
  

Rozpis učiva predmetu: VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

Ročník: siedmy 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne  

Mes. Týž.  Tematický 

celok 

 

Téma Rozvíjajúce ciele Pomôcky 

technika 

Výstupy  

(výstupný štandard) 

Medzipr.vzťahy 

Prierez. témy 

Sept 1 Úvodná hodina Zoznámenie sa s 

predmetom  

Uviesť do učiva 7. Ročníka, stanoviť 

pravidlá, bezpečnosť pri práci 

 Školský poriadok 

 

Žiaci sa oboznámia s bezpečnosťou 

práce, s celoročným programom hodín 

výtvarnej výchovy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

2. – 3. Výtvarný jazyk, 

základné prvky  

výtvarného 

vyjadrenia 

poriadok a chaos, 

usporadúvanie 

prvkov v kompozícii 

Kompozícia z 

otláčaných listov 

Monotypia  

 

poriadok a chaos, usporadúvanie 

prvkov v kompozícii – 

 a) uvedomiť si rôzne možnosti 

usporiadania 

b) naučiť sa hľadať a dopĺňať zmysel v 

náhodných zoskupeniach 

-technika otláčania, kompozícia, nálada, 

farba, tempera 

-akvarel, otláčanie, tuš, kombinovaná 

technika 

A3, plastová podložka, 

temperové farby, vodové 

farby, štetce, špongie, 

listy  

 

Žiaci dokážu usporiadať rôzne výtvarné 

prvky do kompozícia. Žiaci dokážu 

farebne a kompozične dosiahnuť 

očakávanú náladu 

znázorňujúcu jesenné obdobie 

 

Environmentálna 

výchova 

BIO 

4.  Možnosti 

zobrazenia 

videného sveta  

Detská izba  pochopiť perspektívne zobrazovanie, 

vtáčia perspektíva , vtáčia perspektíva  

vedieť si predstaviť známy priestor, 

uvedomiť si rozmiestnenie vecí    

A4, ceruza, fixky, 

pastelky  

Žiaci dokážu načrtnúť známy priestor, 

navrhnúť vlastný interiér izby   

Mediálna výchova  



Okt 1. 

 

Možnosti  

zobrazovania 

videného sveta 

Zátišie a) pochopiť perspektívne zobrazovanie 

b) pochopiť priestorové vzťahy videné  

v skutočnosti, prekrývanie predmetov a 

ich vzájomnú mierku 

c) všímať si umiestnenie vecí v 

priestore, tvorivo reagovať na ne 

d) oboznámenie sa s umením inštalácie 

kresba (ceruza, uhlík 

alebo rudka); 

modelácia tónovaním, 

šrafovaním alebo 

zosilňovaním linky 

samostatná práca 

Žiaci naskicovať zátišie z ovocia, 

zachytiť svetlo, tieň  

 

Mediálna výchova 

2.  

 

 

 

Multikultúrna 

výchova  

 

 

Záložka nás spája 

- komiks, grafity, 

dizajn....  

 

Vytvoriť funkčnú záložku do knihy 

na zadanú tému  

 

Výkres A4, fixky, 

ceruza, farebný papier  

 

Zvládnuť narábanie s plochou 

a narábanie s rôznymi pomôckami 

Literatúra 

 

3. - 4.   Podnety 

výtvarného 

umenia / médiá, 

štýly, procesy, 

techniky, témy 

 

Dada 

neodada 

hrôzy vojny 

a) pochopenie atmosféry a doby 

dadaizmu 

a) základné pochopenie zmyslu pop 

artu  

a nového realizmu 

žiaci spracovávajú civilizačný 

odpadový materiál, reklamy, časti 

výrobkov (ready-made) a tvoria z nich 

nové súvislosti (tvar, význam) vo forme 

obrazu alebo objektu 

kombinácia rôznych 

materiálov a techník 

b) koláž, asambláž 

c) akumulácia 

 práca  

 v skupinách 

 

Žiaci vedia: pochopiť vznik umeleckého 

smeru z dejinných súvislostí, odpor proti 

1.sv.vojne a jej hrôzostrašných obrazov 

-kolážou, asamblážou, alebo škvrnou 

stvárniť danú tému 

-šokovať diváka / spolužiaka 

Multikultúrna 

výchova 

Nov 1.  

 

Multikultúrna 

výchova  

 

 

Nikdy nezober 

drogu              

Plagát  

 

Pomocou koláže vytvoriť plagát na 

zadanú tému  

A2, šablóny, nožnice, 

lepidlo, farebný papier, 

časopisy, temperové 

farby, fixky 

 

Zvládnuť rozvrhnutie plochy plagátu 

a následná tvorba na zadanú tému       

Skupinová práca  

 

 

 



2. Médiá, štýly, 

procesy, techniky 

akčné umenie radosť z aktívnej účasti, dôraz je na 

sústredení sa na priamy zážitok  

organizovanie vlastnej činnosti  

z hľadiska jej estetického  

a významového prežívania 

do akcií je možné zapojiť 

rôzne materiály  

a techniky, pohyb, tiež 

zvuk, chuť, vôňu... 

