
Učebné osnovy  

  VÝTVARNÁ VÝCHOVA v 1. ročníku  základnej školy 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej 

školy pod číslom  2015-5129/1758:1-10A0. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom výtvarnej výchovy  iŠVP. 

 Rozsah vyučovania predmetu: 

2 VH týždenne -  66 VH za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky .......10 VH 

Škvrna a obrys, náhodný tvar, náhodné čiary alebo tvary, odtlačky, čarbanice 

    

Rozvoj fantázie a synestetické podnety ...........6 VH   

Fantazijné kreslenie, maľovanie, modelovanie, tvar a hmat, povrch predmetu  

                               

Podnety moderného výtvarného umenia  .........10 VH 

Fŕkanie, liatie, odtláčanie, kvapkanie, roztieranie, rozfúkavanie... farebnej hmoty, stopa 

kresliaceho nástroja, stopa gesta, odpadový materiál, objekt, ukážky – akčná maľba 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia.......6 VH 

Motívy pravekých jaskynných malieb, hra na pravekého umelca – limitované techniky 

a nástroje,  

 

Škola v galérii........6 VH 

Výraz portrétu – maľba, socha, fotografia v galérii, alternatívne na internete, akčné 

napodobenie výrazu portrétu – grimasa, performancia, výtvarná interpretácia výrazu – kresba, 

maľba 

 

Podnety architektúry...........6 VH 



Rozprávková architektúra, fantastické motívy v architektúre, architektúra v rozprávkach – 

animácie, ilustrácie, filmy 

 

Podnety fotografie...........6 VH 

Fotografia, zásah do kompozície – doplnenie, prekreslenie, premaľovanie, kolorovanie, 

dokomponovanie 

 

Podnety videa a filmu.......6 VH 

Krátka ukážka z vybraného filmu – groteska, pohyblivý obraz – akcia vo filme, videu, výtvarné 

spracovanie akcie, pohybu 

 

Podnety dizajnu a remesiel.......6 VH 

Nezvyčajný, fantastický nábytok, nábytok s nezvyčajnými funkciami – hojdanie, skákanie, 

skladanie a rozkladanie, aplikovanie na stoličky, postele, skrine, lampy..., nezvyčajný odevný 

doplnok, fantastický stroj 

 

Podnety poznávania sveta...........4 VH 

Oživené písmená, tvary písmen – tlačených, písaných, veľkých a malých, figuratívna 

kompozícia z tvarov písmen 

 

       

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


