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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: Primárne 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Predmet: Výtvarná výchova 

Školský rok:  

Trieda: III.A, III.B 

Vyučujúci:  

Učebný materiál:  Ladislav Čarný a kol.: Výtvarná výchova 3.ročník základných škôl  

 

Časová dotácia:             1  týždenne           (     33   ročne) 
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M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 
Poznámky: 

IX/I Úvodná hodina Výtvarné pomôcky 

Poučenie o BOZP 

Vedieť vymenovať činnosti na 

hodinách VYV, pomôcky, 

ktoré potrebujeme k práci. 

Osvojiť si pravidlá BOZP. 

slovné, názorné, 

predvádzanie, 

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

 

IX/II Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

  

 

Obraz z geometrických tvarov 

 

plošné geometrické tvary  

spájanie geometrických tvarov do 

kompozície podľa predstavy,  

skladanie, lepenie, strihanie, spájanie, 

komponovanie  

Žiak vie: 

vytvoriť figuratívnu kresbu            

z geometrických tvarov  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie, 

pozorovanie, 

 praktické,  

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

str. 6-7 

IX/III Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

Socha z geometrických tvarov 

 

stereometrické telesá 

Žiak vie: 

vytvoriť objekt zo 

stereometrických tvarov 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

str. 8-11 
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IX/IV Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

Farby svetla a tmy 

 

Farba - osvetľovanie a stmavievanie farieb, 

farebný valér, svetlostála škála jednotlivých 

farieb  tóny sivej farby daný motív vo 

svetlých a v tmavých farbách. 

 

Žiak vie: 

použiť v maľbe zosvetlenie a 

stmavenie farieb 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

. 

str. 12-13 

 

X/I Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

Kopírovanie 

 

Kópia 

Žiak vie: 

Prekopírovať obrázok 

z časopisu, výtvarne ho 

dotvoriť. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

str.14-15 

X/II Rozvoj fantázie 

a synestetické 

podnety 

Výtvarné vyjadrenie vnemov z vôní 

 

Vône a pachy príjemné a nepríjemné, ich 

vyjadrenie farbami a tvarmi. 

Žiak vie: 

farbami a tvarmi vyjadriť svoje 

vnemy z rôznych vôní 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

X/III Rozvoj fantázie 

a synestetické 

podnety 

Výtvarné vyjadrenie vnemov z vôní 

a chutí 

 

Prírodné a umelé vône, parfumy asociácie 

farby, tvaru – vône, chute - ich výtvarné 

vyjadrenie, porovnávanie pocitov, ich 

výtvarná interpretácia 

Žiak : 

dokáže farbami a tvarmi 

vyjadriť svoje vnemy                           

z rôznych vôní a chutí. 

Pomenovať namaľované. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

X/IV Podnety moderného 

výtvarného  umenia 

Balenie – paketáž 

 

ukážky: umenie paketáže (obalovanie 

Žiak vie: 

vytvoriť tvar paketážou,  

opísať vybrané dielo z umenia 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

 

str. 22-25 
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tvaru), presáže (stláčanie a lisovanie 

tvarov) a akumulácie (hromadenie tvarov)  

baliace materiály; balenie, lepenie, viazanie  

skrytý tvar  

paketáže  

 

 

 

 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

XI/I Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

Antické umenie 

Antická váza 

 

Antické umenie(sochárstvo, architektúra, 

keramika, odev, predmety) 

Príbehy na keramických vázach, mýty 

 

 

Žiak vie: 

výtvarne interpretovať artefakt 

antického umenia,  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

OSR 

Rešpektovať 

rôzne názory 

spolužiakov 
 

XI/II Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

Grécke umenie 

Grécka keramika 

Dej príbehu 

 

Žiak vie: 

zobraziť príbeh z Grécka,  

znázorniť svoju predstavu 

o starých Grékoch, gréckych 

hrdinoch. 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

str. 28- 31 

XI/III Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

Rímske umenie 

Rímske stavby 

Žiak vie: 

Zobraziť niektorú stavbu zo 

starého Ríma 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie, 

pozorovanie, 

 praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

str.32-35 

XI/IV Podnety fotografie Dopĺňanie fotografií 

 

maľba (kresba) zasahujúca do 

fotografických kompozícií (z časopisov  

 

