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Charakteristika predmetu 

Predmet je zameraný na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, detskej predstavivosti a 
fantázie, orientácii na ploche. Osvojovanie si základných tvarov pri písaní, pestovanie 
vôľových vlastností. 

Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. Žiaci 
prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky 
vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky).  Zručnosti (ovládanie nástrojov a techník) sú 
podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu až po realizáciu formy. 
Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh. Výtvarná výchova obsahuje aj 
prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr., s hudobnou výchovou 
(tvorivé reagovanie na zvukové podnety), s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a 
pod.). Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami týchto predmetov. 
Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého vyjadrovania 
sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité kompetencie 
porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou. 

 

Kompetencie 

 
Žiak má počas absolvovania prípravného ročníka nadobudnúť tieto kompetencie: 
- získava vedomosti a zručnosti, ktoré si overuje prostredníctvom praktickým činností počas 
vyučovania  výtvarnej výchovy, ale tiež aj na iných predmetoch 
- žiak získava základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných 
priestorových vzťahoch, 
Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v prípravnom ročníku sú zaradené manuálne 
činnosti, práce s rôznym materiálom a osvojovanie si pracovných postupov. Žiaci získajú 



základy estetického cítenia a technickej zručnosti. Činnosti je potrebné vykonávať v súlade so 
zásadou postupnosti a individuálneho prístupu. Výtvarné stvárňovanie skutočnosti vychádza z 
prirodzeného detského videnia a chápania sveta a spájajú sa v ňom praktické, poznávacie a 
estetické stránky. Žiaci sa učia citlivejšie vnímať svet okolo seba a aktívne ho hodnotiť, 
ilustrovať a dotvárať podľa vlastnej fantázie. Okrem realizácie konkrétnej úlohy a postupu, si 
žiaci majú na každej vyučovacej hodine osvojiť niekoľko pojmov súvisiacich s témou úlohy.  
Základy sebauvedomenia prezentujú žiaka prípravného ročníka ako osobnosť, ktorá si 
uvedomuje vlastnú identitu, prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, vyjadruje svoje 
pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav, odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, 
správa sa sebaisto v rôznych situáciách, uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom 
na iné osoby.  

  

Metódy a formy práce 

Využívame tieto vyučovacie metódy: 

- Metódy  humanistickej pedagogiky - individuálny prístup, partnerský vzťah, tvorivosť, 
samostatnosť a aktivita, dôvera a spolurozhodovanie 

-  Otvorené vyučovanie - výchova celistvej osobnosti, schopnej slobodného 
sebarozvoja, kvalitná komunikácia na základe partnerstva 

- Globálna výchova - celistvosť v procese výchovy a vzdelávania 
-  Tvorivo-humanistická výchova - tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a potom aj 

k jeho vzdelávaniu 

Organizačné formy výučby využívame: 

- Základné: - vyučovacia hodina 
- Ostatné: - vychádzka - exkurzia - výlet - besedy - kurzy - praktické aktivity - terénne 

pozorovania  

Podľa počtu žiakov:  

      -   skupinové 
      -   individuálne 
 
 

Štandardy pre prípravný ročník 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Čo viem nakresliť, namaľovať 
  
Stopa po vyznačenej čiare- zoznámenie sa s písacím 
nástrojom 

Diagnostická práca na zistenie úrovne 
výtvarného prejavu dieťaťa 
Koordinovanie rúk a mozgu- stopa po čiare 
Rozvíjanie fantázie- dúha 



Maľovanie štetcom -dúha 
Vytváranie grafických stôp rôznym materiálom na 
papieri: bodky 
Získanie zručnosti pri otláčaní listov na plochu - frotáž 
 Kreslenie čiar pomocou celej ruky, ramena 
 
Maľovanie štetcom slnko 
 
Vytváranie grafických stôp rôznym materiálom na 
papieri: čiary  

Precvičovanie pohybov ruky- bodky  
 
 Rozvíjanie jemnej motoriky- otláčanie listov 
Hra - experimentovanie s čiarou,  
precvičovanie hrubej motoriky  
Práca s výtvarnými prostriedkami- maľba 
slniečka 
Precvičovanie správneho držania a  
pritláčania grafického materiálu- čiary 

Zapúšťanie žltej a červenej farby do mokrého podkladu 
Kreslíme čiary zvislé, vodorovné, krátke, dlhé, tenké, 
hrubé 
 Zapúšťanie sýtych farieb do mokrého podkladu: žltá, 
modrá 
Grafické cvičenia s adekvátnou motiváciou: 
kreslíme plot, dážď, naukladané drevá, sieť,  
Dotvorenie makety hrnčeka čiarami, kruhmi, vodovými 
farbami 
Izolované kruhy rôznej veľkosti, bodky, malé krúžky- 
hrnček a kaša 
Vymaľovanie šiat guľôčkami pomocou vodových farieb 
Písanie  horného oblúka 

Výtvarné techniky- zapúšťanie farby 
 
Precvičovanie jemnej motoriky 
  
 Výtvarné techniky- zapúšťanie farby 
 
Hra a experimentovanie s čiarou 
 
Práca s výtvarnými prostriedkami - maketa 
hrnčeka 
 Precvičovanie pohybov ruky - krúženie 
 
Práca s výtvarnými prostriedkami- maketa šiat 
Koordinovanie rúk a mozgu- oblúky 

Maľovanie vodovkami bubliny z bublifuku - 
uvoľňovanie zápästia 
Kreslenie kolieska, spresňovať tvar. 
 
