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Charakteristika predmetu.   
Predmet výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou 

Rozvíja osobnosť žiaka a úplnosť jej cítenia , vnímania .indukcie , fantázie  i analytického myslenia –

vedomých i nevedomcových duševných aktivít. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju 

prirodzenú výrazovosť. Výtvarná výchova sa podieľa 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  

Do vyučovania sú zaradované prostriedky a činnosti , ktoré rozlišujú možnosti poznávacieho 

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

po poznávaní formálnej a 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.  

Ciele učebného predmetu 
 

1. Poznávať jazyk vizuálnych médií. 

2. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry a určené štýlové obdobia. 

3. Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka vo vyjadrovaní sa výtvarnými a mediálnymi  prostriedkami. 

4. Vedome rozvíjať tvorivosť žiaka v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 

5. Formovať kultúrne postoje. 

Kľúčové kompetencie 

 Zručnosti a spôsobilosti 
- formálne zručnosti 

žiak dokáže : 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu, 

- dokázať vybrať časti videnej skutočnosti za účelom zobrazenia, 
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- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, fotografovania, 

priestorového vytvárania objektu, plastiky, 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať 

a štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce 

(regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety vybraných tendencií 

umenia 20. stor. 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať podnety z iných predmetov. 

- technické zručnosti 

Žiak dokáže : 

- zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi 

- kresliť prostredníctvom linky a valéru  

- zvládnuť  technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze  

- zvládnuť techniku konštrukcie objektu  

- zvládnuť základy modelovania  

- zvládnuť základné  úpravy digitálneho obrazu  

 

Mentálne spôsobilosti   

 

         Žiak dokáže:  

- vedieť odôvodniť  výber častí alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti alebo hľadiska 

- chápať niektoré spôsoby transformácie obrazu ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti  

- vnímať a analyticky porovnať charakter okolitej krajiny, výtvarne reflektovať špecifiká svojho 

prostredia 

- uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 
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- pokúšať sa o charakterizáciu seba samého. 

Postoje 

U žiaka sa formujú tieto postoje  

- otvorenosť voči experimentovaniu 

- otvorenosť voči hľadaniu analógií 

- náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení  

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 

- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov  a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov          

Obsahový štandard 
          

Kompozičné variácie prvkov na ploche, modelácia priestoru kresliarskymi prostriedkami, maľba 

krajiny, spracovanie civilizačného odpadkového materiálu v nových súvislostiach, happening, kresba 

lietacieho stroja, prepis renesančného portrétu, spájanie obrázkov, tvorba deja, záznam akcie, 

ozrejmenie funkcie scenára, návrh monofunkčnej alebo polyfunkčnej stavby, návrh úžitkového 

predmetu, aplikácia čipkárskej techniky, transformácia tvaru na iný tvar prostredníctvom rozkresby, 

princípy morfingu, pokus o nový spôsob zápisu poézie, kresba a maľba častí tiel rôznych živočíchov 

a človeka, rozprávky, príbehy, legendy a história obce, regiónu spracované výtvarnou formou, slovná 

interpretácia obrazu. 

Výkonový štandard 
  

       Komponovať rôzne možnosti usporiadania tvarov, lineárne kresliť architektonický priestor, 

zobraziť krajinu v tvarovej a farebnej perspektíve, pochopiť dobu dadaizmu, tvoriť obraz alebo objekt 

z odpadového materiálu, organizovať vlastnú činnosť z hľadiska jej estetického a významového 

prežívania, pochopiť myšlienkové, materiálové a technické možnosti doby, hľadať vzťahy medzi 

prírodou, technikou a umením, rozpoznať kompozíciu prvkov v priestore a na ploche, pochopiť 

výrazové prostriedky fotografickej reportáže, napísať, načrtnúť krátky príbeh, navrhnúť 

architektonické tvary adekvátne zodpovedajúce typu činností, vytvoriť kreslením alebo modelovaním 

úžitkový predmet  netradičného tvaru, osvojiť si jednoduchú čipkársku techniku, vytvoriť ňou malý 

šperk, objavovať možnosti morfingu v kresbe, modelovaní alebo fotografii, maľbou, kresbou alebo 

papierovým reliéfom zobraziť báseň, nakresliť a namaľovať štúdie časti tiel živočíchov a človeka, 

spoznávať a výtvarne spracovať rôznymi technikami regionálne legendy, slovne interpretovať 

výtvarné dielo. 
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Pedagogické stratégie  

 

Metódy 

- motivačné metódy: motivačné  rozprávanie , motivačný rozhovor  

-expozičné metódy: vysvetľovanie , inštruktáž  

- praktické aktivity: práca dvojíc a skupín  

-samostatné experimentovanie prostredníctvom IKT  

- metóda brainstormingu    

 

Organizačné formy : 

- hromadná  

- skupinová  

- práca v dvojici  

- individuálna  

 

Vyučovanie hodiny: 

- základného typu  

- expozičného typu  

- aplikačného typu    

Učebné zdroje 
 

Čarný, Ladislav a kol. , 2011. Výtvarná výchova pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. gymnázia s 8ročným štúdiom. 

