
ČASOVÝ PLÁN UČIVA predmet VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 3. ročník 

 

M T Tematický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 

téma 

Poznámky 

IX. 1.  Úvodná hodina Pomôcky potrebné na VYV    

 2. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Geometrické 

tvary – obraz 

Pozorovanie predmetov okolo seba. 

Plošné geometrické tvary a 

stereometrické telesá. Kreslenie obrázku 

zloženého z plošných geom. tvarov, 

nepresných geom. tvarov. 

Žiak dokáže nakresliť tvarovo 

rozmanitý obrázok z geometrických 

tvarov, nepresných geometrických 

tvarov. 

OSR  

 3. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Geometrické 

tvary – socha 

 

Pozorovanie tvary sôch umelcov. 

Priestorové geometrické tvary v 3D v 

predmetoch v okolí. Spájanie 

geometrických tvarov do kompozície 

podľa predstavy. 

Žiak dokáže vytvoriť modelovaním 

figuratívnu kresbu z geometrických 

tvarov. Vie poskladať postavičku, 

zviera z týchto tvarov. 

OZO  

 4. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Farby svetla 

a tmy 

 

Farba - osvetľovanie a stmavievanie 

farieb, farebný valér, svetlostála škála 

jednotlivých farieb  tóny sivej farby 

daný motív vo svetlých a v tmavých 

farbách. 

Žiak vie osvetľovať čiernu farbu. 

Stmavieva bielu farbu pridaním inej 

farby. 

Pracuje so stupňovaným  odtieňom. 

ENV  

X. 1. Rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

Výtvarné 

vyjadrenie 

vnemov vôní 

Vône a pachy príjemné a nepríjemné, 

ich vyjadrenie farbami a tvarmi. 

Žiak dokáže farbami a tvarmi 

vyjadriť svoje vnemy z rôznych 

vôní. 

OSR  



 2. Rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

Výtvarné 

vyjadrenie 

vnemov vôní a 

chute 

Prírodné a umelé vône, parfumy 

asociácie farby, tvaru – vône, chute - 

ich výtvarné vyjadrenie. 

Žiak dokáže farbami a tvarmi 

vyjadriť svoje vnemy z rôznych 

vôní a chute. 

ENV  

 3. Podnety 

moderného 

výtvarného  

umenia 

Presáž  

(stláčanie 

a lisovanie 

tvarov) 

 

 

Prírodné  alebo odpadové materiály 

stláčaním a lisovaním spracovať, 

vytváranie rôznych obrazcov, dekorácii 

... 

Žiak dokáže pomocou presáže 

vytvoriť obrázok 

OSR 

ENV 

 

 4. Časová 

rezerva 

 Dokončovanie prác    

 5. Jesenné prázdniny  

XI. 1. Podnety 

moderného 

výtvarného  

umenia 

Balenie - 

paketáž 

 

Obaľovanie pruhmi alebo plochou 

papiera predmety alebo časti tela; 

fixovanie tvaru lepidlom alebo lepiacou 

páskou; predmety „vyslobodiť“ (napr. 

rozstrihnutím) a ostane vonkajší skelet 

tvaru. 

Žiak vlastnými slovami vysvetlí 

slovo paketáž.  

Vie zabaliť predmet, postavu za 

účelom vytvorenia paketáže. 

OSR  

 2. Elektronické 

média 

Kreslíme na 

počítači 

 

Práca s počítačovou grafikou. Práca s 

IKT, program RelevationNatural Art, 

Skicár, TuxPaint. Rozvíjanie 

počítačových zručností. 

 

Žiak dokáže pracovať s nástrojmi 

vo vybranom programe na 

kreslenie. Vie vytvoriť obrázok na 

dohodnutú tému. Objavuje 

možnosti kreslenia aj na počítači. 

Pracuje sám, dbá na pokyny a 

  



inštruktáž učiteľa.  

 3. Podnety 

dizajnu 

remesiel 

Bábka 

 

Bábkarstvo, alt. tieňové divadlo   

bábky (prstové, marionety, jawajky ...) 

konštrukcia jednoduchej bábky 

charakter (výraz) postavy bábky 

Žiak dokáže z papiera vyrobiť 

jednoduchú bábku. Vlastnými 

slovami  vymenuje aspoň dva 

druhy bábok. 

