
VÝTVARNÁ VÝCHOVA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

    Charakteristika predmetu 

 

     Výtvarná výchova ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie všetkých psychických zložiek 

osobnosti žiaka, a to aktívnou účasťou na tvorbe prostrednícvom získavania autentických 

skúseností z laborovania s materiálom a jeho pretvárania na výtvarný jazyk, vychádza sa 

z bohatosti procesov, spôsobov tvorby a overovania vizuálnych znakov vo výtvarnom umení. 

Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť formovať  osobnosť žiaka  v jej celistvosti  

 (v analytickej a syntetickej forme).   

     Výtvarná výchova počíta s laborovaním a s tvorivým spracovávaním aj základných prvkov 

architektúry, fotografie, filmu a videa, dizajnu (od priemyselného až po telový) 

a elektronických médií. Intermediálnosť procesov súčasného výtvarného umenia poskytuje 

k takejto výchove dobré východiská (v analytickej a syntetickej forme).   

 

     Výtvarná výchova predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať 

základné antropologické koncepty: 

a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb ,mierka ,hĺbka, výška, šírka...) 

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...) 

c) kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť...) 

d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta) 

e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, nálada...) 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 



       Na výtvarnej výchove žiak spracováva (mentálne i formálne)symboly, ktoré vizuálne 

vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. 

 

     Ciele predmetu 

 

      Výtvarná výchova prostredníctvom praktických činností rozvíja  výtvarné vyjadrovacie 

schopnosti žiaka a tvorivosť. Výchova umením formuje zrelú osobnosť, ktorá dokáže mať 

vlastný názor, vlastný vkus a autentický tvorivý vzťah k svetu (na rozdiel  od zredukovaného 

konzumného vzťahu) a je teda schopná prekonať pragmaticko-užívateľskú závislosť od neho 

a prežívať život v jeho väčšej úplnosti, na kvalitatívne vyššej úrovni.  

           Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť formovať  osobnosť žiaka  v jej celistvosti.  

Cieľ a obsah predmetu výtvarná výchova predstavujú osvojovanie si hodnôt skutočnosti 

prostredníctvom aktívneho tvorivého spracovania a s ním spojenej percepcie a reflexie 

skutočnosti.  

 

    Obsah predmetu a jeho funkcie 

 

   Formatívna stránka ( formovanie senzibility a kreatívneho prístupu ku skutočnosti, 

formovanie osobných postojov – usmerňovanie hodnotovej orientácie). 

    Informatívna stránka (poznanie ako predpoklad i výsledok výtvarnej tvorby...). 

    Rozvíjajúca stránka (komplexný rozvoj osobnosti v prepojení mimoracionálnych 

a racionálnych zložiek, rozvoj záujmov v kontexte širokej ponuky medzipredmetových 

vzťahov – polytechnickosť, intermedialita a intermediálne presahy výtvarnej výchovy, 

rozvíjanie špeciálnych  vlôh žiaka, výtvarná i estetická kultivácia jednotlivca i skupiny). 

  

  Obsahové jadro (kmeňové učivo) novej koncepcie výtvarnej výchovy pozostáva 

z komplexu výtvarných problémov, ktoré tvoria sieť- vertikálne (t.j. v gradácii od nižších 

ročníkov k vyšším) usporiadané metodické rady a horizontálne väzby ( medzi jednotlivými 

výtvarnými problémami v ročníku), umožňujúce reťazenie alebo projektové vyučovanie. 

 

Metodické východiská predmetu 

 

Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje 

a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 



Východiskami tohto procesu sú:  

 

1. činnosti žiakov, ktoré  vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov 

výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry;  

2. témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny 

charakter;  

VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať základné 

antropologické koncepty:  

a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),  

b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...),  

c) kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  

d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta),  

e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

 

Témy ponímame z hľadiska: 

a) osobnosti a veku žiaka,  

b) edukačných cieľov, 

c) kultúrno-spoločenskej reality. 

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a 

fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od iných 

predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny.  

3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa;   

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor 

diel vizuálnej kultúry – jednak kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a kultúry, 

jednak diel reprezentujúcich súčasné tendencie vizuálnych umení. 

