
Vyučovacie zdroje 

Predmet: Výtvarná výchova 

1. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
Prof.,akad.mal.Ladislav 
Čarný: Výtvarná 
výchova pre 1. ročník 
základných škôl,15.7. 
2009 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 

  
 

 

 

 

2. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

Prof., akad. Mal. 
Ladislav Čarný: 
Výtvarná výchova 
pre 2. ročník 
základných škôl, 22. 
3. 2010 
 
 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 
 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F
http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


3. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

Výtvarná výchova 
pre 3.ročník 
základnej školy 
Prof., akad. Mal. 
Ladislav Čarný 
PaedDr. Klára 
Ferliková 
PaedDr. Renáta 
Pondelíková 
Mgr. Daniela Čarná, 
PhD. 
Mgr. Norbert Lacko 
Prvé vydanie, 2011 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk 
 

 

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 

Predmet: Výtvarná výchova 

Organizačné formy vyučovania: 

- frontálne – formy hromadnej práce  

- skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine)  

- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami  

- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)  

- formy zamerané na teoretické vyučovanie  

- praktickú činnosť  

- organizované formy  

- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)  

- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí) 

Vyučovacie metódy: 

- Slovné: rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom, rozhovor 

- Názorno-demonštračné: predvádzanie, pozorovanie, práca s obrazovým materiálom, 

diskusné, situačné, inscenačné 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


- Didaktické hry: cinquian, clustering, cubing, rotujúci prehľad 

- Metóda dvojakého výkladu 

- Metóda predĺženého výkladu 

- Projektové vyučovanie 

- Vyučovanie s využitím IKT 

- Zážitkové učenie 

- Otvorené učenie 

 

metóda analytická, syntetická, induktívna, deduktívna, genetická a dogmatická. 

metódy podľa etáp vyučovacieho procesu: 

           1. motivačné ( metódy usmerňujúce záujem o učenie) 

2. expozičné ( metódy prvotného oboznamovania žiakov s učivom) 

3. fixačné (metódy opakovania a upevňovania učiva) 

4. diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie) 

 

 

                        Systém kontroly a hodnotenia 

Predmet: Výtvarná výchova  

Hodnotenie výtvarných prác minimálne 2 krát za štvrťrok. 

 

 

Projekty vo vyučovacom predmete 

Predmet: Výtvarná výchova 

1. ročník:  V rámci medzipredmetových vzťahov ( projekt „ V kráľovstve 

čísel“ ),vytvoriť na hodine VYV hračku z geometrických  tvarov.  Na 

hodine výtvarnej výchovy pripraviť farebné štvorčeky  vystrihnuté 

z farebného papiera. ( projekt „ V kráľovstve čísel“ ) 



                          Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

 

 

2. ročník: Ročníkový projekt : Zdravá výživa – Ovocie a zelenina v košíku                                                                                                                                                       

Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

 

                         

3. ročník: Kulisy k divadlu - bábkarstvo 

Komiks – priestor filmu, rám, filmová scenografia 

Bájky – Európsky deň rodičov a škôl 

 

 

 

 

 

 