Vytváranie farebných škvŕn na papieri, zložením papiera 
 Kreslenie uvoľnenie plynulým pohybom šikmých čiar: 
plot aj s ukončením, dom so šikmou strechou 
Strihanie prúžkov farebného papiera na tanier 
a vytváranie buchiet pokrčením papiera 
Písanie horného oblúka 
 
Vytváranie vodovými farbami károvaný vzor na pap. 
obruse  a dokreslenie príboru uhlíkom.  
Utvrdenie tvaru. Krúženie oboma smermi. 

Práca s výtvarnými prostriedkami - bublifuk 
Precvičovanie koordinácie ruky- kolieska 
Experimentovanie farbou- škvrny  
 
Rozvíjanie fantázie- experimentovanie s čiarou 
 
Výtvarné techniky- rezance z farebného papiera, 
buchty 
 
Rozvíjanie jemnej motoriky- horný oblúk 
Rozvíjanie fantázie- papierový obrus 
 
 
Precvičovanie koordinácie ruky- kolieska 

Kreslenie voskovkami rôzne vzory v pásoch na čiapku  
Opakovanie šikmých, zvislých a vodorovných čiar v 4 
cm linajkách 
Fixácia tvaru koliesok rôznej veľkosti v tvare snehuliaka 
Precvičovanie kruhov 4 cm linajkách. Kruhy kreslíme 
veľké i malé 
Dotvorenie makety tváre uhlíkom, vodovkami a vlasov 
z farebného papiera 
Vlnovky po veľkej ploche - more 

Práca s výtvarnými prostriedkami- vzory na 
čiapke 
Grafomotorické cvičenia- čiary 
 
Práca s výtvarnými prostriedkami- snehuliak 
Grafomotorické cvičenia- kruhy 
 
Rozvíjanie fantázie- Červená čiapočka 
 



Koordinovanie rúk a mozgu- vlnovka 

Maľovanie vločiek rôznych veľkostí a tvarov pastelkami 
Nácvik čiar rovnobežných a rôznobežných ako aj 
kruhov v 4 cm linajkách 
Precvičovanie krúživého pohybu  ruky, miešanie farieb 
 
Obratne kresliť rovnobežné a rôznobežné čiary, pri 
kombinácii čiar vodorovných, zvislých i šikmých. 
Modelovať základné tvary: gule rôznych veľkostí 
pomocou plastelíny 
Precvičovanie rôznych kombinácií kruhov veľkých a 
malých ako aj opakovanie rôznych čiar v 4cm linajkách 

Práca s výtvarnými prostriedkami -vločka 
Grafomotorické cvičenia- čiary 
 
Precvičovať krúživý pohyb ruky- gule a iné 
ozdoby na vianočnom stromčeku... 
 
Uplatňovať naučené zručnosti 
 
 
Rozvíjanie priestorovej predstavivosti 
a hmatového zmyslu 
 
Precvičovanie jemnej motoriky ruky 
 

Postupne sa zoznamovať s ilustráciami detských kníh, 
spoločne si čítať knihy, vysvetľovať obsah ilustrácie 
Nácvik nového tvaru oválu 
Dodržiavanie línii- omaľovávanie 
 
Nácvik písania písmena A, a 
 
Docvičenie správneho tvaru A, a 
 
Lepenie rôznych tvarov z textilu do namaľovanej veľkej 
rukavici 
Nácvik písania i, I- dodržiavanie tvaru 
 

Naučiť vnímať ilustrácie detských kníh 
 
 
Koordinovanie rúk a mozgu- ovál 
Precvičovanie koordinovanosti ruky – ovál 
Koordinovanie rúk a mozgu- Písmeno A, a 
Precvičovanie motoriky- ovál a písmeno A 
Práca s výtvarnými prostriedkami- rukavica 
Koordinovanie rúk a mozgu- Písmeno I, i 

Maľovanie sliviek vodovými farbami 
Docvičovanie tvarov písmena I, i 
Nácvik nového pohybu špirály. Kreslíme v 4 cm 
linajkách špirálu zvnútra a tiež zvonka, rôzne veľkosti 
Rozvíjanie estetického cítenia vodovými farbami 
Znázornenie vlnoviek a oblúkov: napr. 
zobrazujeme vodu, lem na šatoch 
Trhanie a lepenie far. papiera na maketu repy. 
Dodržiavanie správneho tvaru písmena E, e 
 
