
                                                                 

Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 4. ročník  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Predmet: Výtvarná výchova                   

Školský rok :                        2019/2020 

Ročník:  štvrtý 

Počet hodín:  1 hodina týždenne  

 

Legenda:  OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                                                    ČG - Čitateľská gramotnosť 

 ENV – Environmentálna výchova                                                         FG - Finančná gramotnosť 

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŽZ – Ochrana života a zdravia 

 PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti      

                  RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

 

 

 



M T Tematický 

celok 

Téma Námet Prier

ezová  

téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámka 

IX. 1.   Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

bod prostredníctvom 

bodov 

- vzťahy bodov, 

plastický bod, 

svetelný bod... 

OSR bod ako dotyk: žiaci vytvárajú body 

rôznych veľkostí a charakteru 

dotykmi rôznych kresliacich a 

maliarskych nástrojov, prstov...; 

hrajú sa s ich umiestňovaním vo 

formáte – ich vzájomné vzťahy, 

môžu tematizovať 

vlastnosti bodov (veľkosť,  

príťažlivosť, pohyb, nehybnosť ...) 

Žiak vie  vytvárať body rôznych 

veľkostí a charakteru dotykmi 

rôznych kresliacich a maliarskych 

nástrojov, prstov...; 

Pozná vlastnosti bodov  

a) kresba, 

odtlačky, 

dotyky 

b)modelovanie, 

odtlačky, 

dotyky, 

ohmatávanie 

 2. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

bod vypĺňanie 

kresby bodmi  

následné 

ukážky: 

pointilistické 

obrazy, 

zväčšený raster 

ofsetovej tlače, 

pop-art. 

OSR kreslenie prostredníctvom bodov: 

línie a plochy sú vytvárané ako rady 

alebo textúry bodov; pomocou 

dierkovacieho strojčeka je možné 

pripraviť si rastre, ktoré sa dajú 

použiť ako šablóny pri maľbe 

Žiak chápe  

a) rozmanité možností vyjadrenia 

jedného základného prvku 

b) využitie výrazových možností 

bodu v kresbe 

 

a) kresba 

b) maľba 

c) maľba cez 

šablónu 

(tupovanie 

štetcom), bod 

ako odtlačok 

rôznych 

predmetov 

 3. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

bod príbeh – dej 

(napr. vesmírne 

sci-fi alebo 

pohyb hmyzu na 

lúke) 

ukážky: atlasy 

vesmíru 

OSR vytvoriť obraz s použitím bodov 

príbeh, zobrazenie vytvorené 

rôznymi kvalitami a zoskupeniami 

bodov 

Žiak dokáže vytvoriť obraz s 

použitím bodov, príbeh, zobrazenie 

vytvorené rôznymi kvalitami a 

zoskupeniami bodov 

a)kresba  

b)maľba 

 4. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

šrafúra, tieň / 

budovanie tvaru a 

priestoru linkou, 

šrafovaním, 

tieňovaním, 

textúrami 

zátišie, krajina, 

figúra (zviera, 

človek)... 

následné ukážky 

použitia šrafúry 

a tieňovania v 

kresbe 

OSR žiaci kreslia vybraný námet, najprv 

linkou, potom rôzne časti rôzne 

šrafujú dôraz je na smer ťahu 

kresliaceho prostriedku, na prítlak, 

na hrúbku a hustotu čiar; možnosti 

šrafovania porovnávajú s 

možnosťami plynulého tieňovania 

(jemným vrstvením alebo 

roztieraním mäkkej ceruzy alebo 

uhlíka) 

Žiak dokáže  nakresliť vybraný 

námet, najprv linkou, potom rôzne 

časti rôzne šrafovať 

Žiak dokáže  

a)budovať tvar modelovaním kresby 

b)Žiak si precvičuje zákl. kresliarske 

zručností 

a) kresba 

tušom, rôzne 

druhy 

šrafovania 

b) kresba 

ceruzou, rôzne 

druhy 

šrafovania, 

tieňovanie 

X. 1. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

materiálové a 

tvarové kontrasty 

a súzvuky / 

textúra povrchov 

zobrazenie 

polarít 

prostredníctvom 

kontrastov  

následné 

ukážky: 

ENV žiaci sa snažia vyjadriť 

kontrastnosť zobrazovaného 

prostredníctvom tvaru (prírodný- 

geometrický, tupý-ostrý, zahmlený- 

jasný...), povrchu (drsný-hladký, 

lesklý-matný, studený-teplý), 

materiálu (organický-anorganický, 

Žiak vie vyjadriť kontrastnosť 

zobrazovaného prostredníctvom tvaru 

povrchu, materiálu, mierky a farby.  

