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Úvod 

Metodická príručka s názov VytUm je zameraná na realizáciu výtvarných činností v rámci 
školského klubu detí. Názov predstavuje akronym, ktorý v sebe skrýva dve slová, ktoré sú v rámci textu 
dôležitými súčasťami, a to výtvarné a umenie. Výtvarné umenie je súčasťou vzdelávania v rôznych 
súčastiach, stupňoch a formách, nevynímajúc výtvarné vzdelávanie a podpora výtvarného 
sebavyjadrenia v prostredí školského klubu. Záujmová výtvarná výchova má svoje pevné miesto 
v prostredí školského klubu detí a preto aj akronym je pripomenutím tohto konceptu, ktorý apeluje na 
využívanie a sprostredkovanie výtvarného umenia v rámci záujmovej výtvarnej výchovy. Text 
metodickej príručky je zároveň učebným textom, ktorý sa zameriava na objasnenie tém, týkajúcich sa 
výtvarných a tvorivých aktivít detí v prostredí školského klubu detí. 

 Koncepcia metodickej príručky je vytvorená v dvoch základných líniách. V rámci prvých troch 
kapitol prezentujeme teoretické východiská problematiky týkajúcej sa záujmovej činnosti, činnosti 
školského klubu detí a výtvarných činností v školskom klube detí. Teoretické východiská nepovažujeme 
za vyčerpané, predstavujú však základný rámec tematiky. Druhá línia metodickej príručky je venovaná 
konkrétnym podmienkam realizácie stáže. 

Školský klub detí patrí, podľa súčasnej legislatívnej úpravy, medzi školské výchovno-vzdelávacie 
zariadenia a plní výchovnú funkciu v nadväznosti na druh a typ školy, pri ktorom je zriadený. Zameranie 
predloženej metodickej príručky sa viaže na základnú školu a preto aj stáž je venovaná školskému klubu 
detí, ktorý je zriadený pri základnej škole. 

Výtvarné aktivity v rámci školského klubu majú záujmový, tvorivo-hrový a aktivizačný charakter. 
Nemajú presnú didaktickú štruktúru podobajúcu sa vyučovacej hodine, ale ich hlavným cieľom je 
vzbudiť u detí záujem o výtvarnú tvorbu hrovým a nenásilným spôsobom. 

Metodická príručka je svojím zameraním určená pre študentom v pregraduálnom štúdiu výtvarnej 
edukácie. Veríme však, že môže byť zároveň inšpiráciou aj pre iných učiteľov a študentov. 

 

Autorka  
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1  Školský klub detí 

1.1 Školský klub detí 

Školské kluby detí patria k najrozšírenejším zariadeniam, ktoré poskytujú starostlivosť o deti vo 
voľnom čase. Činnosť školských klubov je situovaná do priestoru medzi výchovno-vzdelávacím 
procesom v škole a pobytom dieťaťa v domácom prostredí. Ich pôsobenie nie je len činnosť spájaná so 
sociálnou službou, ich činnosť je širšia. Spolu s výchovno-vzdelávacím procesom v škole sa 
prostredníctvom rôznych činností aktívne podieľajú na rozvoji osobnosti dieťaťa vo voľnom čase. 

Školské kluby detí majú predpoklady k pravidelnému a každodennému pedagogickému 
ovplyvňovaniu voľného času detí (Pávková a kol., 2002). 

 

Tab. 1 Pôsobenie vychovávateľa 

vychovávateľ 

je s deťmi v každodennom styku 

pôsobia na väčšinu detí bez ohľadu na sociálne 
postavenie rodiny 

má pravidelný kontakt s rodičmi 

má vhodnú kvalifikáciu 

je člnom pedagogickej rady, spolupracuje s vedením 
školy a ostatnými pedagogickými a sociálnymi 
pracovníkmi v škole 

        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalšou výhodu školského klubu detí je blízkosť školy a bydliska dieťaťa, ako aj postavenie školy 
ako koordinátora voľnočasovej činnosti. Výhodou je aj prostredie školy, ktoré je pre deti dôverne 
známe a poskytuje veľa možností a podnetov pre realizáciu rôznych typov voľnočasových činností, ako 
aj prípravy na vyučovanie. 

Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú 
dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na 
prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, 
ktorú zabezpečuje školský klub, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času 
(Zákon č. 245/2008 Z.z.). 

Výchova vo voľnom čase sa podstatne líši od výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí školy. 
Vyznačuje sa odlišnými funkciami, ktoré v oblasti výchovy a vzdelávania plní. 
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Tab. 2 Funkcie voľného času 

funkcie voľného času 

zdravotno-hygienická 

sebarealizačná 

formatívno-výchovná 

socializačná 

preventívna 

         Zdroj: Kratochvílová (2010) 

 

Školské kluby detí zdravotno-hygienickú funkciu napĺňajú vo viacerých rovinách. Prvú z nich 
predstavuje režim dňa, ktorý reflektuje výkonnostnú krivku dieťaťa po vyučovaní. Z uvedeného dôvodu 
sa hneď po obede zaraďujú oddychové činnosti a príprava na vyučovanie by sa mala realizovať až po 
15. hodine, t. j. v čase vzostupu výkonnostnej krivky dieťaťa. Inú rovinu predstavujú typy činností, ktoré 
tvoria režim dňa. Majú charakter, ktorý sa líši od vyučovania. Vo veľkej miere sú zamerané na výraznú 
pohybovú aktivitu na čerstvom vzduchu (napr. rekreačné činnosti). Tento typ činnosti predstavuje 
vhodnú formu kompenzácie prevažne jednostranného zaťaženia dieťaťa na vyučovaní, čo má pozitívny 
vplyv na jeho telesné a duševné zdravie. Ďalšiu rovinu uplatnenia zdravotno-hygienickej funkcie v 
školskom klube detí predstavuje upevňovanie zdravých stravovacích návykov a pitného režimu. Deti 
sú v jednotlivých činnostiach vedené aj k upevňovaniu správnych hygienických návykov ako osobná 
hygiena, starostlivosť o zovňajšok, o odev, obuv, kultúra stravovania, hygiena prostredia a dodržiavania 
zásad bezpečnosti práce. 

Sebarealizačná funkcia vyžaduje vytváranie podmienok, príležitostí na uspokojovanie a rozvíjanie 
potrieb, záujmov podľa vlastného výberu a voľby. Uvedená funkcia priamo vyplýva zo základnej 
podstaty voľného času. Napriek skutočnosti, že sa v školských kluboch detí priamo nerealizuje 
záujmová činnosť, ktorá predstavuje hlavný priestor pre sebarealizáciu, uvedená funkcia sa plní aj v 
rámci iných činností. Ide predovšetkým o oddychové činnosti, v rámci ktorých sa môžu realizovať 
aktivity z rôznych tematických oblastí výchovy a vzdelávania. 

 

Tab. 3 Tematické oblasti 

tematické oblasti sebarealizačnej funkcie 

vzdelávacia 

pracovno-technická 

spoločenskovedná 

esteticko-výchovná 

športovo-turistická 

prírodovedno-environmentálna  

Zdroj: Brhelová (2009) 

 

V rámci jednoduchých činností a aktivít môžu deti získať pocit sebarealizácie, sebauplatnenia a 
sebauspokojenia, čo predstavuje dôležitý predpoklad zdravého psychického vývinu i zdravia. 
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Formatívno-výchovná funkcia predstavuje zámerné a cieľavedomé rozvíjanie osobnosti jedincov, 
dosahovanie reálnych cieľov prostredníctvom premyslene volených pedagogických prostriedkov. 
Zameriava sa na rozvoj všetkých stránok osobnosti. Školské kluby detí plnia uvedenú funkciu 
prostredníctvom všetkých činností, ktoré predstavujú priestor pre výchovu detí priamou činnosťou, ale 
aj nepriamou činnosťou. Ďalšiu významnú oblasť, v rámci ktorej plnia školské kluby detí formatívno-
výchovnú funkciu, predstavuje príprava na vyučovanie. Svojím charakterom síce nepatrí k 
voľnočasovým činnostiam (porovnaj Kratochvílová, 2010), avšak podľa školského zákona (Zákon 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, 2008) patrí k základným činnostiam školského klubu detí. Je 
zameraná  na precvičenie a upevnenie učiva a jeho aplikáciu v bežnom živote. Z hľadiska procesu 
utvárania ich osobnosti, v rámci prípravy na vyučovanie deti získavajú návyk pravidelnosti plnenia si 
školských povinností, čím sa rozvíja ich zmysel pre zodpovednosť. 

Socializačná funkcia znamená vytváranie podmienok pre širšie rovesnícke a ďalšie sociálne 
kontakty a nadväzovanie sociálnych vzťahov zameraných na získavanie osobných skúseností a 
možností sociálneho učenia v prirodzených hrových, životných situáciách (Kratochvílová, 2010). 

Školské kluby detí predstavujú vhodný priestor pre sociálne učenie. Umožňuje im to nezáväzný 
obsah výchovy a vzdelávania, ktorým sa líši od školského prostredia, ako aj špecifické formy a metódy 
uplatňované vo voľnom čase, ktoré umožňujú vytvárať podmienky pre individuálnu a kolektívnu prácu 
s deťmi. Školský klub detí predstavuje priestor pre vytváranie prostredia vhodného pre socializáciu 
dieťaťa, pre nadväzovanie sociálnych vzťahov, rozvíjanie sociálnych zručností a kompetencií, rozvoj 
komunikačných zručností, sociálnej interakcie a percepcie, ako aj hľadanie si vlastného miesta v 
skupine, v spoločnosti (Hájek a kol., 2008). 