Lepenie bavlnky na výkres v tvare slimáka  
Precvičovanie špirál a písmena E, e 

Výtvarné techniky- maľba sliviek 
Precvičovanie motoriky- písmeno I, i 
Grafomotorické cvičenia- špirála 
 
 
Hra s farbami- vír 
 
Precvičovanie jemnej motoriky ruky 
a fantázie žiaka- vlnovky 
Rozvíjanie vnímania zmyslami- repa 
 
Koordinovanie rúk a mozgu- Písmeno E, e 
Experimentovanie s bavlnkou- slimák 
Precvičovanie motoriky- špirála , E, e 

Výtvarne dotvárať hotové tvary (napr. škatule od liekov, 
na architektonické formy, tvarovať podľa fantázie, 
zlepovať ich, domaľovať 
Precvičovanie kreslenia zvlášť horných a zvlášť dolných 

Rozvíjať zmysel pre priestor, 
priestorové formy –domy, stromy, plot 
 
 



oblúkov v 4 cm (3 cm)  lin. 
Získavanie zručnosti pri modelovaní rôznych predmetov 
Nácvik písania O, o 
 
Maľovanie vodovými farbami ohrady pred domom 
Utvrdzovanie všetkých tvarov písmena O, o 
 
Vyfarbenie obrázka vlka a kozliatok 
 
Nácvik písania U, u 

Grafomotorické cvičenia- oblúky 
 
Modelovanie plastelínou- dom, plot 
 
Koordinovanie rúk a mozgu- písmeno O, o 
Výtvarné techniky- maľba ohrady 
 
Precvičovanie koordinovanosti ruky- O, o 
Naučiť vnímať ilustrácie kníh- Vlk a 7 kozliatok 
Koordinovanie rúk a mozgu- písmeno U, u 

Tvorenie hviezd zo zápaliek alebo špajdlí 
 
Utvrdzovanie všetkých tvarov písmena U, u 
 
Tvorenie domov, kvetov.. z textilných geom. tvarov 
Kreslíme tvary slučiek a oválov 
 
Modelovanie čiar rôzneho smeru - hviezda 
Nácvik kreslenia najprv spojených slučiek v 4 cm riadku 
a potom veľkých a malých slučiek oddelene 
Maľovanie ryby temperovými farbami  
Nácvik písania L, l 

Práca s výtvarnými prostriedkami - špajdle ako 
hviezda 
Precvičovanie motoriky rúk- písmeno U, u 
Výtvarné techniky-  textilná koláž 
 
Precvičovanie jemnej motoriky ruky- slučky 
Výtvarná technika- modelovanie hviezdičky 
Grafomotorické cvičenia - slučky 
 
Výtvarné techniky- maľba ryby 
Koordinovanie rúk a mozgu- písmeno L, l 

Maľovanie vymysleného zvieratka farbičkami  
Utvrdzovanie všetkých tvarov písmena L, l  
 
Maľovanie motýľa z pasteliek a vodovými farbami 
Nácvik písania M, m 
Domaľovávanie makety klobúka temperovými farbami 
V grafických cvičeniach a tematických prácach 
preopakovať naučené tvary: čiary, kruhy, ovály, oblúky 
a špirály 
Poznávať a rozlišovať rôzne štruktúry (dreva, kôry, 
listov) a výtvarne s nimi pracovať: zobrazovanie 
jednoduchých vetvičiek, kvetov; frotáž listov, vetvičiek 
Utvrdenie tvarov písmen 

Rozvíjanie predstavivosti- zvieratko 
 
Precvičovanie koordinovanosti ruky - L, l 
 
Výtvarné techniky- motýľ 
 
Grafomotorické cvičenia - písmeno M, m 
Rozvíjanie fantázie - klobúk 
 
Rozvíjať kresliaci pohyb ruky 
 
 
Vychovávať zmysel pre krásu prírody 
 
 
Precvičovanie koordinovanosti ruky – písmená a, 
o, u, i, m, l 

 

 

Hodnotenie predmetu 

V prípravnom ročníku hodnotíme slovne stupňami: veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, 
uspokojivé výsledky. Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne. 



 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Environmentálna výchova: Mikuláš, Príroda, Šarkan, Čo nám pripravila jeseň, Domáce 
zvieratá, Voľne žijúce zvieratá 
Estetická výchova: Škola, Denný režim ,Oblečenie, Jar, Jarné práce, Chlapec dievča, 
Remeslá, Dopravné prostriedky 
Ochrana života a zdravia: Hygiena, Naše telo Rozvoj tvorivého myslenia : Hra, Remeslá 
Osobný a sociálny rozvoj: Rodina, Mama, Škola, Školské pomôcky 
Regionálna výchova: Vianoce, Veľká noc 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina, Mama, Vianoce 