 

Žiak chápe rôzne modality (farba, 

tvar, mierka, materiál, motív), ktoré 

sa podieľajú na tvorbe výrazu 

a) materiálová 

koláž 

b) frotáž 

c) maľba 

kombinovaná s 

použitím 



mäkká plastika, 

umenie objektu, 

asambláže a 

koláže 

pracujúce s 

výrazom 

materiálu 

mäkký-tvrdý, vzácny-obyčajný...), 

mierky (veľký-malý) a farby 

rôznych 

materiálov 

d) plastika, 

objekt z 

rôznych 

materiálov 

 2. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

výstavba 

proporcií a tvarov 

v plošnom 

vyjadrení / 

základy 

proporčnosti v 

kresbe 

hlava človeka 

alebo zvierať 

východiskom je 

pozorovanie; 

následné 

ukážky: 

zobrazovanie 

hlavy a tváre v 

rôznych 

kultúrach 

ENV žiaci kreslia hlavu podľa obrázku 

(busty): odmerajú si pravítkom časti 

(čelo, nos, od nosa po bradu...) v 

približných pomeroch rozdelia 

základnú obrysovú schému a 

vytvoria si sieť (proporčnú 

schému); 

do proporčnej schémy zakresľujú 

detaily (detaily si môžu najprv 

precvičiť zvlášť); dôraz nie je na 

vystihnutí výrazu alebo podoby, ale 

na výstavbe proporcií 

Žiak dokáže  

a) artikulovať vlastné vyjadrovanie, 

pochopenie prepisu 

b) vystaviť tvar na základe 

pozorovania,  

c) pozorovať  

z daného bodu,  

z rôznych bodov 

a) kresba 

ceruzou 

b) kresba 

uhlíkom 

 3. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

výstavba 

proporcií a tvarov 

v priestorovom 

vyjadrení 

východiskom je 

pozorovanie; 

následné 

ukážky: 

zobrazovanie 

hlavy a tváre v 

rôznych 

kultúrach 

ENV 

MUV 

žiaci následne modelujú hlavu 

podľa kresby a snažia sa uplatniť 

poznatky z kresby a doplniť ich o 

priestorové pozorovanie; merajú 

základné časti, porovnávajú ich a 

vymerané pomocné čiary nakreslia 

ako „lešenie“ (nejde o zachytenie 

podoby, len o evidenciu základných 

proporcií) 

Žiak vie vymodelovať hlavu podľa 

kresby s uplatnením poznatkov z 

kresby a doplnením ich o priestorové 

pozorovanie; 

modelovanie  

z hliny 

 4. Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

odklon od 

kompozičných 

schém 

rozhovor o tom 

ako zobrazujú 

(napr. krajinku) 

menší žiaci a 

akými rôznymi 

spôsobmi (z 

hľadiska 

kompozície) sa 

dá zobrazovať 

ENV žiaci sú motivovaní spracovať častý 

kompozičný motív iným (z 

hľadiska zažitých kompozičných 

schém netradičným) spôsobom; je 

možné dať zobrazeniu vtipné alebo 

smutné usporiadanie (kompozíciu) 

Žiak si uvedomuje rôzne možnosti 

umiestňovania zobrazení na ploche 

papiera 

a) farebná 

kresba 

b) maľba 

XI. 1. Rozvoj 

fantázie 

a synestetické 

podnety 

divadlo 

/scéna, 

kostým, maska/ 

transformácia 

časti známeho 

príbehu 

(rozprávky) 

OSR  

MUV 

žiaci vymyslia námet - scénku 

krátkeho divadla (tieňové, bábkové, 

prstohra...), postoje a gestá, dialóg 

(napíšu krátky scenár), vytvoria 

kulisy, kostýmy, masky, rekvizity; 

dôraz na divadelný priestor, svetlo, 

charakter postáv; 

