
 
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník druhý 

Rozsah ŠVP  1 hodina/týždenne, ŠkVP , 0 hodina/týždenne   Spolu :  33hodín/rok  

 

 

 

1. Charakteristika  predmetu 

 

 

Výtvarná výchova je predmet, ktorým prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – 

rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického 

myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné 

poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, 

ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj 

schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem 

/jazyka/ , ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti/ zahŕňajúc 

intermedialnosť aj interdisciplinárnosť/. 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách /výrobkový, komunikačný, 

odevný, textilový, telový, vizuálnu reklamu/, fotografiu, architektúru, elektronické médiá 

a multimédiá /film, video/. 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa 

o výtvarné vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvorivosti, 

zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú 

pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť 

s vyjadrovacími prostriedkami v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka do 

detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania a vlastné postoje a hodnotiace názory.  

 

 

 

2.Ciele učebného predmetu   

 

 
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať 

uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) 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 a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy 

rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať 

gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom 

vybraných médií, nástrojov a techník. 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých 

diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni 

aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, 

intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie 

zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

 

Kľúčové kompetencie: 
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný 

zaujímať postoje: 

 

Vedomosti 
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi 

(edukačné DVD, knihy, časopisy). 

 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových 

vzťahoch, 

 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov 

(ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové 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, 

 základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže, 

land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť 

vybraných charakteristických diel týchto smerov, 

 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, 

reliéfu, 

 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). 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

– formálne zručnosti: vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí 

vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej 

kultúry) 
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 (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) 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, doplnkových, teplých a studených 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 

(objekt, model), 

– 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, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček 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. šrafúra, 

pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 

 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, sádrorez 

linorez 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 spôsobilosti: rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania 

skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných 

koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 



Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

 

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, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba) 
 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je apriori tvorivý prístup -  žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a 

postupne formuloval svoj estetický (vkus) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu 

je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné 

myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

 

3.Obsah vzdelávania  

 
 
 

Tematický 

celok 

Počet 

h. 

Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1. 

výtvarný jazyk 

/základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

 

 

3  

2.1. línia  

/hravé pokusy  

s rôznymi typmi 

liniek, ich vzťahmi  

a charakterom 

a) vytvoriť čiary 

rôzneho charakteru 

rôznymi nástrojmi b) 

využiť charakter 

a výraz čiar na 

vyjadrenie 

charakterov postáv, 

prostredia a deja 

 

OSR 

 

OŽZ 

 

2.2. línia, plocha, tvar 

/materiálová kresba  

 

a) vytvoriť čiaru 

rôznymi predmetmi          

b) kresliť stopu 

materiálom; vyplniť 

plochu materiálom 

2. 

základné 

vyjadrovacie 

 

2  

2.3. farba   

/výraz farby 

na základe inšpirácie 

príbehom alebo 

hudbou vyjadriť 

OSR 

ENV 

 



prostriedky/ 

farba 

smutné, veselé, atď. 

farebné kombinácie 

prostredníctvom 

figuratívneho 

zobrazenia alebo 

nefiguratívnych 

kombinácií farebných 

plôch 

FIG 

3. 

výtvarný jazyk 

/kompozičné 

princípy 

a možnosti 

kompozície 

 

4  

2.4. kompozícia 

/umiestňovanie vo 

formáte 

umiestniť kresbu 

(figúrku, predmet) do 

formátov tak, aby bola 

umiestnená hore, dole, 

v strede, vpravo, 

vľavo atď. 

 

OŽZ 

 

 

 

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

REV 

2.5. tvar  

a priestor  

/kompozícia 

plastických tvarov 

modelovať tvary 

(geometrické, 

predmetné, figurálne); 

tvary spájať do 

priestorovej 

kompozície 

2.6. rytmus a 

pohyb   

/arytmia  

a nehybnosť 

podľa vytvorenej 

šablóny  komponovať 

obrysy v zhusťujúcom 

-zrieďujúcom sa rytme 

2.7. symetrické a 

asymetrické radenie 

prvkov 

pomocou šablóny 

vytvoriť symetrické 

tvary podľa osí, 

stranovým obrátením; 

ich kumuláciou 

vytvoriť ornamentálny 

tvar 

OŽZ 

 