žiaci si pripravia kolektívne alebo 

individuálne uskutočnenie akcie 

(happening alebo performancia) v 

prostredí (interiér, exteriér); akcii 

možno určiť tému a zameranie, alebo 

sa bude odvíjať od samotnej činnosti; 

akciu možno dokumentovať (foto, 

video), po akcii môže a nemusí ostať 

nejaký artefakt 

Mediálna výchova 

 

3. Podnety 

výtvarného 

umenia 

 renesančné umenie a) pochopenie myšlienkových, 

materiálových  

a technických možností doby 

b) hľadanie vzťahov medzi prírodou, 

technikou  

a umením 

c) uvedomenie si kompozície prvkov  

v priestore, na ploche 

kresby návrhov 

b) realizácia zo špajlí, 

papiera  

a pod. 

a) maľba temperou 

b) kombinácia techník 

Žiak dokáže vytvoriť kopiu portrétu: 

pokus o prepis vybraného renesančného 

portrétu; 

možnosť prenosu štvorčekovou sieťou; 

rozhovor o kompozícii 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

DEJ, BIO 

4. 

 

Podnety 

fotografie 

fotografická reportáž pochopenie výrazových prostriedkov 

fotografickej reportáže 

a) športová udalosť 

b) školský (rodinný) výlet 

c) vtipná reportáž z niektorej 

vyučovacej hodiny 

d) záznam performancie 

e) reportáž pre školský časopis 

 

 technické zvládnutie 

prvkov reportážneho 

jazyka: výsek 

kompozície, čas – ostrosť, 

sled záberov 

b) doplnenie reportáže 

textom 

v rámci výkladu učiteľ vysvetlí žiakom 

zásady reportáže; každý žiak stručne 

analyzuje zvolenú tému a vytipuje typické 

momenty pre jej vyjadrenie (označí 

podstatné a vedľajšie), pripraví si 

predpokladaný scenár reportáže; 

fotografie môžu žiaci realizovať aj  

v čase mimo vyučovania; fotografie 

uložia v počítači va vyhodnotia v 

spoločnej diskusii 

Mediálna výchova 

Projektové 

a prezentačné 

zručnosti 

Dec 1. Podnety filmu 1. námet na scenár 

filmu  

pochopiť nevyhnutnosť  

rozpracovania 

námetu a scenára ako 

prvého štádia prípravy filmu 

vlastný alebo prevzatý príbeh; 

prepojenie pár základných situácií 

písanie a kresba, 

storyboarding 

- rozkreslenie scén, 

záberov 

žiak si ozrejmí funkciu scenára – 

literárnej prípravy filmu – načrtne/napíše 

krátky námet – navrhne miesta konania, 

prostredia, postavy, zápletku, riešenia, 

navrhne dialógy, rozpíše kľúčové scény, 

pomenuje základné témy príbehu, načrtne 

Mediálna výchova 

SJL,,  



a tradičného alebo nečakaného 

vyústenia/vyriešenia 

 

navrhovaný výzor postáv, prostredia 

2 Podnety 

tradičných 

remesiel 

2. zdobíme vianočné 

medovníky 

3. vianočná vločka, 

výšivka 

a) objavovať nové technické možnosti 

b) získať záujem o tradície ľudového 

remesla 

c) využiť tradičný postup  

v aktualizovanej podobe 

d) rozvíjať manuálne zručnosti 

 

inšpirácia niektorými 

možnosťami remesla 

 

b) podnety čipkárstva: 

učiteľ predvádza žiakom princíp 

jednoduchšej čipkárskej techniky; žiaci sa 

ho pokúsia aplikovať pri tvorbe malého 

objektu (textilný šperk) 

Regionálna výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

OBN, SJL, HUV 

Jan 1. - 2.  Podnety 

architektúry 

1. moderná 

architektúra / dom 

 

a)rozvoj kombinačných schopností 

a kauzálneho myslenia 

b) úvod do logických súvislostí medzi 

funkciou, tvarom, materiálom, farbou 

architekt ako typológ; typologický 

diktát: žiaci podľa fotografií 

rozpoznávajú typy stavieb podľa 

vonkajších tvarov a foriem: 

vyhodnotenie 

 

a)kolorovaná kresba 

b) model (modelovacia 

hmota, polystyrén, kartón 

žiaci navrhujú rôzne typy stavieb (kostol, 

škola, obchodný dom, rodinný domček, 

hotel, pamätník...); uvažujú o ich 

funkciách a hľadajú optimálnu 

kompozíciu, tvar, farbu – výraz danej 

stavby; porovnávajú; 

následne žiaci vymýšľajú a navrhujú 

hybridné typy stavieb 

následne navrhujú sami architektonické 

tvary najadekvátnejšie zodpovedajúce 

jednému typu činností alebo viacerých 

činnostiam: monofunkčné a polyfunkčné 

stavby,  historické diskusie o tom ako 

vonkajší tvar má pravdivo vyjadrovať 

vnútro,  

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť 

OBN, DEJ, 

SEE/THD 



Feb 1. Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania 

1. figúra, ľudské 

telo, telo zvieraťa, 

rastliny  

 

