krajina 

Pamiatky nášho 

mesta 

Výtvarne 

znázorniť vybranú 

pamiatku mesta. 

Žiak vie čo 

najvernejšie 

zobraziť vybranú 

pamiatku mesta. 

RLK 

 

 3. 

Výtvarné 

hry 

Dokresľovanie 

obrázku 

Dokresliť v 

skupinách začatý 

obrázok 

spolužiaka. 

Žiak vie dokresliť 

obrázok, ktorý 

postupne kreslia 

viacerí spolužiaci. 

OSR 

 4. Tradícia a 

identita 

Kultúrna krajina Výtvarná reakcia 

na pamiatku / 

monument /obce 

Žiak vie voľnou 

technikou znázorniť 

monument svojej 

obce 

OSR 

MDV 



VI. 1. Výtvarné 

hry 

Zábavná koláž 

(montáž, 

asambláž, roláž, 

frotáž...) 

Podľa výberu 

techniky zhotoviť 

ten istý námet. 

Žiak vie pomocou 

ľubovoľnej techniky 

zhotoviť ten istý 

námet. 

OSR 

OZO 

 2. Škola v 

galérii 

Autoportrét To sme my, 

štvrtáci. 

Žiak vie nakresliť 

sám seba 

na spoločný plagát 

triedy. 

OSR 

TBZ 

 3. Škola v 

galérii 

Výtvarná galéria 

prác 

Zhotoviť galériu 

výtvarných prác 

žiakov. 

Žiak vie zhotoviť 

výstavu z prác. 

OSR 

OŽZ 

 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa 

realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

 

 


