
TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník ZŠ 

 
 

stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie – ISCED 2  

názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) ročník: piaty 

časový rozsah výučby:   1 hodina týždenne 

                                           33 hodín ročne 

 

trieda: V. A, V.B 

 

  

 
Tematické celky: 

 Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

 Moţnosti zobrazenia videného sveta  

 Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 

  Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

 Podnety fotografie 

 Podnety videa a filmu 

 Podnety architektúry 

 Podnety dizajnu 

 Tradície a podnety remesiel 

 Elektronické média 

 Synestetické podnety 

 Podnety poznávania sveta 

 Škola v galérií 

 

 

 

 

 



ME 
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NA 
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IX. 

 

1. Úvodná hodina – 

zoznámenie sa s  

predmetom 

(1 h) 

Základné pravidlá, 

bezpečnosť pri práci                                   

Rozvoj tvorivosti 

a záujmu o výtvarnú 

výchovu 

Ţiak dokáţe: 

-  prakticky vyuţiť pravidlá 

bezpečnosti  pri práci  

 

 

 

 

 

 

2. I. Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky (2h) 

Jesenné listy 

Pozitív a negatív na 

ploche 

Šablóny z obrysového 

tvaru 

Dynamické zobrazenie 

pohybu opakovaním 

obrysového tvaru 

Ţiak dokáţe: 

- usporiadať rôzne prvky do 

kompozície  

- vytvoriť šablóny dohodnutých 

tvarov 

- pouţiť výrazové moţnosti 

rôznych kvalít čiar a farebných 

kombinácií 

BIO 

 

 

 

 

 

 

3. Jesenné listy  

 

4. II. Možnosti zobrazenia 

videného sveta (4h) 

Kreslenie predmetu 

podľa skutočnosti 

Analytické pozorovanie 

predmetov 

Kreslenie predmetu 

podľa videnej 

skutočnosti  

Vyjadrenie modelácie 

tieňovaním, šrafovaním, 

lavírovaním 

Ţiak dokáţe:  

- nakresliť tvary a proporcie 

pozorovaného predmetu  

- vymodelovať sledovaný tvar 

pomocou tieňovania a šrafovania 

BIO 

 

 

 

 

 

X. 5. 

 

 

 Čo ukrýva jablko  

 

  

6.  Maľba zátišia podľa 

skutočnosti 

 

7. Maľba zátišia podľa 

skutočnosti 

8. III. Podnety moderného 

a súčasného výtvarného 

umenia (2h) 

Kubistický portrét 

Geometrizácia tvarov 

Kubistický princíp 

Fantastické kombinácie 

tvarov 

Ţiak dokáţe: 

- pouţiť geometrizáciu tvarov pri 

tvorbe portrétu 

- vytvoriť fantastickú kompozíciu 

skladaním rozmanitých častí tváre 

do portrétu 

MAT 

 

 

 

 

 

 

XI. 9. Kubistický portrét 



10. 

 
IV. Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia (2h) 

Umenie neskorej antiky - 

mozaika 

Umenie neskorej antiky 

Mozaika z papiera 

Ţiak dokáţe:  

- tvorivo vyuţiť princíp mozaiky 

pri vlastnej tvorbe 

- pomenovať typické prvky 

mozaiky  

DEJ  

 11. 

 

 

Mozaika 

 

12. 

 
V. Podnety fotografie 

(2h) 

Základy práce s 

fotoaparátom 

 

Základy práce 

s digitálnym 

fotoaparátom 

Hľadanie záberu 

Uloţenie a základné 

operácie s fotografiou v 

počítači 

Ţiak dokáţe: 

- aplikovať nadobudnuté poznatky 

práce s digitálnym fotoaparátom 

- vyuţiť poznatky práce 

s fotoaparátom pri tvorbe 

fotografickej pohľadnice 

INF  

XII. 13. 

 

Fotografia v pohľadnici 

14. 

 

VI. Podnety filmu 

a videa (2h) 

Úvod do filmovania 

Záber, veľkosť, 

kompozícia a dĺţka 

záberu 

Voľba témy 

Informácie o vzniku 

filmu 

Ţiak dokáţe:  

-prakticky vyuţiť nadobudnuté 

poznatky pri nakrúcaní vlastného 

videa 

INF  

15. 