Žiak dokáže vymyslieť námet - 

scénku krátkeho divadla (tieňové, 

bábkové, prstohra...), postoje a gestá, 

dialóg, vytvoriť kulisy, kostýmy, 

masky, rekvizity; 

voľba techník 

podľa typu 

divadla 



 2. Rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

hudba ako obraz 

tónov, farebné 

stupnice 

stupnice 

následné 

ukážky: 

modely radenia 

farebných 

tónov, 

ukážky 

harmonických a 

disharmonickýc

h radení farieb 

OSR  

MUV 

žiaci si vypočujú stupnice tónov  

a podľa vlastného uváženia k nim  

priraďujú farebné tóny; z nich  

vyberú príjemné a nepríjemné 

dvojice;  

molové a durové; 

namaľované stupnice sa pokúsia 

doplniť  

krátkym textovým komentárom 

Žiak vie po vypočutí si stupnice 

tónov a podľa vlastného uváženia k 

nim priraďovať farebné tóny; z nich 

vyberať príjemné a nepríjemné 

dvojice; molové a durové; 

namaľované stupnice vie doplniť 

krátkym textovým komentárom 

maľba 

temperou, 

pastelom 

 3. Rozvoj 

fantázie a 

synestetické 

podnety 

možnosti 

zobrazenia 

motívu 

/ odklon od 

zobrazovacích 

schém 

východiskom 

môže byť 

schematické 

zobrazenie  

stromčeka, 

kvetu, domu, 

ľudskej postavy, 

zvierať a ukážky 

stvárnenia 

rovnakého 

motívu rôznymi 

výtvarníkmi 

ENV možnosti zobrazovania zvoleného 

motívu (napr. strom, figúra 

zvieratka, domček, kvetina ...) 

odklon od schematického 

zobrazovania, inovácia, fantázia 

pluralita tvarov motívu 

Žiak vie variovať grafické stereotypy, 

nakresliť vybraný motív (napr. strom) 

podľa svojej zaužívanej schémy; 

následne kresliť podľa predstavy 

rôzne druhy stromov; kresliť tieto 

stromy podľa predlohy kresliť stromy 

s výrazom (vo vetre, smutné, pyšné..) 

 

kresba (ceruza 

alebo tuš) 

 4. Podnety 

moderného 

výtvarného 

umenia 

možnosti 

zobrazenia 

obrazu 

prostredníctvom 

bodov 

ukážky: 

porovnanie 

impresionistický

ch a 

pointilistických 

krajinomalieb 

OSR impresionizmus 

krajinomaľba – impresionizmus 

(napr. variácie krajiny v rôznych 

situáciách, atmosférach) farebné 

škvrny v maľbe krajiny 

Žiak vie:  

- namaľovať obraz prostredníctvom 

bodov alebo škvŕn, 

- vyjadriť v maľbe zmenu atmosféry 

maľba 

XII. 1. Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

umenie východu 

(Čína, Japonsko) 

ukážky: umenie 

iných kultúr 

(napr. Indiánov, 

Číny, Japonska) 

MUV typické artefakty vybranej kultúry 

odlišnosti a podobnosti s našou 

kultúrou kaligrafické pokusy, 

kaligrafia latinkou, vlastnými 

obrázkovými znakmi  

 

Žiak vie: 

výtvarne interpretovať artefakt 

umenia vybranej kultúry 

a) Žiak si uvedomuje výraz 

jednoduchých ťahov štetca 

b) uvedomuje si prepis pohybu - 

gesta  

 

tuš, štetce 

 2. Škola v galérii vytvorenie 

rekvizity k scéne 

z obrazu 

ukážky: portrét, 

zátišie, 

krajinomaľba, 

scéna zo života 

OSR tradičné žánre obrazov (portrét, 

zátišie, krajinomaľba, scéna zo 

života) 

žánrový obraz (scéna zo života) v 

múzeu/galérii (alt. virtuálnej 

galérii) 

zobrazenie postáv, deja, prostredia 

svet v období, ktoré obraz 

zobrazuje 

Žiak vie: 