 Na PVC 

základné 

stehy 

 4. Podnety 

dizajnu 

remesiel 

Bábka 

dokončenie 

Bábkarstvo, alt. tieňové divadlo   

bábky (prstové, marionety, jawajky ...) 

konštrukcia jednoduchej bábky 

charakter (výraz) postavy bábky 

Žiak dokáže z papiera vyrobiť 

jednoduchú bábku. Vlastnými 

slovami  vymenuje aspoň dva 

druhy bábok. 

OSR  

XII. 1. Podnety 

videa a filmu 

Kde sa odohráva 

film 

Scéna 

z obľúbenej 

rozprávky 

Filmový priestor – priestor v ktorom sa 

odohráva filmový príbeh  filmová 

scénografia, kulisy scénografia 

 

Obľúbená rozprávka na Vianoce 

Žiak dokáže nakresliť prostredie 

pre vybrané scény z filmu 

 

OSR  

 2. Podnety 

moderného 

výtvarného  

umenia 

Reliéf, sadrový 

odliatok 

 

Vytváranie odliatkov zo sadry. 

Pomenovanie slovom – reliéf.  Práca s 

predmetmi výrazného tvaru. 

Ozdoby na vianočný stromček 

Žiak vie vyrobiť odliatok zo sadry 

za pomoci vyučujúceho. Pozná 

bezpečné zaobchádzanie so sadrou. 

Pracuje bezpečne a zodpovedne. 

OSR  

 3. Časovárezerv

a 

     

 4. Vianočné prázdniny  

I. 1. Vianočné prázdniny  

 2. Výtvarné Farby svetla Farba - osvetľovanie a stmavievanie Žiak vie osvetľovať čiernu farbu.   



vyjadrovacie 

prostriedky 

a tmy 

 

farieb, farebný valér, svetlostála škála 

jednotlivých farieb  tóny sivej farby 

daný motív vo svetlých a v tmavých 

farbách. 

Teplé  a studené farby 

Stmavieva bielu farbu pridaním inej 

farby. 

Pracuje so stupňovaným  odtieňom. 

 3. Podnety  

architektúry 

Priestory a 

budovy 

 

Výraz architektúry (napr. podľa slohu: 

funkcionalistickej, secesnej, barokovej, 

klasicistickej, rokokovej gotickej, 

postmodernej ...; podľa funkcie: 

sakrálnej, pomníkovej, civilnej ...; 

podľa materiálu: drevenej, tehlovej, 

sklobetónovej ...) porovnanie rôznych 

typov výrazu, ich subjektívneho 

pôsobenia 

Žiak dokáže nakresliť dom v 

ktorom by chcel bývať. 

OSR  

 4. Podnety  

architektúry 

Priestory a 

budovy 

 

Architektúra v prírodnom a mestskom 

prostredí . 

Vytváranie domu podľa svojej 

predstavy –model.  

Žiak dokáže z odpadového 

materiálu vytvorť maketu, model 

izby, domu. 

OSR 

ENV 

 

II. 1. Podnety 

dizajnu 

Vlastný erb 

 

Vytváranie grafického symbolu, znak  

pre rodinu, svoj, pre spolužiaka – erb 

alebo  zástava. 

Žiak dokáže navrhnúť vlastný erb 

alebo zástavu. Výtvarne ho 

spracuje a pomenuje, čo v ňom 

znázornil, tvary znázornenia. 

OSR  

 2. Podnety 

dizajnu 

Znaky a značky 

 

Vytváranie legendy na turistickej mape. 

Návrhy turistických značiek podľa 

Žiak dokáže vytvoriť legendu 5 

turistických značiek, ktoré  budú 

slúžiť turistom na orientáciu v 

ENV  



námetu v učebnici. prírode. 

 3. Podnety 

dizajnu 

Znaky a značky 

 

Vytváranie návrhu značiek, ktorými sa 

budú riadiť žiaci v škole napr. zákaz 

behať, zákaz používať mobil, ale aj 

príkazové značky a pod. 