4. 

podnety 

výtvarného 

umenia 

 

4  

2.8. land art 

/výtvarné hry v 

krajine 

vytvoriť zostavu 

prvkov, kresieb z 

prírodných prvkov 

alebo prírodných 

materiálov 

 

OŽZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR 

 

2.9. asambláž  

/akumulácia 

vytvoriť priestorovú 

kompozíciu zo 

zbierky prvkov 

prinesených z 

vychádzky; 

usporiadať prvky do 

figurálneho, 

figuratívneho 

(vecného) tvaru 

2.10.surrealizmus 

fantastický portrét/ 

kresliť (maľovať, 

modelovať) 



využitie 

surrealistickej 

metódy 

rekombinácie 

fantastický portrét, do 

ktorého zakomponuje 

predmet (zviera, 

krajinu...) 

5. 

podnety 

výtvarného 

umenia 

/výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

 

1  

2.11.inšpirácia 

archaickými 

písmami 

/hieroglyfy, 

piktogramy, 

transformácie 

znaku na symbol, 

tajná abeceda.../ 

a) vymyslieť 

obrázkové písmo – 

zjednodušiť tvar na 

symbol slova, výrazu  

b) písať kamarátovi 

tajným obrázkovým 

písmom 

MEV 

 

FIG 

6. 

podnety 

fotografie 

 

1  

2.12. fotokoláž 

/montáž z 

fotografií 

kombinovať časti 

fotografií do nových 

celkov, kolážovať 

časti fotografie na 

plastické tvary 

 

TPaPŽ 

ENV 

7. 

podnety filmu 

a videa 

 

1  

2.13. 

filmová postava, 

filmový kostým, 

filmové herectvo  

postrehnúť a výtvarne 

znázorniť (ne)typické, 

(ne)sympatické 

(najmä) vizuálne črty a 

vlastnosti 

(ne)hlavných postáv 

MEV 

MUV 

 

 

 

8. 

podnety 

architektúry 

 

1  

2.14. architektúra 

ako skladačka, 

stavebnica, stavba, 

konštrukcia, 

zodpovednosť a hra 

vytvoriť z prvkov 

(kociek, 

geometrických tvarov) 

rozmanité architektúry 

(budovy, postavy) 

 

MUV 

 

 

TPaPŽ 

 

9. 

podnety 

dizajnu 

 

2  

2.15. hračka  

/ návrh a realizácia 

 

vymyslieť, navrhnúť a 

vytvoriť jednoduchý 

objekt - hračku 

(figúrku, oživený 

predmet, stroj) 

 

 

MEV 

 

 

REV 

 
2.16. telový dizajn  

/dizajn tváre  

/dokomponovanie 

časti tela 

 

podľa charakteru 

postáv vytvoriť „tvár“ 

postavy (návrh a 

realizácia) – maľovať 

na telo (maskérstvo, 

líčenie) spolužiaka  

 

10. 

podnety 

tradičných 

remesiel 

 

1  

2.17. klobučníctvo 

/vytváranie objektu 

na kopyte 

vymodelovať z 

modelovacej hmoty 

(modelit a pod.) 

kopyto, zhotoviť 

klobúk omotávaním 

špagátom alebo 

MEV 

 

REV 



kašírovaním z papiera 

a pod. 

11. 

elektronické 

média 

 

1  

2.18. hry s písmom 

a s textom na 

počítači 

písať krátke 

texty,urobiť zmeny 

fontov, zmeny 

veľkostí a typov 

písma, montáž 

rôznych typov a 

fontov, obrázok z 

písmen... 