- zahrať scénu (príbeh) videnú na 

obraze, 

- vytvoriť rekvizity k scéne z obrazu, 

- povedať svoju interpretáciu 

videného obrazu 

kresba, maľba 

 



móda v období, ktoré obraz 

zobrazuje 

dramatizácia výtvarného diela, 

príbeh 

 3. Podnety 

dizajnu a 

remesiel 

drotárstvo, 

vytváranie z 

drôtu 

ukážky: 

drotárske 

výrobky 

RĽK Výroba stromčeka skladaním 

papiera, jeho zafarbenie sprayovou 

farbou a ozdobovanie ľudovými 

ozdobami z drôtu 

Žiak vie skladaním zhotoviť 

stromček, zafarbiť a ozdobiť vhodnou 

kombináciou ľud. ozdôb z drôtu 

rôzne techniky 

drôtovania 

 

I. 1. Podnety 

dizajnu a 

remesiel 

rôzne druhy 

dizajnu 

výber oblasti 

dizajnu (napr. 

nábytok, odev a 

doplnky, obuv, 

dopravné 

prostriedky...) 

OSR 

MEV 

dizajn inšpirovaný organickými 

tvarmi a telesnými funkciami 

rastlín, 

živočíchov alebo človeka 

Žiak vie: 

nakresliť vymyslený dizajn predmetu 

inšpirovaný organickými 

tvarmi 

kresba 

 2. Podnety 

architektúry 

antropo- (zoo-, 

fyto-) 

morfná 

architektúra 

architektúra ako 

človek a ako 

živočích: kosti, 

žily a orgány, 

oči a ústa domu 

(manieristické 

fasády, Loosove 

vily), ukážky 

prenosu 

príkladov zo 

živočíšnej ríše 

do architektúry 

ENV architektúra vychádzajúca z 

ľudských, živočíšnych alebo 

rastlinných 

tvarov 

postava ako budova – budova ako 

postava  

žiaci navrhujú budovu v tvare 

ľudskej, zvieracej, rastlinnej 

postavy alebo časti tela; 

konfrontácia s geometrickými 

tvarmi architektúry (kocka, ihlan, 

kužeľ, guľa, kváder); 

hybridné tvary 

 

Žiak vie: 

navrhnúť antropomorfnu (alt. 

zoo/fytomorfnu) architektúru podľa 

vlastnej fantázie 

 

a) kresba 

b) mapovanie 

dráh 

živočíchov 

a človeka 

 

 3. Podnety 

architektúry 

antropo- (zoo-, 

fyto-) 

morfná 

architektúra 

organické mestá 

a mestá 

kolonizačné, 

šachovnicové, 

žily a tepny 

mesta, profil, 

silueta a 

panoráma, 

obrazy miest od 

stredoveku do 

súčasnosti 

ENV 

MUV 

organické a geometrické tvary 

návrh mesta - postavy usporiadané 

ako časti tela s aplikovanou 

vnútornou štruktúrou 

Žiak vie: 

- rozlíšiť prírodné a geometrické 

tvary 

- navrhnúť mesto - postavy 

usporiadaného ako časti tela s 

aplikovanou vnútornou štruktúrou) 

koláže 

geometrických 

telies do 

krajiny 

a tiel či kostier 

živočíchov do 

miest 

 

II. 1. Podnety 

fotografie 

roláž, montáž 

z dvoch fotografií 

ukážky: roláž a 

fotomontáž v 

umení, autorské 

techniky 

OSR roláž alebo montáž z dvoch 

fotografií (reprodukcií) 

rytmické striedanie častí obrazu 

tvarové súvislosti častí obrazu a 

jeho celku 

Žiak vie: 

spojiť časti fotografie do novej 

kompozície 

roláž 

montáž 

 



 2. Podnety videa 

a filmu 

filmový trik zmena, premena 

niečoho, 

napodobnenie 

niečoho niečím 

iným, ilúzia 

PPZ  

MEV 

filmové triky - žiaci vytvoria z 

obyčajného domu palác - 

maľba/kresba  na papier a sklo 

(prípadne plexisklo, či plastikový 

priesvitný obal) - na papieri je 

nakreslená obyčajná budova, na 

priesvitnom podklade parádne 

zámocké vežičky – prekrytím 

vzniká celistvý zámok 

Žiak vie vytvoriť z obyčajného domu 

palác - maľbou/kresbou  na papier a 

sklo - na papieri je nakreslená 

obyčajná budova, na priesvitnom 

podklade parádne zámocké vežičky – 

prekrytím vzniká celistvý zámok 

kresba, (maľba, 

modelovanie) 