Uvedená funkcia je zvlášť významná pri práci s deťmi z málopodnetného prostredia, ktorým často 
chýba poznanie a osvojenie si základných pravidiel fungovania v kolektíve. Školský klub detí môže 
prispieť k socializácii dieťaťa a významne tak napomôcť aj pri socializácií dieťaťa v rámci školského 
prostredia. Tento proces predstavuje dobrý príklad spolupráce školy a školského klubu detí. Inou 
oblasťou uplatnenia socializačnej funkcie školských klubov detí predstavuje sociálna oblasť. Jednou zo 
silných stránok školských klubov detí je ich starostlivosť o deti vo voľnom čase. Mnohí rodičia ako jeden 
z dôvodov výberu školských klubov detí uvádzali zaistenie bezpečnosti a dozoru kvalifikovaným 
pracovníkom (Bizová, Gubricová, 2010). Neorganizovaný voľný čas detí predstavuje potenciálny 
priestor pre sociálno-patologickú činnosť detí. Osobitný význam sociálnej funkcie výchovy vo voľnom 
čase je aj pri práci s jednotlivcami s postihnutím v klube detí (Lechta a kol., 2010). 

Preventívna funkcia patrí k „najmladším“, avšak veľmi dôležitým funkciám voľného času. 
Využívanie voľného času v aktivitách prináša uspokojenie, radosť, významne ovplyvňuje utváranie 
hodnôt a hodnotových orientácií osobnosti, a tým aj eliminuje účasť na negatívnej činnosti 
(Kratochvílová, 2010). 

Školský klub detí patrí k zariadeniam, ktoré deťom zmysluplne vypĺňajú voľný čas. Zabraňujú tak 
páchaniu rôznej sociálno-patologickej činnosti a aspoň čiastočne eliminujú riziká spojené s trávením 
voľného času detí v neorganizovanom prostredí. Zároveň deti učia účelne a zaujímavo tráviť voľný čas 
a predchádzať tak nude. Pôsobenie školských klubov detí v oblasti prevencie spadá do roviny primárnej 
prevencie. Deti sa prostredníctvom rôznych prednášok, besied a preventívnych programov učia 
poznávať rôzne sociálno-patologické javy v spoločnosti a zároveň si osvojujú spôsoby ich 
predchádzaniu a riešenia. Z hľadiska uplatnenia pedagogickej diagnostiky môžu školské kluby detí 
napomôcť pri odhaľovaní rôznych sociálno-patologických javov v kolektíve detí, ako aj pri ich 
samotnom riešení. 
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Uvedené funkcie výchovy vo voľnom čase sa odrážajú aj v režime dňa klubu. Režim dňa v klube 
ovplyvňuje viacero faktorov. Ide predovšetkým o psycho-hygienické požiadavky, zdravý telesný, 
duševný a sociálny rozvoj dieťaťa, prostredie a kvalita vzťahov v skupine. Významným činiteľom, 
ovplyvňujúcim režim dňa, je biorytmus človeka (výkonnostná krivka). 

 

Tab. 4 Výkonnostná krivka 

ráno 

menšia výkonnosť večer 

poobede 

dopoludnia (09.00 – 11.00 hod.) 
najvyššia výkonnosť 

popoludní (15.00 – 17.00 hod.) 

Zdroj: Pávková a kol. (2002) 

  

Činnosť klubu sa realizuje prevažne v čase zvýšenej únavy, preukázateľne zníženej aktivity a 
menšej výkonnosti detí. Deti mladšieho školského veku sú ľahko unaviteľné, ale svoje sily aj pomerne 
ľahko regenerujú, preto je potrebné časté striedanie činností. Táto skutočnosť sa odráža aj v striedaní 
činností v rámci režimu dňa v klube detí (Pávková a kol., 2002). 

 

Tab. 5 Činnosti v rámci režimu dňa 

činnosti v rámci režimu dňa 

oddychové činnosti 

pohybovo-rekreačné činnosti 

príprava na vyučovanie 

spoločensky prospešné činnosti 

režimové momenty ako obed, presuny 

samoobslužné činnosti 

Zdroj: Babjaková a kol. (2007) 

 

Oddychové činnosti sa zaraďujú do režimových činností ráno a po doobedovaní detí. Majú pokojný 
charakter, nevyžadujú si náročnú pohybovú aktivitu. Trvajú 15 – 45 minút podľa organizácie činností 
klubu a podľa potrieb detí. Ako vhodné aktivity počas odpočinkových činností sa javia hry (spoločenské, 
tematické), čítanie, počúvanie (hudba, text), rozhovor, vychádzka (pomalá), odpočinok v prírode a pod. 
Uvedené aktivity môžu mať charakter individuálnej alebo skupinovej formy práce. Realizujú sa v rámci 
rôznych tematických oblastí výchovy a vzdelávania. 

Pohybovo – rekreačné činnosti nasledujú po oddychových činnostiach v režime dňa školského 
klubu detí.  Vyznačujú sa výraznou pohybovou aktivitou, spravidla na čerstvom vzduchu. Predstavujú 
náhradu pohybu po sedavom zamestnaní počas vyučovania. Môžu mať podobu rôznej pohybovej 
aktivity, športovej činnosti alebo manuálnej činnosti. Zaraďujú sa medzi 13.–15. hodinou, po 
odpočinkových činnostiach a pred prípravou na vyučovanie. Ich dĺžka trvania je v rozmedzí 45 – 60 
minút, podľa organizácie činností a potrieb žiakov. Ako vhodné aktivity sa javia telovýchovné chvíľky, 



12 

 

pohybové hry v prírode, na ihrisku, hry v herni, telocvični,  spontánne hry vonku, vychádzky, netradičné 
športové aktivity, a i. (Bizová, Gubricová, 2010). 

Príprava na vyučovanie patrí spolu so sebaobslužnými činnosťami do oblasti detských povinností 
(Kratochvílová, 2010). Je organickou súčasťou učenia a vyplýva z rozšírených školských povinností 
žiakov. 

Tab. 6 Úlohy prípravy na vyučovanie v školskom klube detí 

úlohy prípravy na vyučovanie 

plnenie si školských povinností 

upevňovanie vedomostí 

utváranie zručností a návykov 

učí správne učiť sa 

vypracovanie si písomných úloh 

Zdroj: Bláha a kol. (1988) 

 

Príprava na vyučovanie v klube detí sa do režimu dňa zaraďuje spravidla denne medzi 15:00 a 
16:00 hodinou. Trvá asi 30-45 minút. 

 

Tab. 7 Podoby prípravy na vyučovanie v školskom klube detí 

podoby prípravy na vyučovanie 

pamäťové osvojovanie učiva 

precvičovanie a upevňovanie učiva 

písomné úlohy 

práca s textom 

precvičovanie učiva formou didaktických hier 

aplikácia poznatkov z vyučovania v priebehu činnosti klubu 

sledovanie vhodných programov v rozhlase, televízii 

využitie počítačových výukových programov 

Zdroj: Pávková (2002)  

Príprava na vyučovanie v klube je ovplyvňovaná viacerými činiteľmi. 

Tab. 8 Špecifické podmienky ovplyvňujúce prípravu na vyučovanie v školskom klube detí 

špecifické podmienky 

požiadavky rodičov 

požiadavky učiteľov 

doba pobytu dieťaťa v klube 

priestory a materiálne vybavenie  

počty detí v oddeleniach 

organizácia a chod klubu 

individuálne zvláštnosti detí 

Zdroj: Pávková a kol. (2002) 
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Súčasťou činnosti v klube detí sú aj spoločensky prospešné činnosti a sebaobslužné činnosti. Sú 
zamerané na vedomé vykonávanie spoločensky prospešných činností a na zvyšovanie samostatnosti a 
sebestačnosti. Ide o upevňovanie hygienických a pracovných návykov, kultúrneho správania sa a 
konania v styku s inými ľuďmi. Zaraďujú sa v priebehu činností a ich dĺžka trvania závisí od reálnej 
situácie a potreby. 

Uvedené činnosti v režime klubu nemusia byť presne ohraničené a môžu sa navzájom prelínať. Sú 
determinované časovou dotáciou činnosti klubu, ktorá môže byť každý deň iná v závislosti od školských 
povinností detí a od rozvrhu hodín detí, záujmami a potrebami detí, materiálnymi a priestorovými 
možnosťami klubu, ale aj inými činiteľmi, ktoré môžu byť špecifické pre konkrétny klub. 

Súčasťou režimu dňa v školskom klube detí boli v minulosti aj záujmové činnosti. Napriek 
skutočnosti, že záujmové činnosti predstavujú základnú formu voľnočasových činností (porovnaj 
Kratochvílová, 2010), školský zákon v snahe diferencovať činnosť školských klubov detí a centier 
voľného času ich z činností školských klubov detí vypustil. Vzhľadom na historicky dlhú tradíciu však v 
praxi niektorých školských klubov detí môžeme stále ich výskyt v praxi zaznamenať. 

