
TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ 

 
 

stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie – ISCED 2 
 

názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) ročník: šiesty 

časový rozsah výučby:   1 hodina týždenne 

                                           33 hodín ročne 

 

trieda: VI. A, VI.B 

 

  

 
Tematické celky: 

 Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

 Možnosti 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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TÉMA 
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ŠTANDARD 
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VZŤAHY 

POZNÁMKY 

 

IX. 

 

1. Úvodná hodina –  

zoznámenie sa s  

predmetom 

(1 h) 

Základné pravidlá, 

bezpečnosť pri práci                                   

Rozvoj tvorivosti 

a záujmu o výtvarnú 

výchovu 

Žiak dokáže: 

-  prakticky využiť pravidlá 

bezpečnosti  pri práci  

 

 

 

 

 

 

2. Záložka nás spája – 

multikultúrna výchova 

(1h) 

Narábanie s plochou 

a rôznymi pomôckami 

 

 

Žiak dokáže: 

- vytvoriť funkčnú záložku do 

knihy na zadanú tému 

 

 

 

 

 

3. I. Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky (2h) 

Kresba krajiny 

Mierka a proporčné 

vzťahy 

Pozorovanie vzťahov 

podľa skutočnosti 

Farebné budovanie 

priestoru v obraze 

Žiak dokáže: 

- kresbou vyjadriť základné vzťahy 

predmetov v priestore 

- vyjadriť vzťahy farieb v priestore 

pri zobrazovaní krajiny 

BIO 

 

 

 

 

4. Kresba krajiny 

 

X. 
 

5. II. Podnety poznávania 

sveta (2h) 

Prírodné štruktúry 

Výtvarné interpretácie 

prírodných štruktúr 

Makrosnímky 

rastlinných a živočíšnych 

tkanív 

Pozorovaná štruktúra 

listov 

 

Žiak dokáže:  

-výtvaren reagovať na témy 

biológie  

Pozorovať, analyzovať a zachytiť 

tvar 

Rozvíjať estetický vzťah k prírode 

BIO 

 

 

 

 

 

6. 

 

Prírodné štruktúry 

7.  III. Možnosti zobrazenia 

videného sveta (2h) 

Kreslenie figúry podľa 

skutočnosti 

Proporcie postavy  

Analytické pozorovanie 

postavy 

Kreslenie postavy podľa 

videnej skutočnosti 

Žiak dokáže:  

- vyjadriť približné proporcie pri 

kreslení postavy 

- kresliť postavu podľa videnej 

skutočnosti 

BIO  

8. Kreslenie figúry podľa 

skutočnosti 



XI. 9. IV. Podnety moderného 

a súčasného výtvarného 

umenia (2h) 

Op - art 

Inšpirácia vybraným 

princípom op – artovej 

tvorby 

Optické klamy, ilúzie 

a dvojznačné zobrazenia 

Žiak dokáže: 

- rozpoznať princípy op – artu 

- chápať umenie ako hru s tvarom 

a líniou 

- zoznámiť sa s op – artom a jeho 

predstaviteľmi 

MAT 

 

 

 

 

 

 

10. Op - art 

11. 

 

Op – art 

12. 

 

Op - art 

XII. 13. 

 
V. Podnety fotografie 

(2h) 

Vianočný pozdrav 

 

Inscenovaná fotografia 

Príprava inscenovaného 

prostredia 

Umiestnenie predmetu v 

inscenácií 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť základy fotografického 

videnia – detail, celok 

- nafotografovať inscenovanú 

situáciu 

INF  

14. 

 

Vianočný pozdrav 

15. 

 

VI. Podnety videa a  

filmu (1h) 

Vzťah obrazu a zvuku vo 

filme 

Vzťah obrazu a zvuku vo 

videu a filme 

Ozvučenie krátkej 

ukážky 

Žiak dokáže:  

-pomenovať vzťah obrazu a zvuku 

vo videu alebo vo filme z hľadiska 

výrazu 

INF, HUV  

I. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

VII. Podnety dizajnu 

(2h) 

Odevný dizajn, doplnok 

Odevný dizajn 

Odev, časť odevu, 

doplnok 

História odievania 

Žiak dokáže: 

- navrhnúť odevy alebo doplnky 

podľa svojich predstáv 

- zvládnuť konštrukčno – technické 

úkony s materiálom  

DEJ  

17. Odevný dizajn, doplnok 

18. Hodnotenie prvého 

polroka, inštalácia prác 

Polročné hodnotenie Žiak dokáže: 

-kriticky zhodnotiť svoju tvorbu 
  

II. 