 

 

Môj deň  
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 16. VII. Podnety  

architektúry (2h) 

Hravé skúmanie 

priestoru 

Tvorba priestorových 

modelov odráţajúcich 

tvar alebo funkciu  

Návrh zariadenia 

vlastného priestoru  

Exteriér a interiér  

Ţiak dokáţe: 

- stručne charakterizovať exteriér 

a interiér v architektúre 

- výtvarne vyjadriť vlastnú 

predstavu ľubovoľného 

architektonického priestoru   

GEG 

 

 

 

 

 

 

I. 17. Moje mesto/ dedina 

 



 

 

 

 

 

 

 

18. VIII. Podnety dizajnu 

(2h) 

Grafické riešenie, tvar, 

návrh loga 

 

Zásady tvorby znaku 

Návrh loga, značky 

Ţiak dokáţe: 

- vytvoriť jednoduché znaky  

- aplikovať poznatky o tvorbe loga 

do vlastnej tvorivej činnosti 

- slovne opísať význam pouţitých 

znakov 

 

INF 

 

 

 

 

 

19. Naša škola 

 

III. 20. IX. Tradície a podnety 

remesiel (4h) 

Podnety hrnčiarstva  

Výtvarné reakcie na 

rôzne typy regionálnych 

ornamentov 

Aplikácia a aktualizácia 

navrhnutého ornamentu 

Návrh a modelovanie 

nádob 

Moţnosti farebnej 

úpravy a aplikácie 

dekoru 

Ţiak dokáţe: 

- modelovať nádobu podľa 

vlastného návrhu 

- vytvoriť svojské ornamenty 

s pouţitím tradičných prvkov 

- navrhnuté ornamenty tvorivo 

aplikovať  

DEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Hrnček, dţbán 

 

22. Výtvarné reakcie na 

regionálne ornamenty  

 

23. 

 

Aplikácia ornamentu na 

predmet  

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 
X. Elektronické médiá 

(2) 

Úvod do animácie  

Animácia, pohyby 

a procesy v animovanej 

kresbe 

Skenovanie a uloţenie 

naskenovaného obrázka 

 

Ţiak dokáţe: 

- vytvoriť jednoduchú animáciu 

pomocou vlastnej kresby  

- naskenovať vlastnú kresbu 

INF  

25.  

 

Animovaný film  

26. 

 
XI. Synestetické médiá 

(2h) 

Grafický návrh hudby  

Grafická partitúra 

Zápis hudby pomocou 

vlastných grafických 

symbolov, koláţe 

a asambláţe z predmetov 

 

 

 

Ţiak dokáţe: 

- vytvoriť svojský zápis hudby  

- pomocou rôznych predmetov 

zapísať počúvanú hudobnú ukáţku 

HUV  

27. 

 

Moja obľúbená skladba  
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V. 

 

28. 

 

 

XII. Podnety poznávania 

 sveta (3h) 

Výtvarné hry 

s problematikou 

zemepisu – spoločenská 

hra  

Výtvarné hry 

s problematikou 

zemepisu a dejepisu 

Mapa, cestovný 

poriadok, symboly pre 

jednotlivé udalosti 

Ţiak dokáţe: 

- výtvarne zareagovať na témy 

zemepisu a dejepisu  

- tvorivo spracovať dané témy 

- vytvoriť spoločenskú hru na danú 

problematiku 

DEJ, GEG 

 

 

 

29. 

 

 

 

Výtvarné hry 

s problematikou 

zemepisu – spoločenská 

hra  

 

30. Výtvarné hry 

s problematikou dejepisu –  

Spoločenská hra 

VI. 31. 

 
XIII. Škola v galérií (2h) 

Vnímanie výtvarného 

diela  

Výtvarná interpretácia 

vybraného umeleckého 

diela  

Orientácia v galérií 

Druhy výtvarného 

prejavu 

Ţiak dokáţe:  

- vymenovať typické znaky 

vybraných druhov umenia 

- vymenovať druhy výtvarného 

umenia 

 

 

 

 

32. Interpretácia výtvarného 

diela  

 

33. Záverečná hodina (1h) Záverečné hodnotenie  Ţiak dokáţe: 

-kriticky zhodnotiť svoju tvorbu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