 

1.2 Kľúčové kompetencie dieťaťa v školskom klube 

O kľúčových kompetenciách sa často hovorí na rôznych úrovniach od 70-tych rokov 20. storočia. 
Kľúčové kompetencie je zvnútornený, vzájomne prepojený súbor nadobudnutých vedomostí, 
zručností, schopností, postojov a hodnotových orientácií, ktoré sú dôležité pre kvalitný rozvoj 
osobnosti jednotlivca, jeho aktívne zapojenie sa do spoločnosti, uplatnenie v zamestnaní a jeho 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčové kompetencie sú ako istý systém vedomostí, zručností, spôsobilostí, 
ktoré vyjadrujú úroveň poznania jedinca (Verešová, 2015). 

 

1.2.1 Štruktúra kľúčových kompetencií  

 

Medzinárodná komisia UNESCO definovala v programe Vzdelávanie pre 21. storočie štyri piliere 
vzdelávania.  
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Obr. 1 Piliere vzdelávania 

Zdroj: spracované podľa Tureka, (2008) 

 

Učiť sa poznávať spojením širokých všeobecných vedomostí a zručností osvojovaných v malom 
počte vyučovacích predmetov, ale osvojených do hĺbky. Nemá zmysel vyučovať to, čo nejde do hĺbky. 
Súčasne to znamená učiť sa učiť, aby bolo možné využívať vzdelávacie príležitosti celoživotne. Je 
potrebné ovládať nástroje poznávania, pomocou ktorých môže človek bádať, skúmať, byť zvedavý, 
chápať nové, rozvíjať svoju osobnosť po celý život. Skutočný poznatok je ten, ktorý človek skonštruuje 
sám. 

Učiť sa konať nielen si osvojiť profesijné zručnosti, ale aj kompetencie vyrovnávať sa s rôznymi 
sociálnymi a pracovnými situáciami, pracovať v tímoch, učiť sa byť aktívnym riešiteľom životných 
situácií, nebyť pasívnym, manipulovaným objektom, učiť sa slobodne rozhodovať (Turek, 2008). 

Učiť sa žiť spoločne žiť a pracovať s inými ľuďmi, riešiť konflikty rešpektujúc hodnoty pluralizmu, 
vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí, 
kooperovať s nimi, nechcieť ovládať iných ľudí, správať sa k iným zodpovedne a mravne. 

Učiť sa byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce, uvedomele si riadi vlastný život, je sama 
sebou, nachádza zmysel svojho života, vlastné šťastie a identitu. Harmonicky rozvíjať osobnosť vo sfére 
kognitívnej, psychomotorickej a socioafektívnej, mať schopnosť sebareflexie, autoregulácie správania, 
samostatnosť úsudku (kritické myslenie), osobnú zodpovednosť. 

Vzdelávanie v každom odbore má smerovať k tomu, aby si jednotlivec vytvoril, na úrovni 
zodpovedajúcej jeho schopnostiam a učebným predpokladom kľúčové kompetencie, ktoré sa 
vzájomne prelínajú a dopĺňajú (Turek, 2008). 

učiť sa 
poznávať

učiť sa konať

učiť sa žiť 
spoločne

učiť sa byť 
autentickou 
osobnosťou
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Tab. 9 Kľúčové kompetencie 

kľúčové kompetencie 

komunikačné 

matematicko-vedné 

informačné 

riešenie problémov 

učebné 

personálno-sociálne 

pracovné a podnikateľské 

občianske a kultúrne 

Zdroj: Blaško (2009) 

 

Mať komunikačné kompetencie znamená porozumieť a interpretovať myšlienky, pocity a 
informácie v ústnej a písomnej podobe a zapojiť sa do komunikácie v rôznych vzdelávacích, pracovných 
a životných situáciách, aj v cudzích jazykoch. 

Mať tieto kompetencie znamená funkčne využívať matematické vedomosti a zručnosti v rôznych 
životných situáciách, používať základné vedomosti a metódy vied na objasňovanie prírodných 
zákonitostí, uplatňovať ich v oblasti technológií a pri vysvetľovaní vedecko-technického pokroku. 

Mať informačné kompetencie znamená využívať počítač a jeho príslušenstvo na získavanie, 
posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v 
spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu (Blaško, 2009). 

Vzdelávanie má smerovať k tomu, aby jednotlivec bol pripravený tvorivo a kriticky riešiť 
samostatne bežné pracovné a mimopracovné problémy. 

Mať učebné kompetencie znamená naučiť sa efektívne sa učiť, pokračovať a zotrvať v učení sa, 
zorganizovať vlastné učenie sa, účinne hospodáriť s časom a s informáciami, a to tak individuálne ako 
aj v skupinách, vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a pokrok v učení sa, reálne si stanovovať potreby a 
ciele svojho ďalšieho vzdelávania. 

Mať tieto kompetencie znamená stanovovať si na základe poznania svojej osobnosti primerané 
ciele osobného rozvoja v oblasti záujmovej i pracovnej, starať sa o svoje zdravie, spolupracovať s 
ostatnými v skupine a prispievať k utváraniu vhodných medziľudských vzťahov. 

Mať tieto kompetencie znamená iniciatívne meniť myšlienky na skutky, optimálne využívať svoje 
osobnostné a odborné predpoklady, uplatňovať tvorivosť, inováciu a riskovanie, plánovať a riadiť 
projekty pre dosiahnutie cieľov, pre úspešné uplatnenie sa vo svete práce, zmocniť sa príležitostí pre 
budovanie a rozvoj svojej profesijnej kariéry, i v celoživotnom vzdelávaní (Kožuchová a kol., 2018). 

Mať uvedené kompetencie znamená uznávať hodnoty a postoje podstatné pre život v 
demokratickej spoločnosti a dodržiavať ich, konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti, konať v 
súlade s jej trvalo udržateľným rozvojom, uvedomovať si dôležitosť tvorivého vyjadrovania myšlienok, 
skúseností a emócií, podporovať hodnoty národnej, európskej i svetovej kultúry. 
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V školskom klube detí ide predovšetkým o rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti získavajú 
vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Chápeme ich ako dôležitú kategóriu súborov vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu osobnému rozvoju, 
sociálnemu začleneniu,  k aktívnemu životu  a k trvalému celoživotnému vzdelávaniu. 

Určenie kľúčových kompetencií dieťaťa je nevyhnutným východiskom pri výchovno-vzdelávacích 
činnostiach v školskom klube detí. Uvedené kľúčové kompetencie sú prispôsobené deťom v školskom 
klube detí (Kožuchová a kol., 2018). 

 

Tab. 10 Kompetencie k učeniu sa 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 k
 u

če
ni

u 

Učia sa spontánne ale zároveň vedome 

Kladú si otázky, hľadajú na ne odpovede 

Informácie zbierajú z rôznych zdrojov 

Samostatne sledujú konkrétne javy, vyvodzujú z nich poučenia 

Získané vedomosti dávajú do súvislostí 

Skúsenosti uplatňujú v praxi 

Odhadnú správne svoje schopnosti k danej činnosti 

Začatú prácu dokončia, 

Snažia sa zdokonaliť, hodnotia sami seba, svoje pokroky, nedostatky 

Objektívne porovnávajú výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich 

Vrstovníkov, dokážu oceniť prácu druhého 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 

 

Tab. 11 Kompetencie k riešeniu problémov 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 k
 ri

eš
en

iu
 p

ro
bl

ém
ov

 Dokážu rozpoznať závažnosť problémov 

Odhadnú svoje sily k vyriešeniu daného problému 

Pri riešení problému vychádzajú z nadobudnutých skúseností 

Chápu, že odkladanie problému nevedie k cieľu 

Rozlišujú správne a chybné riešenia 

Spontánne hľadajú nové riešenia 

Vedia obhájiť svoje postupy pri riešení problémov 

Dokážu uznať svoju chybu, dať prednosť vhodnejšiemu postupu, 
ospravedlniť sa 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 
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Tab. 12 Komunikatívne kompetencie 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 k
om

un
ik

at
ív

ne
 

Ovládajú reč, rozširuje si slovnú zásobu čítaním alebo počúvaním 

Začínajú kontakt primeraným pozdravom 

Používajú zdvorilostné fráze 

Rozlišujú spisovnú a hovorovú reč 

Aktívne počúvajú, neskáču druhému do reči 

Vhodne formulujú myšlienky, otázky aj odpovede 

Komunikujú bez ostychu 

Dokážu vyjadriť svoje pocity 

Nepoužívajú vulgarizmy 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 

 

Tab. 13 Kompetencie sociálne a interpersonálne 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 so
ci

ál
ne

 a
 in

te
rp

er
so

ná
ln

e 

Vážia si sami seba, svoje zručnosti, ocenia prednosti druhých 

Uvedomujú si zodpovednosť svojho správania 

Rozpoznávajú vhodné a nevhodné správanie, vnímajú 
nespravodlivosť, agresivitu a šikanovanie 

Nevhodným spoločenským javom sa dokážu brániť, 
nehanbia sa požiadať o pomoc 

Majú prirodzený rešpekt ku starším 

Sú ohľaduplní, pomáhajú slabším, mladším, 
hendikepovaným, nie sú ľahostajní k problémom druhých 

V skupine obhajujú svoj názor, ale vedia sa podriadiť aj 
väčšine 

Sú tolerantní 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 

 

Tab. 14 Kompetencie činnostné 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 č
in

no
st

né
 Zúčastňujú sa plánovaných činností, slobodne si ich vyberajú na základe 

svojich schopností, zručností, riadia svoju činnosť a tiež ju hodnotia 

Spoluvytvárajú pravidlá spoločenského spolužitia, dodržujú ich 

Vážia si výsledky práce druhých, zámerne ich nepoškodzujú 

Sú si vedomí, že majú svoje práva a povinnosti, ctia si práva druhých 

K úlohám a povinnostiam pristupujú zodpovedne, prácu dokončia 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 
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Tab. 15 Kompetencie k tráveniu voľného času 

Ko
m

pe
te

nc
ie

 k
 tr

áv
en

iu
 v

oľ
né

ho
 

ča
su

 

Rozlišujú vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného 
času 

Orientujú sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného 
času 

Rozvíjajú svoje záujmy individuálnych aj skupinových 
činnostiach 

Posilňujú svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjajú 
svoje nadanie 

Rozvíjajú schopnosť pracovať v kolektíve 

Zdroj: spracované podľa Kožuchová a kol. (2018) 

 

 

Kľúčové kompetencie ktoré si dieťa rozvíja v priebehu štvorročného výchovného vzdelávacieho 
cyklu v školskom klube sú spracované a uvedené v tabuľkách 16 – 21. 