 

 

 

 

Edukačné témy  pre 7. ročník zoradené do metodických radov 



 

1.  

výtvarný jazyk 

/ základné prvky výtvarného 

vyjadrovania 
 

poriadok  

a chaos, usporadúvanie prvkov v kompozícii 

2. 

možnosti zobrazovania videného sveta 
 

kreslenie priestoru / perspektíva 

3. 

podnety výtvarného umenia / médiá, 

štýly, procesy, techniky, techniky, témy 
 

dada, 

neodada 

 

akčné umenie 

4.  

podnety výtvarného umenia 

 

renesančné umenie 

5. podnety fotografie 
 

fotografická reportáž  

/spájanie obrazov  /tvorba deja, záznam akcie, 

performancie 

6.  

podnety filmu  

a videa 

 

scenár 

/literárna príprava filmu a videa 

7.  

podnety architektúry 

 

typ, funkcia  

a výraz stavby 

 

8.  

podnety dizajnu 
 

dizajn výrobku 

/návrh úžitkového predmetu 

9.  

podnety tradičných remesiel 
 

podnety krajčírstva,  

/alt.: podnety čipkárstva 

10.  

elektronické médiá 

 

morfing 

/transformácie tvaru na iný tvar 

prostredníctvom softveru 

/alt.: transformácie tvaru na iný tvar 

prostredníctvom rozkresby, princípy morfingu 

11.  

podnety hudby  

a literatúry,  

/ synestetické podnety 
 

vizuálna poézia  

/pokus o recitáciu 

12.  

podnety rôznych oblastí poznávania sveta 
 

telo človeka, zvieraťa  

 



13.  

tradícia a identita  

/ kultúrna krajina 

 

rozprávky, príbehy, legendy  

a história obce, regiónu 

spracované výtvarnou formou 

14. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

 

slovo a obraz 

 

Cieľové kompetencie 

 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, 

zručnosti a 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  nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil: 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer 

hlavných častí), 

– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, 

komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik, 

kulisa, maskovanie, mimikry), 

– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,  

– 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 rôznych (vybraných) 

tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť, 

– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety 

z iných predmetov. 

 

 

Technické zručnosti 

 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 

– 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 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 techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie,  

– 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 do asambláží, 

– zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

 

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. 

Žiak dokáže: 

– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo 

hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),  

– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania 

skutočnosti, 

– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s 

inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ..., 

– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. 

premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, 

línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,  

– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo. 

 

 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, 

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

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je 

dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie 

formované väčšou časťou kurikula.  

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

– v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

– náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného 

názoru (myslenia),  

– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 



– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie. 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so 

svojím štýlom, 

– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu), 

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

 

Poznámky  

 

 Pri používaní elektronických médií (metodické rady Podnety fotografie, Podnety filmu 

a videa a Elektronické médiá) odporúčame triedu deliť na 2 skupiny.  

 Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z 

toho dôvodu je optimálne navýšiť hodinovú dotáciu v školskom pláne.  

 Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie výtvarnej výchovy do 

spoločných projektov s inými predmetmi. 

 K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, 

ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa.  

 Predmet VV musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a 

technológií, výlučne kvalifikovanými učiteľmi VV.  

  V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do 

vyučovania v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.  

 

Realizácia obsahu 

 

   Je závislá od individuality – osobnosti ako celku. Základom realizácie je tvorba, nie 

reprodukcia, namiesto uniformity variabilita a originalita. 

        Tvorba nemá vzor. 

 

 

Štandard kompetencií – kľúčové spôsobilosti 

Kognitívne kompetencie  

 uchopiť a manipulovať s ceruzou, kriedou, mäkkou ceruzou, rudkou, suchým pastelom 

a voskovým pastelom  aj s pomocou 



 oboznámiť sa s farbami a ich vlastnosťami 

 vnímať krásu umeleckých diel, ľudových tradícií, produktov ľudskej práce 

Osobnostné kompetencie  

 prejaviť sa cez výtvarný prejav 

  spolupracovať s druhými 

  aktívne tvoriť 

 tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých 

Sociálne kompetencie 

 spolupráca pri práci 

 budovať vzťah s druhými 

 nepoškodzovať kultúrno-historické dedičstvo a poznať ľudové tradície 

 

 

 

Stratégie - metódy a formy práce 

 Na hodine výtvarnej výchovy volím metódy a formy práce, ktoré povzbudzujú  

fantáziu a predstavivosť, zapájajú citovosť, záujem o tému.  

Hodiny zamerané na prácu s počítačom a mediálne spracovania výtvarných objektov sa 

odvíjajú od možnosti pracovať v multimediálnych a počítačových miestnostiach. V prípade, 

že tieto priestory sú obsadené, volím náhradné úlohy kompatibilné s naplánovaným cieľom. 