Žiak vie: 

doplniť chýbajúce časti 

fotografie kresbou (alt. 

maľbou, reliéfom, kolážou ...),  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

str.36-37 

prezentácia 
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XII/I Podnety fotografie Dopĺňanie fotografií 

 

rekonštrukcia neúplného obrazu  

námet fotografie 

Žiak vie: 

doplniť chýbajúce časti 

fotografie kresbou (alt. 

maľbou, reliéfom, kolážou ...),  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

XII/II Scéna z obľúbenej 

rozprávky 

 

Kde sa odohráva film 

filmový priestor – priestor, v ktorom sa 

odohráva filmový príbeh  

filmová scénografia, kulisy  

scénografia  

 

 

 

Žiak vie: 

že filmový priestor je priestor, 

v ktorom sa odohráva filmový 

príbeh a je ohraničený rámom. 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

OSR 

Optimálne 

usmerňovať 

vlastné správanie 

a prejavovanie 

emócií. 
str. 38-41 

XII/III Podnety dizajnu a 

remesiel 

Vianočná ozdoba Žiak vie: 

vyrobiť ozdobu na vianočný 

stromček 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

OSR 

Uplatňovať 

priateľské vzťahy 

v triede. 
 

I/I Scéna z obľúbenej 

rozprávky 

 

Scéna z obľúbenej rozprávky 

 
Žiak vie: 

nakresliť prostredie pre 

vybrané scény z filmu 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

MEV 

Uvedomiť 

význam a vplyv 

médií vo svojom 

živote a                         

v spoločnosti 

 

I/II Podnety dizajnu 

remesiel 

Bábka 

alternatívne: bábkarstvo, alt. tieňové 

divadlo  

bábky (prstové, marionety, jawajky ...)  

Žiak vie: 
vytvoriť jednoduchú bábku  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

 

str. 42-43 
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konštrukcia jednoduchej bábky  

charakter (výraz) postavy bábky  

 

 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

I/III Podnety dizajnu 

remesiel 

Bábka 

alternatívne: bábkarstvo, alt. tieňové 

divadlo  

bábky (prstové, marionety, jawajky ...)  

konštrukcia jednoduchej bábky  

charakter (výraz) postavy bábky  

Žiak vie: 
vytvoriť jednoduchú bábku  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie, 

pozorovanie, 

 praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

OSR 

Dobré a zlé 

postavy 

v rozprávke. 

Dobré a zlé 

vlastnosti detí. 

 

II/I Podnety  

architektúry 

Priestory a budovy 

výraz architektúry (napr. podľa slohu: 

funkcionalistickej, secesnej, barokovej, 

klasicistickej, rokokovej gotickej, 

postmodernej ...; podľa funkcie: sakrálnej, 

pomníkovej, civilnej ...; podľa materiálu: 

drevenej, tehlovej, sklobetónovej ...)  

porovnanie rôznych typov výrazu, ich 

subjektívneho pôsobenia  

Žiak vie: 
popísať rôzne stavby (podľa 

zažitej skúsenosti alebo 

ukážok 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

str. 44-45 

II/II Podnety  

architektúry 

Priestory a budovy 

 

architektúra  v prírodnom a mestskom 

prostredí  

 

 

Žiak vie: 
výtvarne interpretovať vybrané 

architektúry s rôznym 

výrazom,  

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

prezentácia 

II/III Podnety dizajnu Vlastný erb 

vybrané znaky a ich význam (erb, vlajka, 

logo ...)  

symboly na erboch, vlajkách, logách 

Žiak vie: 
Navrhnúť vlastný erb(alt. 

Vlajku, logo) podľa vlastnej 

fantázie 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

 

str. 46-49 
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experiment, 

výtvarná hra 

 

 

III/I Podnety dizajnu Znaky a značky 

 Vytváranie legendy na turistickej mape. 

Návrhy turistických značiek podľa námetu 

v učebnici 

Žiak vie: 

Žiak dokáže vytvoriť legendu 

5 turistických značiek, ktoré  

budú slúžiť turistom na 

orientáciu v prírode. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

str. 46-49 

III/II Podnety dizajnu Znaky a značky 

 Vytváranie návrhu značiek, ktorými sa 

budú riadiť žiaci v škole napr. zákaz behať, 

zákaz používať mobil, ale aj príkazové 

značky a pod. 