Považujeme ich za dôležité vzhľadom k tomu, že vychádzajú zo školského vzdelávacieho programu 
školského klubu detí a úzko súvisia s praktickou činnosťou v školskom klube. 

 

1.3 Hra dieťaťa v školskom klube 

Pojem „hra“ sa spája s deťmi. Hra je veľmi dôležitá a má nesmierny význam nielen pre deti, ale aj 
pre dospelých. Hra vypĺňa podstatnú časť života detí a mládeže. 

Prostredníctvom hry dieťa získava poznatky o okolitom svete. Hrou sa nenásilne učí, osvojuje si 
nové slová, názvy predmetov, získava zručnosti a návyky. Prostredníctvom hry si dieťa rozširuje aj 
slovnú zásobu a schopnosť komunikácie so svojím sociálnym prostredím, pripravuje na svoje budúce 
povolanie. 

Hra poskytuje dieťaťu aj príležitosť na estetické zážitky, rozvoj citov, vnímanie krásy. Dôležitá je aj 
pre zdravý telesný vývin dieťaťa. Pozorovaním hry dieťaťa môžeme o dieťati či jeho rodine veľa zistiť. 
Dieťa totiž do hry môže prenášať prvky z rodiny, správanie odpozorované od rodičov. Každá hra má 
svoje pravidlá (aj keď sa to niekedy nezdá) a svoj cieľ (i keď niekedy skrytý) (Mišurcová, Severová, 
1997). 

 

1.3.1 Teória hry a ich charakteristika 

 

Podľa Piageta (Piaget, Inhelderová, 1997) je hra prostriedkom prispôsobenia sa fyzikálnemu i 
sociálnemu prostrediu. V hre si dieťa osvojuje aj kultúrne hodnoty a normy. Vyzdvihuje význam 
symbolickej hry (ktorá sa objavuje v predškolskom veku) vo vývine kognitívnych funkcií a symbolickej 
reči, pomocou ktorej dieťa pri hre prezentuje skutočnosť iným spôsobom, než pri obvyklej verbálnej 
komunikácii. Symbolická hra mu dovoľuje prispôsobiť si realitu podľa svojich predstáv a potrieb, 



19 

 

prehrávať a spracovať problematickú (nepríjemnú, nepochopenú, emocionálne silnú) situáciu na 
vlastnej úrovni poznania. Štádiá vývinu hry podobné ako fázy vývinu myslenia. 

 

Tab. 16 Štádiá vývinu hry 
št

ád
iá

 v
ýv

in
u 

hr
y 

senzomotorická hra prvých 12 mesiacov života, je zameraná na skúmanie 
predmetov a manipulácia s nimi s využitím všetkých 
dostupných zmyslovo-pohybových stratégií 

prvá predstieraná hra začiatkom 2. roku, dieťa začína užívať predmety k ich 
obvyklému účelu, je orientovaná na vlastné telo; 

preorientovanie na objekty 2-3 r., dieťa používa predmety k predstavovaniu niečoho 
iného, ako na to na čo slúžia 

sociodramatická hra vo veku 5 rokov, umožňuje deťom vstupovať do rolí a 
predstierať, že sú niekto iný 

uvedomenie si rolí od 6 rokov, dieťa dáva rolu druhým a vedome si plánuj 
hrovú činnosť 

hra s pravidlami od 7-8 rokov, deti postupne nahradzujú predstierané hry 
hrami so stanovenými pravidlami; 

Zdroj: spracované podľa Vágnerová (2001) 

 

Detská hra je spoločenským, nie čisto biologickým javom. Vzniká a vyvíja sa pod vplyvom 
prostredia a vlastnej činnosti dieťaťa. 

Detská hra sa kvalitatívne odlišuje od hry zvierat. 

Hra má historický ráz, mení a utvára sa v závislosti od historicko-spoločenských podmienok, 
v ktorých je dieťa vychovávané. Mení sa tematika a obsah hry, aj keď forma ostáva tá istá. 

Detská hra je odrazom skutočnosti, ktorú dieťa poznáva. 

 

Tab. 17 Základné vlastnosti hry 

Základné vlastnosti hry 

je dieťaťu imanentná (vlastná, vrodená) 

je dobrovoľná, spontánna, samoúčelná (hra pre samotnú hru) 

najprirodzenejšia činnosť dieťaťa 

je vyjadrením jeho vlastnej interpretácie reality a postoja 
k svetu, vyrovnania sa so skutočnosťou, prejavom prežívania 
dieťaťa 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Význam hry v živote dieťaťa spočíva v jej vplyve na rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií 
osobnosti dieťaťa: 

vplyv hry na rozvoj kognitívnej úrovne dieťaťa – dieťa si počas hry rozvíja, stimuluje a aktivizuje 
poznatky, ktoré získalo prostredníctvom vnímania a pozorovania okolitého sveta, na základe fantázie 
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a predstavivosti. Z toho vyplýva, že hra má vplyv na rozvoj poznávacích schopností dieťaťa, rozvíja reč, 
ktorá je potrebná na verbálne vyjadrenie myšlienok, postojov, prianí a citov. Hra teda nie je len 
zdrojom zábavy a radosti dieťaťa ale je taktiež zdrojom edukačných podnetov a získavania nových 
poznatkov, ktoré bude dieťa využívať po celý svoj ďalší život. 

vplyv hry na rozvoj prosociálneho správania dieťaťa – dieťa počas hry získava nielen základné 
vedomosti a zručnosti, ale taktiež prichádza do styku s inými deťmi. Tak dieťa získava základné sociálne 
zručnosti a formuje sa u neho vzťah k iným ľuďom a k okoliu. Počas hry dieťa preberá na seba istý druh 
zodpovednosti, učí sa podriadiť sa tejto zodpovednosti a vytrvať pri nej. Tým sa formujú základné 
predpoklady prosociálneho správania a konania. Dieťa sa prostredníctvom hry učí žiť v kolektíve 
ostatných detí, vzájomne sa rešpektovať. 

vplyv hry na telesný rozvoj dieťaťa – hra má vplyv aj na rozvoj pohybov dieťaťa. Prirodzené pohyby, 
ktoré dieťa počas hry vykonáva pôsobia na celkový telesný rozvoj, činnosť vnútorných orgánov ako 
srdce, pľúca, tráviacu sústavu a krvný obeh. Počas rôznych pohybových hier si dieťa precvičuje horné 
aj dolné končatiny, rozvíja sa rýchlosť, obratnosť, sila a vytrvalosť. Mnoho hier je zameraných na 
precvičovanie koordinácie celého tela, prispieva k zdravému spôsobu života. 

vplyv hry na emocionálny rozvoj dieťaťa – rôzne činnosti, ktoré dieťa vykonáva počas hry 
vyvolávajú v ňom rôzne druhy emócií ako radosť, nadšenie, záujem. Počas hry dieťa objavuje rôzne 
druhy emócií, realizuje ich v priebehu hry, prejavuje starosti pri chorej bábike, plače pri neúspechu 
v hre, vyjadruje sa ku hre ostatných detí. 

vplyv hry pre pracovné a technické činnosti detí, hra je dôležitá aj z hľadiska ďalšieho života dieťaťa 
pri jeho práci. Základné technické zručnosti, ktoré si dieťa počas hry osvojí sú predovšetkým vzťah ku 
hre a zaujatie pre hru. Tieto sa potom neskôr prejavia počas konkrétnych pracovných činností. 

vplyv hry na estetický rozvoj dieťaťa -  počas hier dieťa realizuje rôzne činnosti, prostredníctvom 
ktorých si dieťa cibrí estetický vkus, rozvíja sa u neho estetické cítenie a vlastné tvorivé schopnosti 
(Valachová, 2009). 

 

1.3.2 Klasifikácia hier 

 

Klasifikácia hier je veľmi ťažký problém. Všetky hry sa vyznačujú rôznym stupňom motorických 
činností, rozvíjajú senzomotorické funkcie, uplatňujú sa v nich rôzne pravidlá, vyznačujú sa rôznym 
stupňom tvorivosti a osvojujú sa v nich normy spoločenského správania. 