ľubovoľnou 

technikou; 

práca s 

fotografiou  

(z novín, 

časopisov), 

premaľby 

obrazov 

 3. Podnety videa 

a filmu 

filmový trik zmena, premena 

niečoho, 

napodobnenie 

niečoho ničím 

iným, ilúzia 

PPZ  

MEV 

žiaci vyrábajú kašírovanú kulisu z 

kartónu (drevo, mramor, kov); 

pomocou polystyrénu a kašírovania 

a farieb napodobňujú kamene,  

pohoria 

Žiak vie vyrobiť kašírovanú kulisu z 

kartónu pomocou polystyrénu a 

kašírovania a farieb napodobňovať 

kamene,  pohoria 

kašírovanie, 

asambláž 

 

III. 1. Podnety videa 

a filmu 

filmový trik zmena, premena 

niečoho, 

napodobnenie 

niečoho niečím 

iným, ilúzia 

PPZ  

MEV 

nejestvujúce (rozprávkové, 

fantastické, sci-fi) tvory vo filmoch 

výroba príšery – z rôznych 

materiálov, deti pracujú v 

skupinách 

Žiak vie. 

- navrhnúť vymysleného tvora, 

- vyrobiť príšeru – z rôznych 

materiálov  

- ovláda pojmy filmový trik, kulisa, 

napodobnenina 

Rôzne 

materiály  

práca 

v skupinách 

 

 2. Elektronické 

médiá                                                                                                      

lineárna kresba 

počítačom 

témy súvisiace s 

kreslením a 

maľovaním na 

hodinách 

výtvarnej 

výchovy 

MEV pokročilé digitálne kresliace 

nástroje – vyplnený mnohouholník, 

vyplnená krivka, vyplnený 

pravidelný mnohouholník 

Žiak vie nakresliť lineárnu kresbu 

počítačovým nástrojom 

kresliaci 

program, 

program na 

spracovanie 

obrazu 

 3. Elektronické 

médiá                                                                                                      

maľovanie 

jednoduchého 

motívu 

počítačom 

témy súvisiace s 

kreslením a 

maľovaním na 

ostatných 

hodinách 

výtvarnej 

výchovy 

MEV pokročilé digitálne kresliace 

nástroje – vyplnený mnohouholník, 

vyplnená krivka, vyplnený 

pravidelný mnohouholník 

Žiak vie namaľovať jednoduchý 

motív počítačovým nástrojom 

kresliaci 

program, 

program na 

spracovanie 

obrazu 

 4. Elektronické 

médiá                                                                                                      

nástroj osová 

súmernosť 
témy súvisiace s 

kreslením a 

maľovaním na  

hodinách 

výtvarnej 

výchovy 

MEV nástroj osová 

súmernosť 

Žiak vie použiť nástroj osová 

súmernosť v kompozícii 

 

kresliaci 

program, 

program na 

spracovanie 

obrazu 



IV. 1. Elektronické 

médiá                                                                                                      

vytvorenie 

pečiatky 

témy súvisiace s 

kreslením a 

maľovaním na  

hodinách 

výtvarnej 

výchovy 

MEV pokročilé miešanie digitálnych 

farieb, vlastná farebná 

škála, farebné kontrasty, vzory z 

písmen, vytvorenie pečiatky 

Žiak vie uložiť kresbu alebo maľbu 

ako novú pečiatku 

kresliaci 

program, 

program na 

spracovanie 

obrazu 

 2. Elektronické 

médiá                                                                                                      

maľovanie  

prostredníctvom 

počítača 

témy súvisiace s 

kreslením a 

maľovaním na  

hodinách 

výtvarnej 

výchovy 

MEV žiaci kreslia a vyfarbujú plochy, 

pracujú s farebnými prechodmi, 

dokážu použiť filtre a manipulovať 

s obrázkom v počítači; 

hrajú sa s bodom, líniou, škvrnou, 

tvarom; vyskúšajú si farebné 

transformácie; prostriedky a ich 

výrazové možnosti porovnávajú s 

klasickými postupmi 

 

Žiak má osvojené techniky kreslenia 

a maľovania v počítači. 

Má úplnejší pohľad na výtvarné 

vyjadrovacie prostriedky 

prostredníctvom nového média.  

