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Signifikantným znakom vyučovania výtvarnej výchovy je jej praktická forma s dôrazom na 

priamy osobný kontakt, predvedenie činností, ich opakovanie žiakmi s následnými 

korigovaním a motivovaním, orientovanie žiaka k osvojovaniu si zručností a rozvíjaniu 

predstáv pomocou vhodne zvolených otázok a odpovedí. Tento individuálny prístup sa nedá 

nahradiť ani tou najkvalitnejšou online výučbou. Napriek tomu je maximálna snaha aspoň 

imitovať klasické – prezenčné vyučovanie, s prihliadnutím na zredukované množstvo 

výtvarného materiálu a pomôcok, čo sa zároveň odráža aj pri uplatňovaných výtvarných 

technikách v zadaných námetoch. 

Vyučovanie výtvarnej výchovy počas dištančného vzdelávania – jeho aktívna časť aj 

konzultácie sa uskutočňuje prostredníctvom mailovej komunikácie, videonahrávok, viberu, 

messengera, telefonického kontaktu, nielen v rozmedzí stanoveného rozvrhu, ale aj nad jeho 

rámec. 

 

Metodika výtvarných činností dištančného vyučovania sa skladá zo: 

Zadania témy. 

Pri  formulovaní témy pre žiakov vychádzame z vekovej kategórie a ročníkov, podľa ktorých 

sú zadelení do jednotlivých skupín. Nižšie ročníky – jednoduchšie námety a techniky, vyššie 

ročníky – rozšírené témy a náročnejšie techniky, vyžadujúce väčšiu mieru tvorivo-pracovných 

spôsobilostí. Zároveň , keďže ZUŠ je záujmová edukačná inštitúcia, sa pri formulovaní tém 

snažíme aspoň rámcovo dodržovať učebné osnovy ŠkVP pre výtvarný odbor. Tzn., 

v nastavených témach reflektovať na všetky výtvarné žánre / figurálnu tvorbu, krajinu, 

abstrakciu, zátišie / a výtvarné oblasti z učebných osnov /prácu s vyjadrovacími 

prostriedkami, pamäťové cvičenia, zobrazovacie práce, oblasť výtvarného umenia, rozvíjanie 

fantazijných predstáv a pod./. 

 

Popisu tvorivo-zručnostných cieľov a úloh:  

Ciele a úlohy výtvarnej práce podrobne analyzujú a popisujú význam zadanej témy pre ďalší 

rozvoj výtvarných kompetencií žiaka. Ktoré spôsobilosti si bude realizáciou výtvarnej práce 

saturovať – fantáziu, dekoratívne cítenie, farebné vnímanie, pozorovacie schopnosti, vzťah 

k výtvarnému umeniu, zručnosť pri zobrazovaní skutočnosti a pod. 

 

Pomôcok a materiálu: 

Už pri stanovovaní témy myslíme na dostupnosť materiálno-technického zabezpečenia 

potrebného k realizácii námetu. Využívame dostupné materiály, ako sú: noviny, kuchynské 



suroviny, prírodniny, špagáty, korálky, servítky, zvyšky farebných papierov, papierové rolky, 

kartóny, zvyšky látok a pod. Tieto materiály sú súčasťou doma zrealizovateľných výtvarných 

techník ako je kresba, koláž, montáž, reliéfna tvorba, modelovanie a priestorové vytváranie 

z cesta a papiera, maľba, zapúšťanie farieb do mokrého podkladu s využitím soli a iné. 

 

Popisu postupu práce: 

V ktorom podrobne rozpisujeme jednotlivé kroky pri realizácii výtvarného námetu, dôraznou 

akcentáciou na vlastný, inovatívny prístup, možnosti uplatnenia individuálnych nápadov – či 

už pri zmene farebnosti, motívu, kompozície a pod. 

Postup nie je pracovným návodom, ale ukážkou smeru, ktorým sa má žiak pri tvorbe uberať. 

Celý proces výtvarnej činnosti – od námetu až po finálny produkt – je zdokumentovaný 

fotografiami a zachytáva jednotlivé etapy tvorby. Táto fotodokumentácia je súčasťou 

zadanej a zaslanej výtvarnej témy.   

Alternatívou ku komunikácii v popisno-dokumentačnej forme sú krátke videá, určené 

predovšetkým pre I.stupeň, ale uplatňujú sa aj pri starších žiakoch. Pri tomto spôsobe 

zadávania tém a úloh vidia žiaci realizáciu námetu v reálnom čase, doplnenú hovoreným 

slovom a  popisom uskutočňovaných úkonov procesu tvorby. Tento spôsob má veľkú výhodu 

v tom, že si  /predovšetkým mladší/ žiaci môžu  kedykoľvek pustiť návod aj bez prítomnosti 

rodiča, ktorý by im písaný námet musel prečítať. Taktiež svojho učiteľa aspoň počujú, vidia 

ako narába s materiálom a pomôckami a ako sa postupne realizuje zadaný výtvarný námet. 

 

Komunikácie: 

Táto interakcia je realizovaná prostredníctvom  komunikačných kanálov ako sú mail, 

Messenger, viber, úložisko videí... v pravidelnej periodicite, pričom priebežné aj finálne práce 

žiaci komunikujú a zasielajú počas celého týždňa, nie sú limitovaní rozvrhom. 

Žiakom je ponechaný dostatočný komfort na realizáciu zadanej témy, na čas, keď budú mať 

chuť a záujem tvoriť. Vychádzame z predpokladu, že tlak povinného online vzdelávania a 

povinností zo ZŠ je veľký a preto tlačiť na realizáciu výtvarnej témy v presný a konkrétny deň 

je pri nepovinnom záujmovom vzdelávaní akým je výtvarná na ZUŠ vysoko 

kontraproduktívne. 

Na záver niekoľko inšpiratívnych videí k zadaným výtvarným témam: 

https://www.youtube.com/watch?v=6A6or8vvm1M 

https://www.youtube.com/watch?v=8n6XHOZbGOg 

https://www.youtube.com/watch?v=16P8UAXA2FU 

https://www.youtube.com/watch?v=k-xG8MvufQo 

https://www.youtube.com/watch?v=2nPFosWijPY 
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