 

Bühlerová (1977) navrhuje 4 hlavné kategórie hier + podľa obsahu: 

funkčná hra – je to výkon určitej pomerne primitívnej funkcie či schopnosti ako je kopanie, 
tlieskanie, môže však zahrnúť aj jemnejšie pohyby rúk; 

fiktívna hra – objavuje sa v priebehu 2. roku života a obsahuje fantáziu, alebo predstieranie, kedy 
deti dávajú sebe alebo predmetom, s ktorými sa hrajú určitú rolu; 

receptívna hra – niekedy nastupuje súčasne s fiktívnou hrou, pri tejto hre dieťa počúva príbeh 
alebo sleduje udalosti na obrázku; 
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konštruktívna hra – objavuje sa koncom 2. roku, obsahuje kreslenie a hranie s kockami, s pieskom 
a tiež aj s inými prírodnými materiálmi; 

hra s pravidlami – obsahuje pevne stanovené „hráčske postupy“. 

 

 

1.3.3 Delenie hier 

 

V teórii hier Švancara (1980) uvádza nasledovné delenie hier: 

Funkcionálne hry – sú to hry ktoré sú založené na vykonávaní najjednoduchších pohybov orgánov 
alebo činností. Sú to rôzne pohyby končatín, hlavy, chôdza po schodoch, manipulácia s predmetmi. 
V týchto hrách dieťa získava základné skúsenosti v styku s predmetmi okolitého sveta. 

Fikcionálne hry – nazývajú sa tiež rolovými hrami, dieťa hrá nejakú úlohu, rolu v hre, dáva jesť 
bábike, hrá sa na lekára, šoféra, učiteľku. U týchto hier je typické, že dieťa nahradzuje skutočnosť iným 
materiálom z odpozorovanej skutočnosti. Tieto druhy hier spravidla zodpovedajú kognitívnej úrovni 
dieťaťa. Reálne situácie, ktoré sa dieťa snaží zobraziť v hre dopĺňa svojou fantáziou a predstavivosťou. 

Konštruktívne hry – sú to hry, v ktorých sa deti učia zaobchádzať s rôznorodým materiálom 
a predmetmi. Stanovujú si cieľ a vytvárajú si postupne svoju predstavu. Hry tohto druhu sa objavujú 
asi v druhom roku života dieťaťa a ich frekvencia vrcholí vstupom do prvého ročníka základnej školy. 

 

Z pedagogického hľadiska rozdeľuje hry do dvoch veľkých skupín (Valachová, 2010): 

Tvorivé hry - námetové hry sú to hry na niekoho, alebo na niečo. Ich obsahom sú rôzne činnosti 
zo života dospelých. Dieťa v týchto hrách svoju činnosť usmerňuje k vytvoreniu podmienok, ktoré 
zodpovedajú zámeru hry a k premene spoluhráčov na rôzne osoby. Deti pre začatím hry realizujú 
predstavované zmeny v predmetoch aj v osobách, napríklad stoličky sa menia na dopravný prostriedok 
a deti na cestujúcich, šoféra. Do tejto skupiny patria: 

dramatizujúce hry, ich obsahom sú námety obľúbených rozprávok, veršov a poviedok. Deti v nich 
zobrazujú rôzne postavy z deja, deti rozvíjajú hotový námet v danom slede podľa deja. Podnetom 
k týmto hrám býva bábkové divadlo, kde majú možnosť pozorovať bábky, ich pohyb na javisku, 
rozhovory. Rozprávka realizovaná prostredníctvom bábkového divadla je deťom lepšie pochopiteľná. 
Dramatizujúce hry prispievajú predovšetkým k rozvoju jazykovej a komunikačnej oblasti a estetickej 
oblasti osobnosti dieťaťa. 

konštruktívne hry sú hry so stavebnicami rôznych tvarov, rozmerov a spojovacích spôsobov 
a rôzny prírodný materiál. Prostredníctvom hry so stavebnicami si deti približujú činnosť dospelých. 
V rámci konštruktívnych hier sú deti schopné svoju hru rozvíjať aj niekoľko dní, vnášajú do hry stále 
nové prvky, dopracovávajú detaily, obmieňajú a zdokonaľujú ju. 

Hry s pravidlami taktiež odrážajú činnosti, s ktorými sa dieťa stretáva vo svojom okolí. Pravidlá sa 
v hre prispôsobuje zámeru a obsahu hry. Pravidlá hry pomáhajú dodržať spôsob a postupnosť v hre 
a vzájomné vzťahy detí. Hry s pravidlami mávajú spravidla pevnú štruktúru: zámer hry, hrová činnosť, 
pravidlá a výsledok hry. Do tejto skupiny patria: 
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pohybové hry majú význam v telesnom rozvoji dieťaťa. Zaraďujeme sem hry na rozvoj základných 
lokomočných pohybov,  chôdza, beh, hádzanie, chytanie, ako aj hry na udržiavanie rovnováhy. 
Prostredníctvom pohybových hier rozvíjame pohybové schopnosti dieťaťa a jeho koordináciu. Zároveň 
sa posilňuje vôľa a sebaovládanie. Úspech pohybovej hry závisí od vhodného rozdelenia úloh deťom.  

didaktické hry možno charakterizovať ako hry s vopred stanoveným cieľom vyjadreným 
konkrétnou úlohou. Každá hra má svoje pravidlá a tie zodpovedajú cieľu hry, určujú spôsob a formu 
hrovej činnosti. Prostredníctvom didaktických hier sa rozvíjajú u detí kognitívne schopnosti, vytrvalosť 
a sústredenosť. Zároveň podnecujú deti k aktivite. Záver didaktickej hry je aj jej výsledkom a je možné 
prostredníctvom neho zhodnotiť aj splnenie úlohy (Valachová, 2009). 

 

Hry nie sú  vždy iba vecou detí, niekedy pri istých druhoch hier do nich zasahujú, vstupujú aj 
dospelý. Preto ak hovoríme o hre ako edukačnom prostriedku potom je na mieste hovoriť aj o riadení 
hier. 

Pôsobenie pedagóga počas námetových hier môže byť priame a nepriame. 

Tab. 18 Pri hrách je potrebné 

Pri hrách je potrebné 

rešpektovať vekové zvláštnosti detí 

rešpektovať návrhy detí pri vytváraní pravidiel hry 

oživovať hru novými prvkami a úlohami 

vedieť hru ukončiť včas 

sústrediť úlohy počas hry na záujmy detí, tak aby sa 
uplatnili takmer všetky deti a mali z hry radosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.3.4  Charakteristiky hry v mladšom školskom veku 

 

Hra prestáva byť dominujúcou činnosťou dieťaťa, ktorou bola v predškolskom období, ale 
nezaniká. Mení sa jej forma aj obsah. Život dieťaťa v školskom kolektíve spôsobuje, že nad inými hrami 
začínajú dominovať kolektívne hry. Typické  sú hry založené na určitých pravidlách. Počas hry sa deti 
delia na strany, ktoré proti sebe bojujú, súťažia alebo sa podporujú. Každé dieťa má v takejto skupine 
svoju pozíciu zladenú s pozíciami ostatných účastníkov hry. Mení sa aj ráz a funkcia hry. Školské deti 
čoraz viac začína zaujímať nie len proces, ale aj výsledok hry. Preto hra detí v školskom veku vyžaduje 
usmernenie na nejaký vytýčený cieľ, vôľové úsilie a také správanie sa, ktoré vedie k dosiahnutiu cieľa. 

Veľký význam začínajú nadobúdať v tomto období aj spoločenské hry každého druhu, ktoré majú 
ráz intelektuálneho súťaženia (domino, kocky, šach a pod.) 

V tomto období sa ešte zachovávajú tematické hry, ale ich tematikou sa stáva predovšetkým 
škola. Ale aj naďalej sa môžu hrať na cestovanie, nemocnicu a pod.. Tematické  hry sa v tretej až štvrtej 
triede transformujú a stávajú sa súčasťou učenia, pretože keď má učenie ráz hry, zmenšuje potrebné 
vôľové úsilie dieťaťa a umožňuje ľahšie prekonávať prekážky. 

V ďalšom vývine sa dostáva do popredia skôr práca ako hrová činnosť a hra slúži skôr ako 
oddychová aktivita (Vágnerová, 2001). 
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2  Záujmové činnosti v neformálnych procesoch 

2.1 Záujmové činnosti v škole 

Záujmová činnosť detí v škole má dlhú tradíciu. Nácvik  divadelných predstavení v latinskom jazyku 
a ich prezentovanie mecenášom a podporovateľom škôl bolo bežnou praxou už za čias J. A. 
Komenského a v jezuitských školách (por. Němec, 2002; Kratochvílová, 2010). Danú skutočnosť 
dokladuje aj známe dielo Schola ludus (Komenský, 1951), v ktorom práve Komenský predstavil  dvanásť 
divadelných predstavení pre žiakov. Záujmová činnosť bola už v minulosti považovaná za významný 
nástroj formovania ducha a rozvíjania schopností detí. Primárne však bola orientovaná na 
precvičovanie vedomostí a zručností nadobudnutých počas vyučovania. U niektorých pedagógov ako 
napr. Jana Bosca, zakladateľa saleziánskeho preventívneho výchovného systému, slúžila o. i. na 
formovanie osobnosti a charakteru (Přadka, 1999). Postupom času výchova mimo vyučovania získala 
širší význam a v súčasnosti plní  niekoľko funkcií. 

 

Tab. 19 Funkcie výchovy mimo vyučovania 
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výchovno-vzdelávacia 

zdravotno-hygienická 

sabarealizačná 

socializačná 

preventívna 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou školy vytvárať podmienky na výchovu mimo vyučovania 
podľa potrieb, záujmov žiakov a ekonomických možností školy. Pre naplnenie tohto účelu má škola 
sprístupňovať objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární, školských klubov a učební. Výchova mimo 
vyučovania sa má zameriavať na záujmovú, rekreačnú, športovú a spoločenskú činnosť žiakov (vyhláška 
MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole). 

