
                                  
 

 

 

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 šiesty 

Rozsah ŠVP1      hodina/týždeň , ŠkVP 0     hodina/týždeň 0,  Spolu :33  

hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet výtvarná výchova nižšieho sekundárneho vzdelávania 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 

kompetencie 

Tematický 

celok 

Téma 

Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Vysvetlenie 

základných 

výtvarných 

princípov. 

  

Využívanie 

kompozičných 

možností. 

Pochopenie 

zákonitostí 

peršpektívy. 

Zobrazovanie 

podľa skutočnosti. 

Vytvorenie 

schopnosti 

experimentovaniu 

Mierka 

a proporčne 

vzťahy, 

operácie 

s proporciami 

Zobrazovanie 

prírody – karjinársky 

námet, tuš, 

lavírovaná kresba. 

Pozorovanie 

svetelných 

zákonotostí 

v priestore. 

Enviromentálna 

výchova 

Posun foriem do 

abstrakcie – podľa 

skutočnosti posunúť 

krajinárskych 

motívov do 

čiastočnej abstrakcie. 

Kombinovaná 

technika, používanie 

rôznych techník: 

maľba, grafika, koláž 

atď. 

  

Zátišie – tradičné 

a netradičné zátišie, 

kombinovaná 

technika (Koláž, 

frotáž, asambláž 

  

Ovládanie 

základných 

výtvarných prvkov. 

Vedieť vyjadriť 

vzdialenosť, poznať 

a výtvarne vyjadriť 

zákonov 

peršpektívy. 

  

  

  

Vedieť aplikovať 

získaných 

vedomostí, 

a presadiť ich do 

výtvarného jazyka. 

  

  

  

  

  

  

Vedieť si zostaviť 

kompozíciu, vedieť 

nakresliť proporcie 

podľa skutočnosti,  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Vedieť pochopiť 

zákonitostí 

ľudského tela, 

proporcie ľudskej 

hlavy, zákonitostí 

pohybov ľudského 

tela. 

  

Rozvíjanie 

estetického cítenia 

s pomocou 

poznávaním zásad 

kompozície 

  

  

  

  

  

Kreslenie 

figúry podľa 

skutočnosti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autoportrét – 

vyhotovenie 

vlastného podobizňa, 

resp. polfigúry. 

Kresba podľa 

skutočnosti. 

  

  

  

Autoportrét – 

vyhotovenie 

autoportrétu  

s fotoaparátom, 

voľná práca 

s fotografiou, 

experimentovanie, 

porovnanie 

fotografie s vlastnou 

Vedieť aplikovať 

poznatkov, ovládať 

základné princípy 

kreslenia, ovládať 

techniku, vedieť 

presadiť zákonitostí 

ľudského tela do 

výtvarného jazyka 

  

  

Vedieť ovládať 

multimediálnych 

prostriedkov, 

pochopiť 

zákonitostí 

ľudského tela, 

a vedieť ich 

presadiť do 

2 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  



  

  

  

  

  

kresbou 

  

  

  

výtvarného jazyka 

  

  

  

  

  

  

Vnímanie, 

prežívanie 

a hodnotenie 

výtvarného diela, 

pochopením jeho 

základných funkcií 

vo vzťahu ku 

skutočnosti, 

k životu človeka 

a spoločnosti. 

  

Pochopenie 

zákonitostí 

avantgardných 

princípov 

  

Pochopenie 

zákonitostí 

umeleckých diel, 

interpretácie 

známeho 

výtvarného diela 

výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

podnety 

výtvarného 

umenia  

/médiá, štýly, 

procesy, 

techniky, 

techniky, témy 

Kinetické a svetelné 

umenie 

 - námet: veža, 

fantastická budova; 

technika: priestorová 

konštrukcia z 

drevených tyčiek, 

drôt, žiarovky  

a kartónu;  

základné pochopenie 

princípov tvorby 

- námet: sen, 

fantastický novotvar; 

technika: kresba, 

maľba, interpretácia 

diela Vasarellyho. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

spoznávanie sám 

seba. 

  

Pochopiť základnú 

funkciu umeleckého 

diela, vedieť 

pochopiť základné 

princípy 

kinetického umenia 

  

  

  

  

  

  

  

Pochopenie 

zákonitostí 

avantgardy, vedieť 

interpretovať svoje 

nápady 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Oboznámiť žiakov 

s kultúrou 

a najdôležitejšími 

historickými 

pamiatkami.  

Dôležitosť 

významu 

multikultúry, 

akceptácia iných 

kultúr, výchova 

k tolerancii. 

Rozvoj kultúrno-

historického 

povedomia. 

podnety 

výtvarného 

umenia  

  

Stredoveké a grécke 

umenie 

Návšteva 

stredovekých 

pamiatkov v meste, 

vyhotovenie 

vlastných fotografií. 

  

Grécke umenie – 

premietanie 

prezentácie, beseda 

o kráse. Vytvorenie 

malých kresieb. 

  

Multikulturálna 

výchova, kultúra 

národov a národností 

Poznať historické 

pamiatky v meste, 

vedieť zaradiť 

historických 

pamiatkov do  

slohov 

kresťanského 

umenia. Poznať 

najslávnejších 

gréckych 

historických 

pamiatkov. 

2 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pozorovanie 

architektonických 

prvkov, 

pochopenie 

podnety 

architektúry 

Moje mesto 

urbanizmus 

/plán mesta, štruktúra 

zón, doprava, uzly, 

Vedieť orientovať 

v priestore, 

a pochopiť ich 

zákonitostí, vedieť 

2 



niektorých 

historických 

zákonitostí 

v architektúre, 

pochopenie 

významu 

historických štýlov 

vzťah ku krajine, 

mesto a dedina 

/fantastické 

priestory/ 

Vyhotovenie kresby 

podľa fantázie, 

uplatňovanie 

naučených 

poznatkov. Kresba, 

maľba. 