Združenie EDUCO. 

http://www.youtube.com/watch?v=lhmD3Ln8ops, 

http://www.youtube.com/watch?v=YSQLnwLtGVM, 
http://www.youtube.com/watch?v=0UqoEeKLThA&feature=related 

Reprodukcie výtvarných diel  

http://www.youtube.com/watch?v=lhmD3Ln8ops
http://www.youtube.com/watch?v=YSQLnwLtGVM
http://www.youtube.com/watch?v=0UqoEeKLThA&feature=related
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dataprojektor, notebook 

Hodnotenie 
 

Predmet výtvarná výchova sa na základe rozhodnutia pedagogickej rady školy hodnotí slovne  a to: 

absolvoval(a)/neabsolvoval(a). 

 Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami budeme postupovať v zmysle 

odporúčaných záverov psychologického vyšetrenia. 
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Tematický výchovno-vzdelávací  plán  Predmet: Výtvarná výchova 

Ročník:  7. ročník 

Časová dotácia: 33 hodín/ročne (1 hodina týždenne, bez rozšírenia obsahu, bez navýšenia časovej dotácie) 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Výtvarný jazyk / zakl. prvky výtv.     
 vyjadrovania  
  
Počet hodín: 2                         

 
Poriadok a chaos 
 

 
Kompozičné variácie prvkov na 
ploche 

 
.Komponovať rôzne možnosti 
usporiadania tvarov 

 
Možnosti zobrazovania videného 
sveta  
 
Počet hodín: 3 

 
 Kreslenie priestoru/perspektíva 
 
 
Maľovanie krajiny/priestoru 

 
Modelácia priestoru kresliarskymi 
prostriedkami 
 
Maľba krajiny  

  
Lineárne kresliť architektonický 

priestor 

Zobraziť krajinu v tvarovej a farebnej 

perspektíve 
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Podnety výtvarného umenia 
 
Počet hodín : 3 

 
Dada,neodada  
 
 
 
Akčné umenie 

 
Spracovanie civilizačného 
odpadkového materiálu v nových 
súvislostiach 
 
Happening 

 
Pochopiť dobu dadaizmu 
Tvoriť obraz alebo objekt 
z odpadového materiálu 
 
Organizovať vlastnú činnosť 
z hľadiska jej estetického 
a významového prežívania 

Podnety dejín umenia 
 
 
Počet hodín: 3 

Renesančné umenie Kresba lietacieho stroja 
 
 
Prepis renesančného portrétu 

Pochopiť myšlienkové, materiálové 
a technické možnosti doby 
 
Hľadať vzťahy medzi prírodou, 
technikou a umením. 
 
Rozpoznať kompozíciu prvkov v 
priestore a na ploche 

 
Podnety fotografie 
 
Počet hodín: 2 

 
Fotografická reportáž 

 
Spájanie obrázkov, tvorba deja, 
záznam akcie 

 
Pochopiť výrazové prostriedky 
fotografickej reportáže 

 
Podnety filmu a videa 
 
Počet hodín: 2 

 
Scenár 

 
Ozrejmenie funkcie scenára 

 
Napísať, načrtnúť krátky príbeh 

 
Podnety architektúry 
 
Počet hodín: 2 

 
Typ,funkcia a výraz stavby 

 
Návrh monofunkčnej alebo 
polyfunkčnej stavby 

 
Navrhnúť architektonické tvary 
adekvátne zodpovedajúce typu 
činnosti 

 
Podnety dizajnu  
 
Počet hodín: 2 

 
Dizajn výrobku 

 
Návrh užitkového predmetu 

 
Vytvoriť kreslením alebo 
modelovaním úžitkový predmet 
netradičného tvaru 
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Podnety tradičných remesiel 
 
Počet hodín: 3 

 
Podnety čipkárstva 

 
Aplikácia čipkárskej techniky 

 
Osvojiť si jednoduchú čipkársku 
techniku, vytvoriť ňou malý šperk 

 
Podnety elektronických médií 
 
Počet hodín: 3 

 
Transformácia tvaru na iný tvar 

 
Transformácia tvaru na iný tvar 
prostredníctvom rozkresby, princípy 
morfingu 

 
Objavovať možnosti morfingu 
v kresbe, modelovaní alebo fotografii 

 
Podnety hudby a literatúry 
 
Počet hodín: 2 

 
Vizuálna poézia 

 
Pokus o nový spôsob zápisu poézie 

 
Maľbou, kresbou alebo papierovým 
reliéfom zobraziť báseň 

 
Podnety vedy a rôznych oblastí 
poznania sveta  
 
Počet hodín: 2 

 
Telo človeka, zvieraťa 

 
Kresba a maľba častí tiel rôznych 
živočíchov a človeka 

 
Nakresliť a namaľovať štúdie častí 
tiel živočíchov a človeka 

 
Tradícia a identita/ kultúrna krajina 
 
Počet hodín: 3 

 
Rozprávky, príbehy, legendy 
a história obce, regiónu. 

 
Rozprávky, príbehy, legendy 
a história obce, regiónu spracované 
výtvarnou formou 

 
Spoznávať a výtvarne spracovať 
rôznymi technikami regionálne 
legendy 

 
Škola v galérii/ galéria v škole 
 
Počet hodín: 1 

 
Slovo a obraz 

 
Slovná interpretácia obrazu 

 
Slovne interpretovať výtvarné dielo 

 