Výchova mimo vyučovania v škole sa uskutočňuje prostredníctvom záujmovej činnosti, ktorú si 
žiaci volia dobrovoľne na obdobie zvyčajne jedného školského roka. Záujmová činnosť žiakov je 
finančne podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠ 
SR) prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov. Hodnotu vzdelávacieho poukazu určuje MŠ SR na 
konkrétny kalendárny rok. Napriek tomu, že pomenovanie poukazu má prívlastok vzdelávací, nejde o 
všeobecné, ale o záujmové vzdelávanie, ktoré sa stotožňuje so záujmovou činnosťou (Kováčová, 2007). 
Vzdelávací poukaz môže žiak odovzdať začiatkom školského roka škole alebo školskému zariadeniu, 
napr. centru voľného času, v ktorom navštevuje vybraný záujmový útvar. Popri vzdelávacích poukazoch 
v minulosti existovali aj kultúrne poukazy, ktoré slúžili na pokrytie nákladov spojených s návštevou 
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kultúrnych zariadení (divadla, múzea, galérie, kina a pod.). Kultúrne poukazy vydávalo Ministerstvo 
kultúry SR. 

Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch, ktoré môžu mať rôznu podobu. 

 

Tab. 20 Útvary záujmovej činnosti 
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záujmové útvary (napr. krúžky) 

súbory 

oddiely 

kluby 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Najrozšírenejšie sú krúžky, ktoré zaraďujeme do oblasti športu, prírodných alebo spoločenských 
vied, umenia, kultúry a pracovno-technickej oblasti. 

Činnosť v záujmových útvaroch má pravidelný charakter a uskutočňuje sa raz týždenne alebo 
dvakrát mesačne. Maximálny počet žiakov v záujmovom útvare  určuje platná legislatíva (zákon č. 
245/2008 Z. z.). Popri záujmových útvaroch môžu žiaci navštevovať nepovinný predmet, ktorý sa 
uskutočňuje na rovnakých princípoch ako záujmová činnosť. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti 
učitelia v škole v čase mimo vyučovania pripravujú žiakov na olympiády, školské podujatia (súťaž, 
turnaj, ples, oslava výročia a pod.), krátkodobé výmenné pobyty atď. 

V súčasnosti každá škola ponúka žiakom pomerne široký výber záujmových útvarov, ktoré 
personálne zabezpečujú učitelia, prípadne externí pracovníci, vychovávatelia, rodičia žiakov či 
dobrovoľníci. 

 

2.2 Záujmová činnosť vo voľnom čase 

Záujmová činnosť predstavuje základnú činnosť výchovy vo voľnom čase vo všetkých školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Významné postavenie má aj v činnostiach ďalších subjektov ktoré 
participujú na výchove vo voľnom čase. Vychádza zo záujmov detí, ktoré podnecuje a rozvíja. Svojimi 
formami a metódami sa líši od výchovno-vzdelávacieho procesu ktorý je realizovaný v škole. 

Záujmová činnosť, ktorá je z teoretického hľadiska súčasťou výchovy vo voľnom čase žiakov má 
svoje osobitosti a špecifiká, ktorými sa vyznačuje. 
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Tab. 21 Špecifiká záujmovej činnosti 

špecifická záujmovej činnosti 

relatívne autonómny charakter 

činnostný charakter 

neštandardné prostredie 

voľnejší charakter 

netradičná štruktúra výchovných pracovníkov 

motivujúce metódy hodnotenia 

Zdroj: Kratochvílová (2010) 

 

Relatívne autonómny charakter znamená, že výchovný proces sa uskutočňuje mimo záväzných 
povinností detí a mládeže, vychádza zo záujmov a potrieb žiakov, individuálnych schopností žiakov a 
ďalších predpokladov detí a mládeže, umožňuje uspokojovanie potrieb a rozvoj konkrétnych 
schopností a záujmov, vyznačuje sa dobrovoľnosťou pri výbere činností, uskutočňuje sa mimo 
záväzných povinností žiakov (Kratochvílová, 2010). 

Činnostný charakter sa realizuje priamou aktivitou účastníkov v činnostiach rôzneho zamerania 
ako oddychových, rekreačných, zábavných, spoločenských, záujmových, vzdelávacích, pracovných. 
Obsah činnosti nie je záväzne stanovený, je otvorený a rešpektuje záujmy účastníkov, potreby výchovy 
v konkrétnych podmienkach, schopností vychovávateľov a pod. 

Neštandardné prostredie znamená, že výchova sa realizuje v rôznom prostredí, ako napr. 
telocvičňa, športovisko, ihrisko, dielňa, ateliér, divadlo, laboratórium, príroda, koncertné sály a pod. 
Neštandardné prostredie umožňuje neformálnu atmosféru, pozitívnu klímu. 

Relatívne voľnejší charakter organizácie činností znamená, že sa uskutočňuje vo vekovo 
homogénnych ale aj heterogénnych skupinách, ktoré spája spoločný záujem. Skupiny môžu byť 
stabilné, napr. záujmové útvary, umelecké súbory a nestabilné, napr. besedy, tábory, výlety, 
spoločenské podujatia a i. 

Netradičná štruktúra výchovných pracovníkov znamená, že na nej participujú na nej pedagógovia, 
dobrovoľníci, profesionálni pracovníci z rozličných oblastí spoločenského života, napr. športovci, 
technici, umelci, amatéri. Pri organizovaní väčších podujatí získavajú i ďalších spolupracovníkov, napr. 
rozhodcov, porotcov, choreografov, aranžérov, programátorov (Kratochvílová, 2010). 

Motivujúce metódy hodnotenia by mali prevládať tak v činnostiach, ako aj v hodnotení činností, 
vzhľadom na individuálne možnosti jednotlivca, aj s dôrazom na jeho sebahodnotenie. Podporujú 
rozvoj sebadôvery, spontánnosti prejavu, tvorivosti, aktivity bez strachu a obáv zo zlyhania, neúspechu. 
Hodnotí sa najmä úsilie, snaha, motivuje sa k lepšiemu výkonu, ale hodnotia sa aj chyby, nedostatky. 

 

Funkcie voľného času 

Problematiku funkcií voľného času spracovali viacerí autori. Opaschowski (1997) uvádza funkcie 
voľného času obohatené o nové, netradičné funkcie, ktoré ich zároveň obohacujú. 
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Tab. 22 Funkcie voľného času 

funkcie voľného času 

rekreačná predstavuje uvoľnenie po vyučovaní a učení 

kompenzačná predstavuje rozptýlenie 

edukačná poznávanie a učenie 

kontemplačná uvažovanie nad zmyslom života 

komunikačná partnerstvá, kamarátstva 

participačná účasť na spoločnej činnosti 

integračná účasť v kolektíve 

enkulturačná  seba rozvoj prostredníctvom umenia 

Zdroj: Opaschowski (1997) 

 

Rozdelenie funkcií voľného času podľa charakteru jednotlivých typov inštitúcií uvádza Hájek et al. 
(2008). 

 

Tab. 23 Funkcie voľného času podľa typov inštitúcií 

funkcie voľného času výchovno-vzdelávacia 

 preventívna 

 zdravotná 

 sociálna 

Zdroj: Hájek et al. (2008) 

 

Z hľadiska zamerania predmetnej metodickej príručky a zároveň aj z hľadiska zamerania na mladší 
školský vek je akceptované rozdelenie podľa Pávkovej et al. (2002). 

 

Tab. 24 Základné funkcie voľného času 

základné funkcie voľného času 

výchovno-vzdelávacia 

sociálna 

zdravotná 

preventívna 

Zdroj: Pávková et al. (2002) 

 

Jednotlivé funkcie predstavujú základný rámec a smerovanie voľnočasovej výučby a záujmovej 
činnosti. Uvedené funkcie podľa rôznych autorov predstavuje len základný rámce. V súčasnosti sa 
funkcie obohacujú o aktuálne oblasti ako prevencia sociálno-patologických javov. 
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2.2.1 Princípy výchovy vo voľnom čase 

Princípy predstavujú zákonitosti zamerané na ciele výchovy a v súlade so všeobecnými 
požiadavkami určujú charakter výchovy (Kožuchová et al., 2018). 

Výchova vo voľnom čase sa riadi všeobecne platnými výchovnými princípmi. Vzhľadom na jej 
osobitosti, ktorými sa líši od výchovno-vzdelávacieho procesu realizovaného v škole, rešpektuje 
výchova aj špecifické princípy (Pávková, 2002). 

 

Tab. 25 Princípy výchovy vo voľnom čase 
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princíp pedagogického ovplyvňovania 

princíp jednoty a špecifickosti 

princíp dobrovoľnosti 

princíp aktivity 

princíp sebarealizácie 

princíp pestrosti a príťažlivosti obsahu 

princíp citlivosti a citovost  

princíp záujmovosti a zaujímavosti 

princíp orientácie na sociálny kontakt 

princíp efektivity 

princíp kvality a evalvácie 

Zdroj: Pávková (2002) 

 

Okrem uvedených princípov, ktoré predstavujú všeobecný a základný rámce výchovy vo voľnom 
čase, uvádzame aj vybrané a špecifické princípy typické pre deti v mladšom školskom veku 
(Masariková, 2002). 