MEV 

MUV 

12. 

porovnávacie, 

kombinačné 

a súhrné 

cvičenia 

 

2  

2.19. zobrazenie 

predmetov podľa 

kategórii 

/porovnávanie, 

triedenie 

zobraziť a zoradiť 

predmety podľa 

kategórií (podľa farby, 

príbuznosti tvaru, 

veľkosti, významu...); 

porovnať ich rôzne 

aspekty a posúdiť, čo 

ich spája a čo odlišuje 

 

ENV 

 

DOV 

2.20.  

triedenie 

a miešanie 

(hybridácia) tvarov 

zvierat a vecí 

 

kombinovať časti tela 

rôznych živočíchov, 

časti vecí, geometrické 

tvary, následne ich 

pomenovať a triediť 

do skupín podľa 

vlastných pravidiel 

13. 

podnety hudby 

 

2  

2.21.  vôňa, chuť / 

farba, tvar,  

vo vzťahu 

navzájom a k 

motívu 

 

na základe priamych 

zmyslových zážitkov 

priradiť k jednotlivým 

chutiam a vôňam farby 

a motívy a maľovať 

ich 

ENV 

 

 

 

2.22. kresbový 

prepis rôznych 

rytmov 

počas počúvania 

krátkych ukážok 

zaznamenávať rytmy; 

z rôznych rytmov 

vytvárať kompozíciu 

MEV 

14. 

synestetické 

podnety 

 

1  

2.23. 

a) podnety 

prvouky: 

časti tela 

zobraziť časti 

zvieracích tiel  

rovnakej kategórie 

(rôzne nohy, rohy, 

chvosty, tykadlá...); 

vtipne ich zamieňať  

a porovnávať 

OSR 

FIG 

15. 

podnety 

rôznych oblastí 

poznávania 

sveta 

 

1  

2.24. 

výtvarná reakcia na 

prírodniny z okolia 

 

z predmetov 

charakterizujúcich 

okolie bydliska 

vytvárať objekt alebo 

ich v triede vystaviť s 

vlastným textovým 

komentárom 

ENV 

OZZ 



16. 

výtvarné hry 

 

 

 

1  

2.25. 

výtvarná činnosť 

ako diktát 

 

vymyslieť tvary, ktoré 

dokážu ostatní 

spolužiaci 

identifikovať 

 

OSR 

17. 

tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

 

 

1  

2.26. poznávanie 

vlastností 

materiálov 

poznať vlastnosti 

materiálov, rozlíšiť 

druhy materiálov 

ENV 

 

2.27. poznávanie 

pracovného náradia 

poznať funkciu 

a spôsob použitia 

pracovných nástrojov 

2.28. tvorba 

výrobku 

deliť a spájať materiál 

18. 

základy 

konštruovania 

 

 

 

1  

1.29. vytváranie 

priestorových 

modelov 

skonštruovať model 

podľa schémy a podľa 

predstavy 

ENV 

OZZ 

19. 

pestovanie 

rastlín 

 

1  

1.30. pestovanie 

črepníkových 

rastlín 

vypestovať 

a opatrovať jednu 

črepníkovú rastlinu 

ENV 

OZZ 

20. 

ľudové tradície 

a remeslá 

 

 

2  

1.31. tradície 

spojené 

s vianočnými 

sviatkami 

poznať význam 

sviatkov, zhotoviť 

produkt symbolizujúci 

túto tradíciu 

MEV 

 

OSR 

1.32. tradície 

spojené so 

sviatkami 

zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto 

tradíciu 

 

Prierezová téma 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj            OSR  

Mediálna výchova                         MEV 

Multikultúrna výchova             MUV 

Ochrana života a zdravia                        OZZ  

Environmentálna výchova              ENV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TpaPZ 

Dopravná výchova               DOV 

Regionálna výchova                          REV 

Finančná gramotnosť                                     FIG 

 

 

 

 

4. Predmet výtvarná výchova v druhom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami 

 

 

5.Formy a metódy práce 
 



Pri výučbe je dôležitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie. 

Organizačné formy a metódy:  

- práca v skupinách a vo dvojiciach, individuálna práca, frontálna práca, diferencovaná 

práca  

- motivačné (rozhovor, demonštrácia, rozprávanie,...), expozičné (rozprávanie, opis, 

vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštrácia,...), aplikačné (použitie získaných 

vedomostí v praktických činnostiach) 
 

 

 

6.Učebné zdroje 

 

Učiteľ využíva názorné pomôcky, ukážky výtvarných diel detských ilustrátorov, pracuje s 

detskými časopismi. Podľa druhu zvolenej práce používa vhodné výtvarné materiály a 

nástroje. 

 

 

7.Hodnotenie predmetu 

 
 

 Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011– R . 

 

 


