
 
 

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne  vzdelanie ZŠ s VJM Čierna nad Tisou 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník piaty 

Rozsah ŠVP 1      hodina/týždeň , ŠkVP 0     hodina/týždeň 0,  Spolu : 33  

hodín/rok 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet výtvarná výchova v 5.ročníku plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v 

primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných 

výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. 

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

myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin 

zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu 

vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. 

Výtvarná výchova sa podieľa na tvorbe vlastného výrazu a to: 

– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, 

– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto 

zručnosti nevyžadujú, 

-- väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a 

poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. 

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity. 

Do vyučovania sú zaraďované  prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho 

procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení 

skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení 

pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov 

vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s 

myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – 

duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej operatívnosti. Žiak 

reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. 

Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove potrebuje objaviť oblasť 

nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 

 

 

2. Ciele učebného predmetu  

 Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných 

činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne 

zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, 

tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich 

výtvarného vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného 



umenia, dizajnu architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, 

vkusu, prístupu k umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných 

kompetencií (na úrovni reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné 

umenie, fotografia, film, elektronické médiá, architektúra, dizajn),ktorá je v súčasnosti 

dominantnou oblasťou spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na 

spoznanie jazyka – vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho 

vyjadrovania.  

Kognitívne ciele 

 Poznávať jazyk vizuálnych médií – 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 a iné kultúry. 

Senzomotorické ciele 

 Vedome rozvíjať tvorivosť. Kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie 

konvenčných schém a inovovanie naučených a zobrazovacích vzorcov. Formovať a rozvíjať 

gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 

prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

 Socioafektívne ciele 

 Formovať kultúrne 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, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby.  

 

 

 



3.Obsah vzdelávania 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet h. 

Výtvarný jazyk- 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

 

1.Negatív a pozitív 

 

 

 

Negatív a pozitív v plošnom 

a plastickom vyjadrení 

 

 

Zvládnuť techniky 

odtláčania, zhotoviť 

monotypiu 

 

2 

 

 

 

 

Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

2.Kreslenie predmetu 

 

 

Kreslenie predmetu podľa 

skutočnosti: modelácia 

šrafovaním, 

tieňovaním, lavírovaním 

Ochrana života a zdravia 

Kresliť ceruzkou, uhlíkom 

predmety každodennej 

potreby 

 

3 

 

 

 

Podnety 

výtvarného 

umenia- 

médiá, štýly, 

procesy, 

techniky, témy 

 

3.1 Kubizmus 

a konštruktivizmus 

 

3.2 Surrealizmus 

 

3.3 Abstraktné umenie 

Spoznávanie rôznych štýlov 

výtvarného vyjadrovania sa 

 

 

 

Mediálna výchova 

Abstraktné poňatie 

sebavyjadrenia  

pocitov 

 

 

 

 2 

Podnety 

výtvarného 

umenia 

4.Ranokresťanské a 

byzantské umenie 

 

Spoznávanie ranokresťanského 

a byzantského umenia-  

mozaika, Ikona 

Po spoznaní mozaiky, 

pokus o vytvorenie z 

papiera ľubovolného 

motívu 

 3 

Podnety 

fotografie 

 

 

 

 

5.Základy práce 

s fotoaparátom 

 

 

 

Práce s digitálnym fotoaparátom, 

operácie s fotografiou v počítači 

 

 

 

Vedieť uložiť záber 

z fotoaparátu v počítači, 

vedieť ho upraviť 

jednoduchým spôsobom 

 

 2 

Podnety filmu a 

videa 6.Záber 

Záber, spájanie obrazov, 

montáže, 

koláže 

Zábery kamerou o živote 

v triede 2 

Podnety 

architektúry 
7.Hravé skúmanie 

priestoru 

Spoznávanie prvkov 

architektonických rozdielov 

stavieb 

Skladanie a spájanie 

priestorových tvarov - 

Dom môjho sna 3 

Podnety dizajnu 8.Obalový dizajn Materiál, tvar, grafické riešenie 

Navrhnúť logo triedy, ex 

libris 3 

Podnety 

tradičných 

remesiel 
9.Podnety hrnčiarstva 

 

Tvary a motívy hrnčiarstva 

 

Práca s hlinou - Čajník 

pre hostí 

 2 

Elektronické 

médiá 
10.Úprava digitálneho 

obrazu 

Základné operácie s digitálnym  

obrazom, skenovanie 

Finančná gramotnosť 

Upraviť digitálnu 

fotografiu v počítači 2 

Podnety hudby a 

literatúry- 

synestetické 

podnety 

11.Grafická partitúra 

 

 

Tvorba grafickej partitúry, pokus 

o jej 

hudobnú interpretáciu 

 

Vytvoriť grafickú 

partitúru pre 4 hudobné 

nástroje, ilustráciu 

k piesni 

 2 



Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 
12. Výtvarné hry 

 

Výtvarné hry s problematikou 

dejepisu a zemepisu 

Odlievanie sadry 

 2 

Tradícia a 

identita- 

kultúrna krajina 

 
13.Tradícia 

 

Rôzne typy regionálnych 

ornamentov, ornamentov rôznych 

Kultúr 

Multikulturálna výchova 

Projekt- Náš región a naša 

škola v ňom 

 3 

Škola v 

galérii/galéria v 

škole 
14.Galéria obrazov 

 

Galéria obrazov v škole, na 

webovej 

stránke školy 

Návrh galérie 

 2 

 

 

4. Predmet výtvarná výchova v 5. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

 

 

5. Formy a metódy 

- Vyučovacie formy vo Vv majú podobu skupinového frontálneho vyučovania, ako aj 

individuálnu formu 

- Vyučovacie hodiny sú zamerané na aktívne výtvarné činnosti, alebo na receptívne 

výtvarné činnosti a môžu byť aj kombinované 

- Ďalšiu formu predstavujú exkurzie za architektúrou, skanzenmi, exkurzie za účelom 

prehliadky kostola, prírodných objektov do iných miest 

- Využívame metódy: vysvetľovania výtvarného problému, pozorovanie 

- Ďalej využívame demonštráciu, princípu problémového vyučovania, výtvarné hry, 

výtvarný experiment 

 

 

6. Učebné zdroje 

- metodická príručka Vv na II. stupni ZŠ, IKT 

 

7. Hodnotenie predmetu 

            Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom č.22/2011-R. 

 