Žiak navrhne aspoň jednu značku, 

ktorou sa budú žiaci školy riadiť. 

Nakreslí ju a umiestni s učiteľom 

na vhodnom mieste v škole. 

Porozpráva vlastnými slovami o 

význame dopravných značiek na 

cestách. 

DOV 

 

 

  Podnety 

fotografie 

Doplňovanie 

fotografií 

 

Maľba (kresba) zasahujúca do 

fotografických kompozícií (z časopisov) 

rekonštrukcia neúplného obrazu námet 

fotografie  

Žiak dokážedoplniť chýbajúce časti 

fotografie kresbou (alt. maľbou, 

reliéfom, kolážou ...) 

OSR  

 4. Jarnéprázdniny  

III. 1. Elektronické 

média 

Kreslíme na 

počítači 

 

Typy písma, veľkosti písma, farby 

písma, porovnanie rovnakých písmen v 

rôznych fontoch, rotácia písmen, 

zrkadlenie písmen, montáž rôznych 

typov písiem, brázok z písmen – 

lettrizmus, vlastné písmená; 

Žiak dokáže vytvoriť obrázky z 

písmen nezávisle na riadku v 

grafickom programe. 

MUV 

MEV 

Mesiacknih

y a internetu 

 2. 

 
Elektronické 

média 

Kreslíme na 

počítači 

 

Typy písma, veľkosti písma, farby 

písma, porovnanie rovnakých písmen v 

rôznych fontoch, rotácia písmen, 

zrkadlenie písmen, montáž rôznych 

typov písiem, brázok z písmen – 

lettrizmus, vlastné písmená; 

Žiak dokáže vytvoriť obrázky z 

písmen nezávisle na riadku v 

grafickom programe. 

MEV  

 3. Podnetypozn Zmeny látky Prírodoveda – zmeny látok (mrznutie, Žiak dokáže výtvarne vyjadriť ENV  



ávaniasveta v prírode 

 

 

topenie, tuhnutie, horenie, tečenie, 

vyparovanie, rast ...) 

 

Veľkonočné dekorácie s využitím zmeny 

látok ( vosk, batika) 

vybraný proces zmeny látky 

v prírode. 

OŽZ 

 4.  Časovárezerv

a 

 Dokončovanie prác    

 5 Veľkonočné prázdniny   

IV. 1. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

Antické umenie 

 

Antické umenie (sochárstvo, 

architektúra,  keramika, odev, 

predmety) príbehy na keramických 

vázach, mýty  

Antická váza 

Žiak dokáže výtvarne interpretovať 

artefakt antického umenia 

OSR  

 2. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

Grécke umenie 

 

Obrázok bludiska. Zobrazovanie 

počutých príbehov z Grécka. Výtvarná 

predstava starých Grékov. 

Grécke mýty 

Žiak zachytí z počutého príbehu 

dej, postavu. Vymenuje aspoň tri 

charakteristické  prvky života v 

starovekom Grécku. 

OSR  

 3. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

Rímske umenie 

 

 

Rozhovor o meste Rím. Výtvarná 

predstava starých Rimanov. Ich 

obliekanie.  

Rímsky odev 

Žiak vie, že Rím bol hlavným 

mestom rímskej ríše, vymenovať 

aspoň tri charakteristické  znaky 

Ríma 

  

 4. Podnetydiza

jnu a 

Ľudový odev, Navrhnúť vlastný kroj podľa vlastnej Žiak dokáže navrhnú a výtvarne  Festival 

STRETNU



remesiel kroj fantázie stvárniť návrh kroja TIE 

PRIATEĽO

V 

V. 1. Podnetypozn

ávaniasveta 

Ako sa menia 

látky 

 

Práca s látkou, ktorá zmenila svoje 

vlastnosti – teplý vosk. Pozorovanie 

zmien na predmetoch vplyvom 

prírodných javov bežných v prírode. 

Výtvarná práca s voskom, ktorý bez 

zámeru nakvapkajú na látku a dotvárajú 

domaľovaním – vosková batika alebo 

strúhaním voskoviek na látku a 

prežehlením vytvoria obraz, ktorý je 

jedinečný, náhodná, bez zámeru. 

