
 
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 siedmy 

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

hodín/rok 

 

 

 
 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) 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 seba vyjadrovania 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. VV sa musí podieľať na tejto transformácii. 

Uskutočňuje sa 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 seba vyjadrovania 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 

 

 

Tematický celok 

 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Počet 

hodín 

1.  

Výtvarný jazyk 

/ základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

 

 

 

. poriadok  

a chaos, usporadúvanie 

prvkov v kompozícii 

 

 

Mediálna výchova 

Žiaci vedia: usporiadať rôzne 

výtvarné prvky do kompozícia 

 

Žiaci vedia: farebne a kompozične 

dosiahnuť očakávanú náladu 

znázorňujúcu jesenné obdobie 

 

Žiaci vedia: lavírovať, 

kombinovať techniky 

3 

2.  

Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

 

 

kreslenie priestoru / 

perspektíva 

Žiaci vedia: načrtnúť známy 

priestor 

navrhnúť vlastný interiér izbičky 

 

Žiaci vedia: naskicovať zátišie 

z ovocia, zachytiť svetlo, tieň 

2 

3.  

Podnety výtvarného 

umenia / médiá, 

štýly, procesy, 

techniky, techniky, 

témy 

 

 

dada, 

neodada 

 

 

 

 

 

akčné umenie 

Žiaci vedia: pochopiť vznik 

umeleckého smeru z dejinných 

súvislostí, odpor proti 1.sv.vojne 

a jej hrôzostrašných obrazov 

-kolážou, asamblážou, alebo 

škvrnou stvárniť danú tému 

-šokovať diváka / spolužiaka 

 

- pochopiť čo je akčné umenie 

- predviesť akčné umenie 

- prezentovať výsledok 

spolužiakom 

3 

4.  

Podnety výtvarného 

umenia 

 

 

renesančné umenie 

Žiaci vedia: rozpoznať prvky 

renesančného umenia v porovnaní 

s prvkami románskeho štýlu 

a gotiky 

pochopiť pojem ,,zlatý rez“ 

1 

5.  

Podnety fotografie 

 

 

fotografická reportáž  

/spájanie obrazov  

/tvorba deja, záznam 

akcie, performancie 

Žiaci vedia: skomponovať 

fotografickú reportáž s témou 

ochrany životného prostredia 

 

Žiaci vedia: prezentovať výsledky 

svojej práce pred publikom 

a presvedčiť o potrebe ochrany ŽP 

2 

6.  

Podnety filmu  

a videa 

 

 

scenár 

/literárna príprava filmu 

a videa 

Žiaci vedia: literárne spracovať 

jednoduchý námet na scenár 

k filmu o problematike, ktorá ich 

trápi a ,,zaslúžila“ by si filmové 

spracovanie 

2 



  

7.  

Podnety 

architektúry 

 

 

typ, funkcia  

a výraz stavby 

 

 

Finančná gramotnosť 

Žiaci vedia: navrhnúť svoj dom 

,,budúcnosti“ s využitím prvkov 

modernej architektúry betón, oceľ, 

sklo, solárne zariadenie tak, aby 

návrh oslovil prvkami dynamiky 

- Žiaci vedia: vytvoriť návrh mostu, 

ktorý by preklenul dva brehy rieky 

a vysvetlili význam mostu 

v medziľudských vzťahoch ( rodina, 

priatelia, človek a príroda) 

3 

8.   

Podnety dizajnu 

 

dizajn výrobku 

/návrh úžitkového 

predmetu 

Žiaci vedia: vymenovať tradičné 

remeslá na Slovensku a realizovať 

drobnú výšivku s motívom zimy 

1 

9.   

Podnety tradičných 

remesiel 

 

 

podnety krajčírstva,  

/alt.: podnety 

čipkárstva 

Žiaci vedia: vysvetliť pojem 

dekorovať a vyzdobiť tradičnou 

technikou medovník, figúrky na 

Veľkú noc 

2 

10.   

Elektronické médiá 

 

morfing 

/transformácie tvaru na 

iný tvar 

prostredníctvom 

softveru 

/alt.: transformácie 

tvaru na iný tvar 

prostredníctvom 

rozkresby, princípy 

morfingu 

Žiaci vedia: transformovať tvar na 

iný tvar prostredníctvom softvéru 

3 

11.   

Podnety hudby  

a literatúry,  

/ synestetické 

podnety 

 

 

vizuálna poézia  

/pokus o recitáciu 

Žiaci vedia: zaujať publikum 

vizuálnym pokusom o recitáciu 

a vysvetliť ,,synestetický podnet“,  

 

Žiaci vedia: výtvarne stvárniť 

melódiu a náladu počutého 

3 

12.   

Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta 

 

telo človeka, zvieraťa  

Ochrana života a 

zdravia 

Žiaci vedia: rôznymi výtvarnými 

postupmi a technikami stvárniť témy 

z biológie / dejepisu 

3 

13.   

Tradícia a identita  

/ kultúrna krajina 

 

rozprávky, príbehy, 

legendy  

a história obce, regiónu 

spracované výtvarnou 

formou 

Žiaci vedia: povesť a báj spracovať 

výtvarnou formou 

3 

14.  

Škola v galérii 

/galéria v škole 

 

 

slovo a obraz 

Žiaci vedia: samostatne pracovať na 

záverečnom projekte 

2 



 

4. Predmet výtvarná výchova v 7. 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, knihy, materiálno-technické prostriedky: počítač 

           Internet 

           Didaktické CD 

           Projektor 

           On-line programy z internetu  

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

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

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