Multikulturálna 

výchova, kultúra 

národov a národností 

aplikovať 

zákonitostí 

peršpektívy  

Rozvíjanie 

tvorivosti 

a predstavivosti 

uvedomeným 

využitím 

výtvarných 

kompozičných 

zákonov, pri 

vyjadrovaní 

vlastných 

a prostredkovných 

zážitkov. 

podnety 

dizajnu 

Odevný dizajn 

vzťah materiálu, 

tvaru  

a grafického riešenia  

technika: návrh 

(kresba, maľba)  

námet – klobúk, 

vyhotovenie 

vlastného klobúka 

(kartón, drôt, rôzne 

materiály) 

Pochopiť 

zákonitostí medzi 

tvarom a funkciou. 

Vedieť používať 

dekoratív prvkov 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pochopenie 

zákonitostí 

ľudových 

remesiel, 

využívanie 

zákonitostí pri 

práci s materiálom 

podnety 

tradičných 

remesiel 

podnety košikárstva 

Symbol – vytvorenie 

vlastných symbolov 

s využívaním 

zákonitostí 

košikárstva  

 (uplatnenie fantázie, 

 aktualizácia); 

technika: pletenie 

Tvorba projektu 

Vedieť využívať 

zákonitostí 

ľudových remesiel. 

2 

  

  

  

  

Pochopenie 

vlastných pocitov, 

súvislosť medzi 

hudbou a VU 

podnety hudby 

  

operácie  

s ilustráciou, farebná 

hudba 

- námet: výtvarná 

činnosť na hudbu, 

vyhotovenie vlastnej 

ilustrácie na hudbu 

technika: maľba 

Tvorba projektu 

Vedieť kompozične 

zostaviť ilustráciu, 

vyjadriť vlastných 

pocitov 

2 

Rozvíjať 

schopnosti k 

experimenotovaniu 

podnety 

fotografie 

inscenovaná 

fotografia 

/kresba svetlom, 

zmeny osvetlenia – 

vplyv na plasticitu 

Vedieť aplikovať 

nové techniky 

a médiá do vlastnej 

výtvarnej činnosti 

1 

Využívanie Podnety filmu Svetlá v tieni – Vedieť vyhotoviť 2 



multimediálnych 

prostriedkov, 

rozvoj estetického 

cítenia 

  

  

  

  

  

  

  

a videa vyhotovenie  filmu 

(námet: kresba 

svetlom) 

vzťah obrazu 

a zvuku vo filme 

hudba, hlas a slovo, 

strih /teamová práca/ 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

spoznávanie sám 

seba. 

Multimediálna 

výchova 

vlastný film, vedieť 

napísať scenár, 

používať 

multimediálne 

prostriedky. 

Využívanie 

multimediálnych 

prostriedkov, 

rozvoj estetického 

cítenia 

  

  

Elektronické 

médiá 

spracovanie 

a montáž obrazu 

/vrstvy, filtre, 

transformácie, 

farebne 

variácie 

/písmo a obraz 

/alt.: simulovanie 

vrstiev a filtrov 

prostredníctvom 

mechanických 

a výtvarných 

prostriedkov 

Multimediálna 

výchova 

Vedieť vyhotoviť 

vlastný film,  vedieť 

používať 

multimediálne 

prostriedky, 

grafické programy 

2 

Vedieť vytvárať 

formálne série z 

jedného motívu a 

jednoduché 

variácie motívu 

tradícia a 

identita 

/ kultúrna 

krajina 

Plagát 

výtvarne reakcie 

na tradične formy 

(architektúry odevov, 

jedál, zvykov ...) 

Vyhotovenie plagátu, 

používanie 

architektonických 

prvkov 

/kombinovaná 

technika/ 

-námet: domáce 

čítanie,  

Vedieť použiť 

jednotlivých prvkov 

v kompozícií, 

farebne naladiť 

kompozíciu 

2 

Umelecké dielo 

ako zrkadlo 

spoločnosti, 

pochopenie 

zákonitosti umenia 

a spoločnosti. 

škola v galérii 

/galéria v 

škole 

Objavovanie  

prvkov obrazu  

a) výstava v galérii/ 

múzeu; objavovanie 

diela/ diel v galérii 

a hlbšie uvažovanie 

o nich na základe 

predchádzajúceho 

vzbudenia záujmu 

Vedieť zoradiť 

výtvarných diel 

podľa kompozície, 

farieb atď., 

hodnotenie 

umeleckých diel. 

Vedieť vytvoriť 

portfólio z vlastnej 

tvorby, alebo 

2 



o originál diela 

a jeho bližšie 

spoznanie 

b) ľubovoľná sada 

rôznych reprodukcií 

diel 

prezentácia vlastnej 

tvorby na internete 

Tvorba projektu 

Mediálna výchova 

z tvorby známych 

umelcov. 

 

 

4. Predmet výtvarná výchova v 6. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

 

 

5.Metódy a formy práce 

 

Diskusia 

Práca s internetom ,a odbornou literatúrou  

Skupinová a individuálna práca 

Prednáška s ukážkami 

Rozhovor s ukážkami 

Demonštračné ukážky 

Experimentálna činnosť 

Modelové a problémové situácie 

 

 

 

 

                  6.Učebné zdroje 

 

-  Internetové stránky 

- Odborné časopisy, odborné knihy, materiálno-technické prostriedky: 

 

 -   Internet  

      -   Didaktické CD 

      -   Projektor 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

 

Počas roka hodnotíme ústne, známkami, pochvalou, individuálne a frontálne. Hodnotenie prebieha 

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

 

 