  

a) objavovanie výtvarných kvalít 

netradičných pohľadov na ľudské a 

zvieracie telo 

b) rozvoj fantázie 

c) posilnenie poznatkov z biológie a ich 

rozšírenie o estetické hľadisko 

telá a orgány človeka, 

živočíchov a rastlín... 

časti tiel rôznych 

živočíchov (napr. uši, oči, 

nosy, kostry...) 

ukážky: 

atlasy živočíchov a 

rastlín; anatomické 

modely ľudského  

a zvieracieho tela 

hľadanie tvaru 

univerzálneho živočícha 

ukážky: 

atlasy živočíchov 

a) žiaci sa inšpirujú funkciami (napr. 

pohybové orgány človeka  

a rôznych živočíchov)  

a prevádzajú ich do „modelu“ (reliéf, 

objekt) s uplatnením vlastnej fantázie 

b) b) žiaci kreslia tvary (obrysové línie) 

zvieracích tiel a nanášajú ich cez seba; 

vzniká akumulácia tvarov 

c) d) ľudské telo: žiaci sa zaoberajú 

ľudským telom  z hľadiska anatómie, 

fyziologických procesov, materiálu, 

textúry (koža, vlasy, póry...) a jednotlivé 

časti spracovávajú výtvarne 

c) porovnávanie: žiaci kreslia a 

porovnávajú kostry (resp. povrchy tiel: 

perie, kožušinu, panciere, pokožku...) 

rôznych živočíchov; výsledkom môže byť 

„vzorkovník“ (napr. vzoriek povrchov 

tela), alebo fantastická kostra 

imaginárneho živočícha... 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

BIO, DEJ 

 

2. - 3.  podnety 

tradičných 

remesiel  

Identita nášho 

regiónu  

Fašiangová maska  

 

Oboznámiť sa s históriou 

fašiangových sprievodov 

a významom fašiangových masiek. 

Vytvoriť tradičnú fašiangovú 

masku. 

Novinový papier, 

lepidlo, masky, 

nožnice, temperové 

farby  

 

Zvládnuť základnú modeláciu a prácu 

s materiálom 

 

Dejepis 

 



Mar 1. Podnety hudby a 

literatúry  

Urobme si knihu     

Návrh obálky knihy 

- dejiny hudby  

a) hľadanie symbolického vzťahu 

medzi výtvarnými a akustickými 

kvalitami hlásky, slova  

(rytmus, rým, hlasitosť, farba... 

význam); medzi hmatovými kvalitami 

materiálu, vôňou, chuťovou evokáciou, 

zvukom a obrazom 

b) rozvíjanie improvizačnej schopnosti 

 

a) grafika 

b) kresba 

c) farebná kresba 

d) maľba 

f) koláž, roláž, asambláž, 

montáž, proláž 

g) frotáž 

h) chiazmáž  

i) kombinácie techník 

 

žiaci tvoria princípom náhody 

(automatizmu) alebo kombinatorickými 

metódami slovné novotvary, slovné 

hračky, prešmyčky ..., a vyjadrujú ich 

typograficky hrou s typmi, veľkosťami, 

farbou, textúrou  

a umiestňovaním písma; 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

SJL, ANJ, CJ, HUV 

2. - 4.  Veľkonočný trh  Vítanie jari  Rozvíjať záujem o tradičnú 

slovenskú ľudovú kultúru a zvyky , 

pomocou prípravy tradičného 

veľkonočného trhu . rozvíjať 

skupinovú tvorbu.  

vajíčka, prúty, stuhy, 

voskové farby, pierko, 

tuš  

Zvládnuť prípravu a organizáciu 

tradičného veľkonočného trhu . 

vedieť vytvoriť dekoratívno-užitkové  

predmety používané počas 

veľkonočných sviatkov.  