Žiak vie kresliť a vyfarbovať plochy, 

pracovať s farebnými prechodmi, 

dokáže použiť filtre a manipulovať s 

obrázkom v počítači; 

kresliaci 

program, 

program na 

spracovanie 

obrazu 

 3. Podnety 

poznávania 

sveta 

zhotovenie mapy 

s fantazijnou 

symbolikou 

ukážky: 

topografie vo 

výtvarnom 

umení 

OSR vlastiveda – mapa (napr. 

fantastickej krajiny, krajiny z filmu, 

cesty do 

školy, zmenenej reálnej krajiny ...) 

Žiak vie zhotoviť vlastnú mapu s 

fantazijnou symbolikou 

kreslenie 

V. 1. Podnety 

poznávania 

sveta 

zhotovenie mapy 

s fantazijnou 

symbolikou 

ukážky: 

topografie vo 

výtvarnom 

umení 

OSR prvky a symboly mapy – ich 

výtvarné vlastnosti 

Žiak vie k mape vytvoriť legendu. kreslenie 

 2. Podnety 

poznávania 

sveta 

podnety 

prírodovedy: 

magnetizmus 

ukážky: 

procesuálne 

umenie 

ENV kresba magnetom a pilinami 

kovové piliny rozsypané po výkrese 

komponujeme zo spodnej strany 

magnetom; kompozíciu je možné 

fixovať (napr. na výkrese je 

dopredu nakreslená kresba 

lepidlom, v ktorom piliny pri 

pohybe uviaznu) 

 

Žiak vie  komponovať kresbu zo 

spodnej strany magnetom; 

kompozíciu vie fixovať. 

kresba 

kovovými 

pilinami 

 3. Podnety 

poznávania 

sveta 

podnety 

prírodovedy: 

páka... 

akčná kresba 

následné 

ukážky: akčné 

kreslenie 

pomocou 

„predĺženej 

ruky“ 

ENV žiaci si zostroja objekt – páku, na 

ktorej kratšie rameno pripevnia 

kresliaci nástroj, ktorým realizujú 

ľubovoľnú kresbu (konštrukcia je 

možná pre kresbu na ležiacu i 

zvislú podložku 

Žiak dokáže si zostrojiť objekt – 

páku, na ktorej kratšie rameno 

pripevní kresliaci nástroj, ktorým 

realizuje ľubovoľnú kresbu. 

kresba (ceruza, 

zväzok 

pasteliek, 

fixky...) 

prostredníctvo

m páky 



VI. 1. tradícia a 

identita / 

kultúrna 

krajina                                                                                             

výtvarná reakcia 

na pamiatku 

(monument) obce 

ukážky: rôzne 

typy 

pamiatkových 

objektov 

RĽK žiaci navštívia miestny kostol, 

kaštieľ, mlyn.. kreslia ich, kreslia 

detaily 

Žiak dokáže nakresliť  miestny 

kostol, kaštieľ, mlyn 

kresba 

ceruzou, 

rudkou 

 2. tradícia a 

identita / 

kultúrna 

krajina                                                                                             

výtvarná reakcia 

na pamiatku 

(monument) obce 

ukážky miestnej 

obce 

RĽK žiaci navštívia lokalitu, ktorú 

možno považovať za pamiatku 

charakterizujúcu obec alebo 

najbližšie okolie; kreslia ju, kreslia 

detaily, dosadzujú do nej historický 

príbeh; môžu vytvoriť jej 

jednoduchý model... vlastné 

výtvarné reakcie a komentáre, 

doplnenia, návrhy na rekonštrukciu, 

pocty pamiatke a pod 

Žiak vie nakresliť obec, detaily, 

dosadiť do nej historický príbeh. 

maľba 

 3.  Vyhodnotenie  OSR vyhodnotenie celoročnej práce 

rozdávanie výkresov 

  

 

 

Hodnotenie žiakov základnej školy sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je hodnotený 

známkou.  

Tematický výchovno vzdelávací plán / TVVP/  bol vypracovaný podľa Inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu s 

prihliadnutím na výstupné štandardy a učebné osnovy. Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý je možné počas roka 

dopĺňať a meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.                                                                                           

Vypracovala: Mgr. Siposová Eva 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