 Metódy:  

 dialogické  

 metóda práce s knihou  

 demonštrovanie  

 pozorovanie, exkurzia 

 analyticko –syntetická metóda  

 induktívna  

 deduktívna  

 porovnávacia  

 informačnoreceptívna  

 reproduktívna  



 problémový výklad  

 heuristická  

 práca s výtvarným materiálom  

 práca s doplnkovou literatúrou, fotografiou, ilustráciami  

 pozorovanie  

 práca s IKT  

 návšteva galérie, múzea  

Formy: 

 individuálna práca, frontálna práca, skupinové vyučovanie, práca vo dvojici,   

 

Hodnotenie zručností 

 

 Slovné –  formou pochvaly, povzbudenia, usmernenia 

 Hodnotenie kolektívom, sebahodnotenie 

 Výstavka prác na triednej nástenke alebo v školskej galérii 

 

 

Prierezové témy nižšieho sekundárneho vzdelávania  a používané skratky: 

 

Prierezová téma Skratka Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

OSR Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZO 

Environmentálna 

výchova 

ENV Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

TBZ 

Dopravná výchova DOV Finančná gramotnosť FIG 

 Regionálna výchova 

a tradičná ľudová 

kultúra 

 RLK   

 



 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Časová dotácia 

1. 

výtvarný jazyk 

/ základné prvky 

výtvarného vyjadrovania 
 

poriadok  

a chaos, usporadúvanie prvkov 

v kompozícii 

Umelecké slohy a štýly, dizajn 

Zorientovanie žiaka v témach 

7.ročníka 

MUV 2 

2. 

možnosti zobrazovania 

videného sveta 
 

kreslenie priestoru / perspektíva 

Perspektíva, zbiehanie 

Zachytenie priestoru v 

perspektívnom zbiehaní 

OSR, DOV 2 

3. 

podnety výtvarného 

umenia / médiá, štýly, 

procesy, techniky, 

techniky, témy 

Dada, neodada 

akčné umenie 

Dada, koláž, optickofónická 

báseň 

Oboznámenie sa s výtvarným 

hnutím prostredníctvom koláže 

Spoznanie tvorby A.Warhola, 

transformácia tváre 

prostredníctvom premaľby 

MDV 4 

4. 

podnety výtvarného 

umenia 

renesančné umenie 

Renesancia, hl.znaky, Leonardo 

da Vinci, A. Durer 

Spoznanie charakteristických 

znakov renesancie a tvorby 

niektorých umelcov 

MUV, FIG 2 

5. podnety fotografie 
 

fotografická reportáž 

/spájanie obrazov  /tvorba deja, 

záznam akcie, performancie 

Úprava obrázkov, vytvorenie 

záznamu 

MDV 2 

6. 

podnety filmu  

a videa 

scenár 

/literárna príprava filmu a videa 

Vytvorenie scenára pre krátky 

film 

MDV, FIG 2 

7. 

podnety architektúry 

typ, funkcia  

a výraz stavby 

Prierez architektúrou, spoznanie 

typov stavieb 

TBZ 2 

8. 

podnety dizajnu 
 

dizajn výrobku 

/návrh úžitkového predmetu 

Návrh úžitkového predmetu 

Realizácia a výroba navrhnutého 

predmetu Výroba propagačného 

materiálu k výrobku 

 

TBZ, MDV, FIG 3 



9.  

podnety tradičných 

remesiel 
 

podnety krajčírstva, 

/alt.: podnety čipkárstva 

Vytvorenie pokrývky hlavy – 

návrh 

MDV 2 

10. 

elektronické médiá 

 

morfing 

/transformácie tvaru na iný tvar 

prostredníctvom softveru 

/alt.: transformácie tvaru na iný 

tvar prostredníctvom rozkresby, 

princípy morfingu 

Transformácia tvaru na iný tvar MUV 2 

11.  

podnety hudby  

a literatúry,  

/ synestetické podnety 
 

vizuálna poézia 

/pokus o recitáciu 

Vytvorenie vizuálnej poézie a 

pokus o recitáciu 

MDV, RLK 2 

12. 

podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta 
 

telo človeka, zvieraťa 

 

Kresba človeka/zvieraťa, 

anatomické spracovanie 

ENV, OZO 2 

13.  

tradícia a identita  

/ kultúrna krajina 

 

rozprávky, príbehy, legendy  

a história obce, regiónu 

spracované výtvarnou formou 

Výtvarné spracovanie povesti, 

legendy 

RLK 4 

14. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

 

slovo a obraz Návšteva výstavy, interpretácia 

videného obrazu/diela 

DOV 1 

 