Hľadajú tvary, postavy. 

Žiak vie pracovať bezpečne s 

nástrojmi, ktoré mu môžu ublížiť. 

Dokáže výtvarne spracovať 

obrázok na vysvetlenú tému a prácu 

s voskom. Pozná prepojenie 

prírodných procesov a vedy. 

ENV 

OŽZ 

 

 2. Podnetypozn

ávaniasveta 

Ako sa menia 

látky 

 

Práca s látkou, ktorá zmenila svoje 

vlastnosti – teplý vosk. Pozorovanie 

zmien na predmetoch vplyvom 

prírodných javov bežných v prírode. 

Výtvarná práca s voskom, ktorý bez 

zámeru nakvapkajú na látku a dotvárajú 

domaľovaním – vosková batika alebo 

strúhaním voskoviek na látku a 

prežehlením vytvoria obraz, ktorý je 

jedinečný, náhodná, bez zámeru. 

Hľadajú tvary, postavy. 

Žiak vie pracovať bezpečne s 

nástrojmi, ktoré mu môžu ublížiť. 

Dokáže výtvarne spracovať 

obrázok na vysvetlenú tému a prácu 

s voskom. Pozná prepojenie 

prírodných procesov a vedy. 

ENV 

OŽZ 

 

 3. Škola v 

galérii 

Zobrazenie 

historických 

osobností/ 

Predmoderné (historické) a moderné 

obrazy,  charakteristické atribúty 

Žiak dokáže výtvarne parafrázovať 

osobu (udalosť) na základe 

MUV  



udalostí videného výtvarného diela. 

 4. Śkola v 

galérií 

Atribúty 

ikonografie 

 

Ćo žiakov  identifikuje pomocou 

symbolu, ktoré zachytávajú napr. 

charakteristické momenty z ich  života. 

Možno použiť : www.krstne-mena.eu 

stránka s identifikáciou mien.  

Rozhovor o ľuďoch, ich 

rozdielnostiach, záujmoch a 

vlastnostiach. Maľba autoportrétu. 

Žiak vie dokresliť svoj autoportrét. 

Vie doplniť maľbou časť 

rozstrihnutej fotografie. 

OSR  

VI. 1. Śkola v 

galérií 

Atribúty 

ikonografie 

 

Prvé písmeno mena  - iniciálu žiaci 

premenia na to, čo ich charakterizuje. 

Na veľký formát zvolia typ písma, 

ktorým nakreslia spomínané písmeno. 

Písmeno ilustrujú, dopĺňajú symbolmi 

seba samého, čo majú radi, čo ich 

charakterizuje, symbolizuje. 

Žiak vie znázorniť svoje záujmy a 

záľuby, ktoré zakreslí do iniciály 

mena. 

Pozná historické postavy a ich 

zobrazenia typickými znakmi, 

symbolmi. 

MUV  

 2. Rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

Hravé kreslenie 

 

Výkres formátu A4 poskladáme na 

výšku „ na harmoniku“, na každý 

vzniknutý pásik nakreslíme, 

namaľujeme ľubovoľný obrázok, 

ktorého roztiahnutím vzniká úplne nová 

dimenzia obrazu. Prevláda náhodný 

výber samostatných častí , no spojením 

viacerých obrazov .  POZOR! Po 

dokreslení pásika sa žiakom vymenia 

poskladané papiere, čiže každý zakreslí 

Žiak dokáže využiť hravosť vo 

výtvarnej výchove, vo výtvarnom 

umení. Experimentuje, zabáva sa. 

  



1 obrázok každému spolužiakovi. 

 3. Elektronické 

média 

Kreslíme na 

počítači 

Hra so slovom a obrazom Žiak dokáže využiť hravosť vo 

výtvarnej výchove, vo výtvarnom 

umení. 

  

   Vyhodnoteniepr

áce 

Rozdávanievýtvarnýchprác    

        

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

REV – Regionálna výchova 
Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý je možné počas roka dopĺňať a meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR, 

zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.  