Žiak vie: 
Žiak navrhne aspoň jednu 

značku, ktorou sa budú žiaci 

školy riadiť. Nakreslí ju a 

umiestni s učiteľom na 

vhodnom mieste v škole. 

Porozpráva vlastnými slovami 

o význame dopravných 

značiek na cestách 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

OSR 

Osvojiť si, 

využívať a ďalej 

rozvíjať zručnosti 

komunikácie a 

vzájomnej 

spolupráce 

str. 46-49 

III/III Elektronické média Kreslíme na počítači 

Práca                                s počítačovou 

grafikou. Práca s IKT, program Relevation 

Natural Art, Skicár, Tux Paint. Rozvíjanie 

počítačových zručností. Nástroje 

grafického programu- čiara, úsečka, 

vyplnený obdĺžnik alebo  štvorec, paleta 

farieb, krok späť, guma, nastavenie 

veľkosti hrotu, paleta farieb, nástroj 

pečiatka 

 

 

Žiak vie: 
Žiak dokáže pracovať                       

s nástrojmi vo vybranom 

programe na kreslenie. Vie 

nakresliť obrázok na 

dohodnutú tému pomocou 

nástrojov grafického 

programu.. Objavuje možnosti 

kreslenia aj na počítači. 

Pracuje sám, dbá na pokyny a 

inštruktáž učiteľa. 

 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

MEV 

Osvojiť si 

zodpovedný 

prístup pri 

využívaní médií 

na komunikáciu a 

vytváranie 

vlastných 

mediálnych 

produktov. 

str. 50-51 
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IV/I Podnety dizajnu 

remesiel 

Veľkonočné vajíčko Žiak vie: 

vytvoriť návrh na veľkonočné 

vajíčko, relizovať svoj návrh. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

 

prezentácia 

IV/II Elektronické média Kreslíme na počítači 

Žiak dokáže pracovať s nástrojmi vo 

vybranom programe na kreslenie. Vie 

vytvoriť obrázok na dohodnutú tému. 

Objavuje možnosti kreslenia aj na počítači. 

Pracuje sám, dbá na pokyny a inštruktáž 

učiteľa. 

 

Žiak : 
 dokáže vytvoriť obrázky                  

z písmen nezávisle na riadku         

v grafickom programe 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

MEV 

Uvedomiť 

význam a vplyv 

médií vo svojom 

živote a                         

v spoločnosti 
str. 50-51 

IV/III Škola v galérii Zobrazenie historických osobností 

Predmoderné (historické) a moderné 

obrazy  zobrazenie svätcov (historických 

osobností) – charakteristické atribúty, 

ikonografia najznámejších patrónov, 

osobností, príbehy osobností                                    

z obrazov 

Žiak :  
dokáže výtvarne parafrázovať 

osobu (udalosť) na základe 

videného výtvarného diela 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

 

str. 64-67 

IV/IV Škola v galérii Zobrazenie historických osobností 

Predmoderné (historické) a moderné 

obrazy  zobrazenie svätcov (historických 

osobností) – charakteristické atribúty, 

ikonografia najznámejších patrónov, 

osobností, príbehy osobností                                     

z obrazov 

Žiak :  
dokáže výtvarne parafrázovať 

osobu (udalosť) na základe 

videného výtvarného diela 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

 

str. 64-67 
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V/I Podnety poznávania 

sveta 

Zmeny látky                     v prírode 

Prírodoveda – zmeny látok (mrznutie, 

topenie, tuhnutie, horenie, tečenie, 

vyparovanie, rast ...) 

Žiak : 
 dokáže výtvarne vyjadriť 

vybraný proces zmeny látky 

v prírode 

slovné, názorné, 

predvádzanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

ENV 

Správať sa šetrne 

k prírodným 

zdrojom, 

uskromniť sa         

v spotrebe, ktorá 

zaťažuje životné 

prostredie. 