 

Apr 1. - 2.  Škola v galérii, 

galéria v škole 

Výlety za umením V spolupráci s Galériou hlavného mesta 

Bratislavy oboznámiť žiakova 

s prácami súčasných slovenských 

umelcov a umením, naučiť sa chápať 

abstrakciu a súvislosti tvorby 

a súčasného výtvarného umenia 

Diskusia , rozbor 

obrazového materiálu, 

kresba a maľba kópie, 

parafráza umeleckých 

diel, vytváranie inštalácie 

Kresba, maľba, grafika, 

akčné umenie  

 

Žiaci rozoberajú a hodnotia reprodukcie 

umeleckých diel slovenských autorov; 

Podľa návodu autorov projektu GMB  

pracujeme na rozbore týchto prác 

rôznymi technikami; následne pokus 

o inštaláciu prác, ich elektronické 

spracovanie a poslanie výsledkov na 

prezentáciu do GMB. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

SJL 

3. - 4. Podnety dizajnu 3. dizajn 

 

a) rozvíjanie inovatívneho myslenia 

b) fantastické  

a „patafyzické“ nápady 

inšpiráciou je svet rozmanitých vecí, 

ktoré človek používa 

priemyselný a výrobkový dizajn; 

diskusia o tradičných 

a netradičných tvaroch,  materiáloch 

a) kresba 

b) kolorovaná kresba 

c) modelovanie 

žiaci navrhujú úžitkový predmet 

(automobil, bicykel, domáci spotrebič, 

počítač, športové náradie...); uvažujú o 

tvare vo vzťahu k funkčnosti i vizuálnej 

zaujímavosti 

 

Environmentálna 

výchova 

 4. úžitkový predmet 

Maj 1. - 2.  Tradícia 

a identita ú 

kultúrna krajina 

1. povesť 

 

a) spoznávanie  

a aktívne spracovávanie mikrohistórie 

b) rozvíjanie fantázie 

c) posilňovanie identity a tolerancie 

a) kresba, kolorovaná 

kresba 

b) grafika 

c) maľba 

a) legendy  

žiaci výtvarne spracovávajú kroniku 

obce, mesta, komunity  

(z historického alebo fantastického 

hľadiska), zaznamenávajú, transformujú 

a vymýšľajú legendy; 

Regionálna výchova 

SJL, HUV 

2. povesť-dokonč. 

 



a historické príbehy 

b) fantazijné 

rekonštrukcie 

c) aktualizácie 

d) rozvíjanie fikcií 

ukážky: historické 

dokumenty, historické 

odevy, predmety, 

obydlia... 

porovnávajú ich s príbehmi iných 

regiónov, kultúr – hľadajú  

a výtvarne spracovávajú (ilustrácia - 

séria kresieb, komiks, kronika, diptych 

konfrontujúci rozdiely...) rozdielne a 

podobné   

3.  Podnety 

krajčírstva 

Ľudový odev, 

umenie folklóru 

a) objavovať nové technické možnosti 

b) získať záujem o tradície ľudového 

remesla 

c) využiť tradičný postup  

v aktualizovanej podobe 

d) rozvíjať manuálne zručnosti 

 

šitie, strihanie, lepenie, 

farbenie, vyšívanie, 

vypchávanie 

vystužovanie... 

inšpirácia niektorými možnosťami 

remesla 

pozn.: náväznosť na výtvarný problém 

6.11. odevný dizajn  

a na pracovné vyučovanie 

žiaci navrhujú a vytvárajú objekt  

z kusov látky; využívajú výtvarný 

charakter spájania (stehy, zipsy, 

zapínania...), skladania, vypchávania, 

vystuženia, škrobenia... 

Regionálna výchova 

SJL, HUV 

Jun 

 

1. - 2. Elektronic. médiá 

 

1. portrét – morfing, 

transformácia tvaru 

 

a) objavovanie možností morfingu 

b) porovnávanie zmien výrazu  

pozn.: možnosť prepojiť  

s výtvarnými problémami fotografie 

ukážky: 

využitie morfingu vo výtvarnom umení,  

v šovbiznise a v reklame 

morfovací (animačný) 

program, kresba, hry s 

tvarom, s portrétom 

osobnosti, s 

autoportrétom...  

 

žiak sa učí narábať s morfovacím 

programom; vykonáva morfing jedného 

geometrického tvaru na iný, morfing 

tváre (z fotografie do inej fotografie), 

morfing zobrazenia človeka a zvieraťa, 

morfing vlastej kresby na kresbu iného 

žiaka... porovnáva výraz morfingu, resp. 

žiak sa oboznámi so zásadami morfingu; 

prevádza morfing v niekoľkých fázach v 

médiu kresby 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

INF 

3. Galéria v škole, 

škola v galérii 

3. Hodnotenie 

a inštalácia prác 

 

Prezentovať výsledky svojej 

celoročnej tvorivej práce, inštalácia 

výstavy 

Lepiaca páska, špendlíky, 

výkresy, špagát 

Navštíviť galériu, vo svojom 

vyjadrovacom jazyku spracovať 

charakteristické podnety vybraných 

a vystavovaných tendencií umenia 

Prezentačné  

a projektové 

zručnosti 

 

 