 

 

 

 

 

 

19. VIII. Synestetické 

umenie  (2h) 

Zvuková plastika 

 

Objekt vydávajúci zvuk 

Zvukové objekty 

Autorské a hudobné 

nástroje 

Žiak dokáže: 

- používať zvukové vlastnosti 

materiálov a objektov 

- rozvíjať tvorivosť na základe 

predstavy, vo svojom 

vyjadrovacom procese z hudby  

HUV  

20. Zvuková plastika 
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 21. IX. Tradície a podnety 

remesiel (4h) 

Košikárstvo  

Podnety košikárstva  

Pletenie objektu z prútov  

Žiak dokáže: 

- tvorivo spracovať odpadovú 

surovinu na vytvorenie funkčného 

objektu – košíka 

- zvládnuť konštrukčno – technické 

úkony s materiálom 

DEJ 

 

 

III. 

 

22. Košikárstvo 

 

 

 

23. X. Podnety architektúry 

(4h) 

Urbanizmus, plán mesta, 

fantastické priestory 

 

Urbanizmus: nadhľad, 

pôdorys, plán 

Plán mesta (dediny), 

vzájomné vzťahy, vzťah 

ku krajine 

Porovnanie: mesto 

a dedina 

 

Žiak dokáže: 

- rozlíšiť prvky a funkcie častí 

zástavby mesta a dediny 

- rozvíjať predstavivosť 

a tvorivosť, rozvíjať skupinovú 

prácu 

- zvládnuť tvarovú a logickú stavbu 

mesta 

MAT 

 

 

24. 

 

Urbanizmus, plán mesta, 

fantastické priestory 

25. 

 

Urbanizmus, plán mesta, 

fantastické priestory 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  

 

Urbanizmus, plán mesta, 

fantastické priestory 

27. 

 
XI. Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia (4h) 

Transformácia 

historického motívu 

Gotické umenie 

a architektúra  

Výtvarná interpretácia 

dobovej výtvarnej formy 

Uvedenie do dobovej 

situácie – hra na umelca 

gotiky 

Žiak dokáže: 

- rozpoznať typické znaky 

gotického umenia a architektúry 

- tvorivo použiť historický motív 

 

DEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

Transformácia 

historického motívu 

V. 

 

29. Umelec gotiky 

30. Umelec gotiky 

31. XII. Tradície a podnety 

remesiel  (2h) 

Výtvarné reakcie na 

tradičné formy  

Výtvarné reakcie na 

tradičné formy 

Žiak dokáže: 

-vytvoriť dekoratívno – úžitkové 

predmety s využitím ľudového 

umenia 

DEJ  

32. Výtvarné reakcie na 

tradičné formy  
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VI. 33. XIII. Elektronické média 

(2h) 

Digitálna koláž 

Digitálna úprava farieb 

a obrazu 

Digitálna obrazová 

koláž/koláž z obrazu a 

písma 

Žiak dokáže: 

- vytvoriť koláž z vlastných 

digitálnych kresieb 

- tvorivo využívať vybrané médiá 

DEJ 

 

 

 

34. Digitálna koláž 

 

35. XIV. Škola v galérií (2h) 

Umenie pre päť zmyslov 

Vnímanie výtvarného 

diela  

Interpretácia vybraného 

výtvarného diela na 

základe synestetického 

vnímania 

Žiak dokáže: 

- slovne interpretovať subjektívny 

dojem zo zmyslového vnímania 

umeleckého diela  

 

DEJ  

36.  Umenie pre päť zmyslov 

37. Hodnotenie a inštalácia 

prác (1h) 

Inštalácia výstavy Žiak dokáže: 

-prezentovať výsledky svojej 

celoročnej práce 

  

38. Záverečná hodina (1h) Záverečné hodnotenie  Žiak dokáže: 

-kriticky zhodnotiť svoju tvorbu 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