 

Tab. 26 Princípy výchovy vo voľnom čase pre deti mladšieho školského veku 

princípy výchovy vo 
voľnom čase pre deti 
mladšieho školského 
veku 

princíp dobrovoľnosti dobrovoľné rozhodnutie dieťaťa zapojiť sa 
do aktivity 

princíp pluralizmu vytváranie vlastných názorov a postojov 

princíp demokracie a humanizmu právo na plnohodnotné detstvo 

princíp mravnosti a tolerancie nadobudnutie mravných hodnôt 

princíp konsenzu vo výchove dohody v rámci výchovnej skupiny 

princíp cieľavedomého zamerania 
aktivity 

zameranie na aktivitu 

princíp slobodnej voľby a 
individualizácie 

možnosť slobodnej voľby 

princíp tvorivej klímy atmosféra bez stresu a nervozity 

Zdroj: Masariková (2002) 
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2.2.2 Metódy výchovy vo voľnom čase 

Slovo metóda pochádza z gréckeho slova methodos a znamená cesta za niečím, cesta k niečomu 
alebo spôsob. Metóda je cieľavedomý, zámerný postup alebo spôsob práce alebo spôsob získavania 
nových poznatkov. Vo voľnočasových aktivitách sa využívajú špecifické metódy. 

 

Tab. 27 Metódy výchovy vo voľnom čase 

metódy výchovy  vo voľnom čase 

metóda povzbudenia 

metóda pochvaly 

metóda príkladu 

metóda usmernenia 

metóda napomenutia 

Zdroj: Kratochvílová (2010) 

 

Metóda povzbudenia sa uplatňuje tak, že deti ešte nemajú tak dobre nadobudnuté všetky 
poznatky, vedomosti, taktiež nedokážu vykonávať rozličné úkony alebo činnosti tak dobre a bezchybne 
ako dospelí, preto je nevyhnutné, aby sme ich dostatočne povzbudzovali, podporovali ich v úsilí. 
Vhodné je tiež „dodávanie chuti“ na prekonávanie prekážok a na zdokonaľovanie sa. Táto metóda je 
vhodnou motiváciou na to, aby sa deti nevzdávali hneď pri prvom neúspechu alebo prekážke. 

Metóda pochvaly sa prejavuje tak že, dieťa vynakladá veľa úsilia na to, aby jeho výkony boli dobré. 
Preto je nevyhnutné, aby sme ho ocenili a pochválili za jeho snahu, aktivitu a vynaložené úsilie. 
Vzhľadom na rôznu úroveň zručnosti detí, oceňovanie vynaloženého úsilia na realizáciu činnosti je 
často významnejšie, než samotný výsledok činnosti. Vychovávateľ by mal preto pochváliť aj výkon, 
ktorý nie je „dokonalý“. 

Metóda príkladu sa prejavuje tak, že deti potrebujú určité vzory, preto vychovávateľ by im mal 
byť vždy kladným, pozitívnym príkladom a mal by im ho poskytovať počas všetkých činností. Deti svoj 
vzor nielen imitujú, ale sa aj stotožňujú s tým, čo považuje za správne a nesprávne. Nejde teda iba o 
obdivovanie, ale interiorizáciu morálnych spôsobov konania. Prijatie morálnych noriem vzoru býva 
niekedy veľmi intenzívne a poskytuje dieťaťu dobrý pocit vlastnej hodnoty, sebaúcty a zmysluplnosti 
života (Křivohlavý, 2010). 

Metóda usmernenia je dôležitá preto, lebo deti nevedia vždy konať správne, nevedia ako sa majú 
v niektorých situáciách správať alebo zachovať, a preto ich treba občas usmerniť. Okrem toho, že 
vychovávateľ poskytuje deťom vždy pozitívne vzory, je nevyhnutné, aby ich vedel aj vhodným 
spôsobom usmerniť, naviesť na správnu „cestu“. 

Metóda napomenutia sa uplatňuje v prípade potreby, keď už osvedčené metódy ako je pochvala, 
povzbudenie, príklad nie sú v určitej situácii účinné, môže vychovávateľ vhodným spôsobom využiť 
metódu napomenutia. Využíva sa v prípade, keď dieťa svojím konaním a správaním narúša priebeh 
činností, vzťahy v skupine, skupinovú atmosféru a pod. (Kratochvílová, 2010). 
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2.2.3 Formy výchovy vo voľnom čase 

 

Obsah výchovy vo voľnom čase sa realizuje v určitých organizačných jednotkách, ktoré 
označujeme ako organizačné formy. Vymedzujú sa rovnako ako v didaktike, ich členenie je však odlišné. 

 

Tab. 28 Organizačné formy 

podľa počtu účastníkov 

hromadné činnosť väčšej skupiny, celého oddelenia, aktivity 
typu návštevy kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatí 

skupinové činnosť organizovaná s menšou skupinou, napr. 
činnosť v záujmových útvaroch, ktoré navštevujú 
deti so spoločnými záujmami 

individuálne práca s jedným dieťaťom, poskytovanie pomoci 
jednému dieťaťa, napr. pomoc s domácimi úlohami 

zmiešané kombinácia hromadných, skupinových 
a individuálnych foriem 

podľa času (dĺžky trvania) 

pravidelné dlhodobejší a ustálený charakter, práca podľa 
režimu dňa 

nepravidelné príležitostné, organizujú sa pri rôznych 
príležitostiach, sporadicky 

jednorazové mimoriadne podujatia, napr. oslavy 

podľa druhu aktivity 

pasívne utvárajú podmienky na účasť detí v roly divákov, 
poslucháčov atď. 

aktívne činnosti vyžadujúce aktívnu činnosť a vlastný podiel 
na činnosti 

podľa stupňa 
organizovanosti 

stabilné stereotypné postupy činnosti 

voľnejšie spontánne aktivity a činnosti detí 

podľa zamerania obsahu záujmové útvary podľa druhu zamerania, športové, umelecké, 
prírodovedné a pod. 

Zdroj: Masariková (2002, s. 90) 

 

 

Uvedené informácie týkajúce princípov, metód a organizačných foriem voľnočasovej výchovy 
predstavujú základný filozofický rámce, ktorý je zameraný na zabezpečenie výchovy detí vo voľnom 
čase. 
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3  Výtvarné činnosti v školskom klube detí 

Na realizáciu výtvarných činností v prostredí školského klubu detí je vhodné vychádzať zo 
všeobecne známych odborných informácií ohľadne výtvarných techník a technológií, ktoré by boli 
vhodné na následnú aplikáciu a využitie. Prostredie školského klubu detí je však špecifické a je vhodné 
špecifiká prostredia brať do úvahy pri výbere výtvarnej činnosti. 

3.1 Výtvarné techniky 

Pojem výtvarná technika je možné nájsť vo viacerých publikáciách a autorov. Pre základnú 
orientáciu uvedieme len niekoľko. Macko (1976) definuje výtvarnú techniku ako špecifický prostriedok 
výtvarného odrazu, ktorým sa vyjadruje zmyslové a rozumové poznanie a estetický vzťah ku 
skutočnosti. Iný autori uvádzajú že pod pojmom výtvarnou technikou rozumieme spôsob realizácie 
tvarov v materiáli alebo súbor technologických predpisov. Technika vo výtvarnom umení bola výstižne 
charakterizovaná ako „poézia činnosti“. Zároveň môžeme nájsť aj rôzne delenie výtvarných techník, 
podľa viacerých autorov. Avšak zároveň môžeme konštatovať, že delenie techník nie je veľmi rozdielne. 
Michalides rozoznáva techniky výtvarného umenia: umeleckú kresbu, umeleckú grafiku, maliarstvo 
a sochárstvo (in Macko, 1976).  Macko (1976) zaraďuje k plošným výtvarným formám: kresbu, maľbu, 
techniky tlače, odkrývacie techniky, kombinované techniky a materiálové techniky. K priestorovým 
výtvarným formám podľa neho patria: modelovanie, plastika z papiera a fólií a plastické práce 
z rozličného materiálu (Roeselová, 2000). Podľa Nedvědovej a Zatloukalovej (2000) môžeme za plošné 
techniky považovať  kresbu, grafiku a maľbu, ako priestorové hodnotia asambláž, modelovanie a 
tvarovanie a konštruovanie z rôznych materiálov. 

Pre účely tematiky výtvarných techník v prostredí školských klubov uvádzame nasledovné delenie 
výtvarných techník. 

 

Tab. 29 Výtvarné techniky 

plošné výtvarné techniky 

kresba 

maľba 

kombinované techniky 

materiálové techniky 

plastické a priestorové výtvarné 
techniky 

modelovanie 

konštruovanie  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pri výtvarnej technike sa používajú aj termíny výtvarný materiál a nástroj. Napríklad pri výtvarnej 
technike kresby sa použije ako materiál tuha, uhlík, rudka, tuš, farba. Nástrojom môže byť ceruzka, do 
tyčinky zlisované farbivo, pero, štetec, drievko. 
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Výtvarník nepoužíva výtvarné materiály a nástroje samoúčelne, ale volí ich tak, aby boli v súlade 
s použitou technikou a výtvarnou predstavou. Rôzne materiály majú rozdielne výrazové účinky. Preto 
je vhodný výber výtvarnej techniky a výtvarného materiálu a nástroja dôležitý aj v kontexte výtvarných 
činností v školskom klube detí. 
 

