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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je získať vedomosti, zručnosti a návyky v oblasti vybraných výtvarných techník, procesov vizuálnych médií a základných kompozičných princípov. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Výtvarná výchova 
Týždenný počet hodín: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Tematický celok Obsah - Témy Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Diagnostikovanie úrovne výtvarného prejavu žiaka 

Základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

Škvrna a tvar Čmáranica, grafická stopa, plot, uhlík, 
ceruza, baliaci papier, výkres 

Nakresliť (uhlíkom, ceruzkou) na výkres A0 (baliaci papier) čiary 
zapojením celej ruky i ramena. Nakresliť (uhlíkom, ceruzkou) na 
výkres A0 (baliaci papier) zvislú, vodorovnú, krátku, dlhú, tenkú, 
hrubú čiaru. Vytvoriť na papieri rôznym materiálom (uhlík, 
ceruzka) grafické stopy: čiary, bodky... nakresliť ceruzkou plot 
z vodorovných a zvislých čiar. 

Obrys  Dom  Nakresliť ceruzkou, uhlíkom na výkres A4 základné časti domu. 

Farba  Dúha, strašidlo, koberec, červená, zelená, 
žltá, hnedá biela, čierna farba, štetec 

Pomenovať základné farby. Nakresliť farbičkami na výkres A4 
dúhu. Zapúšťať farby do mokrého podkladu-výkres A4. striedať 
dve farby na papieri, výkrese vo veľkosti A4. 

Výtvarný jazyk 

Plocha a tvar Dekoračná látka, gule Odtlačiť rôzne tvary (strom, dom, trojuholník, guľa, snehuliak...) 
z rôznych materiálov (zemiak, korok, handrička...) na výkres A4. 
modelovať na podložku základný tvar gule rôznych veľkostí 
z modelovacích materiálov: hliny, modulitu, plastelíny. 

Veľkosť znázorňovaného objektu Listy  Odtlačiť listy stromov rôznej veľkosti na výkres. 

Zmenšovanie a zväčšovanie Náhrdelník  Nakresliť na výkres farbičkami zmenšený a zväčšený kruh. 

Podnety výtvarného umenia Akčná maľba Smútok a radosť Namaľovať farbami na výkres svoje vnútorné pocity. 

Podnety filmu a videa Pohyblivý obraz Filmová rozprávka Prerozprávať dej filmovej rozprávky. 

Podnetný dizajn Dizajn a ľudské telo maska Obkresliť, vystrihnúť, a vyfarbiť maketu. 

Podnety tradičných remesiel Tvarovanie z drôtu Geometrické tvary Vymodelovať z drôtu požadovaný tvar. 

Podnety hudby Výtvarné stváranie nálady a rytmu 
hudobnej skladby 

Relaxačná hudba Vyjadriť maľbou hudobnú predstavu. 

Synestetické podnety Hmat  Čarovné vrecúško Pomenovať na základe hmatu názov, tvar a povrch predmetu. 

Základné prvky výtvarného 
osvojenia 

Obrys  Mikuláš, snehuliak Obkresliť na výkres, vymaľovať maketu a lepením na výkres 
dotvoriť postavu Mikuláša, snehuliaka. 
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Výtvarný jazyk Tvar  Snehová vločka Vystrihnúť podľa predlohy vločku z papiera. 

Základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

Farba  Zimná krajina Natrieť výkres atramentovou farbou a po vyschnutí farby 
vyzmizikovať zimnú krajinu. 

Podnety dizajnu Dizajn a ľudské telo Auto  Vytvoriť z kancelárskych sponiek predmet. 

Základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

obrys Kraslica  Kresliť do piesku kraslicu. Namaľovať farbami kraslicu na výkres. 

  Kuriatko  Strihať, lepiť a namaľovať kuriatko na výkres. 

  Lienka  Trhať papier a lepením trhaného papiera na výkres vytvoriť koláž. 

Synestetické podnety Hmat  Odtlačky  Naniesť svoju obľúbenú farbu na ruku a odtlačiť namaľovanú ruku 
na výkres. 

Tradícia a identita Výtvarná reakcia na prostredie školy  Vykrajovať rôzne tvary zo starého cesta. 

Základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

farba  Maľovať prstovými farbami na výkres. 

Výtvarný jazyk Vytváranie kompozície  Vytvoriť kompozíciu z tvarov písmen na podložku. 

 