 

str. 58-61 

V/II Podnety poznávania 

sveta 

Ako sa menia látky 

Práca s látkou, ktorá zmenila svoje 

vlastnosti – teplý vosk. Pozorovanie zmien 

na predmetoch vplyvom prírodných javov 

bežných v prírode. Výtvarná práca                          

s voskom, ktorý bez zámeru nakvapkajú na 

látku a dotvárajú domaľovaním – vosková 

batika alebo strúhaním voskoviek na látku 

a prežehlením vytvoria obraz, ktorý je 

jedinečný, náhodná, bez zámeru. Hľadajú 

tvary, postavy. 

 

 

Žiak vie: 
Žiak vie pracovať bezpečne s 

nástrojmi, ktoré mu môžu 

ublížiť. Dokáže výtvarne 

spracovať obrázok na 

vysvetlenú tému a prácu s 

voskom. Pozná prepojenie 

prírodných procesov a vedy. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

ENV 

Rozpoznať 

hlavné zmeny vo 

svojom okolí na 

základe 

pozorovania 

prírody str. 58-61 

V/III Podnety poznávania 

sveta 

Ako sa menia látky 

Práca s látkou, ktorá zmenila svoje 

vlastnosti – teplý vosk. Pozorovanie zmien 

na predmetoch vplyvom prírodných javov 

bežných v prírode. 

Žiak vie: 
Žiak vie pracovať bezpečne s 

nástrojmi, ktoré mu môžu 

ublížiť. Dokáže výtvarne 

spracovať obrázok na 

vysvetlenú tému a prácu. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

ENV 

Osvojiť  si 

základné pravidlá 

a zručnosti pre 

správanie sa                   

v prírode                         

s ohľadom na 

organizmy a ich 

životné prostredie 

 

 

str. 58-61 

V/IV Podnety moderného 

výtvarného  umenia 

Reliéf, sadrový odliatok 

Vytváranie odliatkov zo sadry. 

Pomenovanie slovom – reliéf.  Práca s 

predmetmi výrazného tvaru. 

Žiak vie: 
Žiak vie vyrobiť odliatok zo 

sadry za pomoci vyučujúceho. 

Pozná bezpečné zaobchádzanie 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

 

str. 26-27 
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so sadrou. Pracuje bezpečne a 

zodpovedne 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

VI/I Śkola v galérií Atribúty ikonografie 

Čo žiakov  identifikuje pomocou symbolu, 

ktoré zachytávajú napr. charakteristické 

momenty z ich  života. Možno použiť : 

www.krstne-mena.eu stránka s 

identifikáciou mien.  Rozhovor o ľuďoch, 

ich rozdielnostiach, záujmoch a 

vlastnostiach. Maľba autoportrétu 

Žiak vie: 
Žiak vie dokresliť svoj 

autoportrét. Vie doplniť 

maľbou časť rozstrihnutej 

fotografie 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

ENV 

Poznať  a vyberať 

konkrétne 

možnosti 

smerujúce                     

k ochrane a 

zlepšeniu svojho 

životného 

prostredia 

 

VI/II Śkola v galérií Atribúty ikonografie 

Prvé písmeno mena  - iniciálu žiaci 

premenia na to, čo ich charakterizuje. Na 

veľký formát zvolia typ písma, ktorým 

nakreslia spomínané písmeno. Písmeno 

ilustrujú, dopĺňajú symbolmi seba samého, 

čo majú radi, čo ich charakterizuje, 

symbolizuje. 

Žiak vie: 
Žiak vie znázorniť svoje 

záujmy a záľuby, ktoré 

zakreslí do iniciály mena. 

Pozná historické postavy a ich 

zobrazenia typickými znakmi, 

symbolmi. 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

ENV 

Podieľať sa 

aktívne na 

zveľaďovaní 

životného 

prostredia školy a 

jej okolia 

str. 64-67 

VI/III Výtvarné hry Hravé kreslenie 

Hra so slovom a farbou. 
Žiak vie: 
Žiak dokáže využiť hravosť vo 

výtvarnej výchove, vo 

výtvarnom umení. 

Experimentuje, zabáva sa 

slovné, názorné, 

predvádzanie,  

pozorovanie, 

praktické, 

samostatná práca, 

výtvarný 

experiment, 

výtvarná hra 

OSR 

Optimálne 

usmerňovať 

vlastné správanie 

a prejavovanie 

emócií. 

str. 68-69 

 