3.1.1 Kresba 

Medzi základe plošné výtvarné techniky patrí kresba. Patrí nielen k najstarším výtvarným 
prejavom človeka vôbec, ale je taktiež jednou z najčastejšie využívanou technikou v pedagogickej praxi 
vôbec (Hejný, 1990). V minulosti sa kresba skôr vnímala ako pomocný prostriedok pre ďalšie výtvarné 
techniky. Málokedy hrala samostatnú úlohu. Až neskôr v histórií bola docenené jej úloha a začala byť 
vnímaná aj ako samostatná výtvarná technika a spôsob výtvarného vyjadrenia. Prešla dlhým vývojom 
od skalných kresieb a rytín a po skutočné ponímanie a spôsoby podania. Je základom takmer každej 
výtvarnej činnosti. 

Kresbou – rozumieme zobrazenie na ploche pomocou línií a iných kresbových stôp, ktorými môžu 
byť body, rozpité, rozmazané alebo ryté línie, škvrny a pod. Kresbové účinky umocňuje nepokreslená 
plocha, farby a štruktúra podkladu na ktorom je kresba prevedená. Kresba býva väčšinou jednofarebná 
a prevádza trojrozmerný svet do dvojrozmernej plochy. 

Kresbová línia má veľa podôb, od tenkej vlasovej čiary až po silnú robustnú stopu. Kresbou 
môžeme vyjadriť jednak tvar predmetu, ale aj jeho objem, hmotu a štruktúru (Teissig, 1986). Línia 
použitá v kresbe môže v nás vyvolať aj nejaký pocit. Základným vyjadrovacím prostriedkom kresby je 
línia. Jej podstata je založená na vzťahu línií a plôch, ktoré predstavujú základné výtvarné vyjadrovacie 
prostriedky. Línia kresbového materiálu môže byť tenká, hrubá, vlnitá, ostrá, roztrasená, prerušovaná. 
Jej kvalita závisí od tlaku a pohybu ruky. 

 

3.1.1.1 Kresliace nástroje, materiály a pomôcky 

Tab. 30 Kresliace nástroje 

kresliace nástroje 

ceruzky  

uhol a rudka 

pastelky a farbičky 

suchý pastel 

mastný pastel 

olejový pastel 

fixky 

tuš a pierka 

štetce 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ceruzky patria k najbežnejším nástrojom na kreslenie. Línia ceruzkou sa vyznačuje jasným 
kovovým leskom. Na kreslenie sú najvhodnejšie mäkké ceruzky s označením H a B. Ceruzky 
s označením H majú tuhu tvrdšiu, sú vhodnejšie na písanie. Na kreslenie sú vhodné ceruzky B – B6. Na 
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bežnú prax v školských kluboch odporúčame využívať ceruzky B – B2. Pri výtvarnom vyjadrovaní dieťaťa 
je ceruzka vhodná na zaznamenanie si námetu, ale aj na samostatnú tvorbu. Kreslíme vždy na drsnejšiu 
stranu papiera. Pri kreslení neodporúčame používať gumu, iba v prípade použitia techniky kresby 
gumou. Ceruzky môžu byť zasadené v dreve, alebo ich vkladáme do nástavcov (verzatilka). Kresba 
ceruzkami a pastelkami sa dobre kombinuje s inými materiálmi, tuše, vodovými farbami, pastelmi. Ak 
kombinujeme kresbu ceruzou s farbou, použijeme drsnejší papier (Krizeková, 2013). 

Uhol má podobné vlastnosti ako ceruza. Môže byť prírodný, ktorý je čierny, alebo umelý. 
Najvhodnejšie drevo na výrobu prírodného uhla je lipa. Je mäkší ako ceruza, ľahko sa roztiera. Veľmi 
dobre sa s ním kreslí na veľké formáty. Hotové kresby je nutné zafixovať aby sa kresba nerozmazávala,  
fixatívom alebo lakom na vlasy. Pri kresbe uhlom neodporúčame gumovanie. 

Rudka kreslíme na veľké plochy bieleho alebo tónovaného papiera. Rudka nie je vhodná tam, kde 
je potrebné vyjadriť  detaily. Môžeme ňou kresliť hrotom aj plochou. Rudka zanecháva na papieri 
menej prašnú stopu, má rôzne odtiene červenej až hnedej. Kresbu rudkou je potrebné zafixovať. 

Pastelky, farbičky, farebné ceruzky sú veľmi častý a vhodný materiál na kreslenie v školskom klube 
detí. Vyrábajú a  sú dostupné v rôznych veľkostiach a hrúbkach. Je vhodné ich používať pri kresbe na 
menšie formáty. 

Suchý pastel predstavuje univerzálny materiál pre kresbu aj maľbu detí. Je to veľmi jednoduchá 
výtvarná technika. Veľmi jednoducho sa dá s nimi kresliť aj maľovať. Suché/kriedové pastely sú krehké 
a preto hotovú kresbu hneď zafixujeme, počas kresby namáčame do mlieka alebo do vody s klovatinou. 
Je do značnej miery krycí. Dobre sa s nimi kreslí na navlhčený papier vodou a lepidlom. Suchý pastel je 
vhodný na kresbu na stredne veľký až veľké formáty. Patrí medzi farebne najstálejšie techniky, pretože 
obsahujú málo pojidla, ktorý by časom mohol zmeniť farebný tón (Teissig, 1986). 

Mastný pastel, to sú olejové kriedy alebo voskové pastely, ktoré sa podobajú ceruzkám, ale sú 
mastné. Pri vzájomnom používaní a prerývaní vytvárajú špinavé farebné tóny. Mastný/voskový pastel 
sa nestiera, je vhodný pre deti, obsahuje rôzne farby, môže sa kombinovať s tušom, farbou a pod. 

Olejový pastel jeho tóny sú ostré a výrazné, vyniká aj leskom, ktorý podstatne zvyšuje optický 
účinok kresby. Kresbu olejovým pastelom netreba fixovať, pretože jeho povrch je stály.  Zvyčajne sa 
nevyužíva v prostredí školského klubu detí. 

Fixky sú veľmi obľúbeným kresliarskym materiálom u detí. Kreslí sa s nimi veľmi ľahko. Nevýhodou 
kresby fixkami je, že sa veľmi kĺžu po papieri, nie je možné ich stopu zmeniť prítlakom, línia je 
definitívna. Farby v ktorých sú fixky k dispozícii bývajú pomerne krikľavé a veľmi výrazné. Fixky nie sú 
stále, časom farba bledne. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach a farbách. S vyschnutými fixkami môžeme 
kresliť tak, že ich namáčame do tušu a atramentu. 

Tuš patrí medzi najstálejšie kresliarske materiály, nebledne ani po zaschnutí. Po zaschnutí je vo 
vode nerozpustný. Tušom kreslíme pomocou redisového pera, štetcami alebo drievkom, špajľou. 
Kresba tušom a štetcom vyžaduje väčšiu zručnosť a poznanie techniky. Na kreslenie tušom môžeme 
využiť nielen čierne tuše ktoré sú najbežnejšie, ale môžeme využiť aj farebné tuše. Kresbu tušom 
môžeme vhodne kombinovať, napr. lavírovaním alebo kolorovaním. 

Pierka a redisové perá sú vhodné na kreslenie, na kresbu tušom, prípadne atramentom alebo 
nariedenou farbou. Pierka stopu zanechávajú podľa hrúbky hrotu a charakter kresby ovplyvňuje 
použitý nástroj, farebnosť a hlavne zručnosť (Krizeková, 2013). Perokresba sa môže predkresliť aj 
ceruzkou. Pierko po namočení otierame o okraj, aby sa netvorili machule. Pierkom kreslíme na hladký 
papier suchý, alebo navlhčený, perokresbu je možné doplniť farbou, lavírovať alebo kolorovať. 
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Vlasové štetce sú väčšinou guľaté, ploché štetce sú väčšinou štetinové. Môžu byť rôznej hrúbky 
a kvality. Guľaté vlasové štetce sa používajú na kresbu, maľbu akvarelovými farbami. Ich tvar je 
uspôsobený tak, aby udržal veľké množstvo riedkej, tekutej vodovej farby. Na husté farby (temperové, 
acrylové) sú vhodné ploché štetinové štetce s krátkou drevenou rúčkou. Kvalitné štetce dobre držia 
vlas, je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením (Krizeková, 2013). 

Štetce pri maľovaní nedržíme nikdy tesne pri vlase na okraji kovovej obruby, vždy až za drevené 
držadlo. Štetec držíme k maľbe kolmo a otáčaním medzi prstami regulujeme silu ťahu. Štetcová kresba 
vyžaduje rýchlosť a zručnosť, je možné ju lavírovať, alebo kolorovať, ale dávame pozor, aby kresba 
zostala dominantná. 

 

3.1.1.2 Podklady na kresbu 

Papier patrí k základným materiálom, na ktorý môžeme kresliť a taktiež maľovať. Je to 
najdostupnejší materiál pri využívaní techniky kresby (Teissig, 1986). V súčasnosti sú dostupné rôzne 
veľkosti, hrúbky, farby papiera. 

 

Tab. 31 Druhy papiera na kresbu 

papier ako podklad na kresbu 

baliaci papier 

kladivkový papier 

pastelový kartón 

jemné papiere 

iné podkladové materiály 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Baliaci papier je dostupný, predáva sa vo väčších baloch. Na kresbu je vhodný archový baliaci 
papier, ktorý môže byť rôznej kvality. Na baliaci papier kreslíme vždy na drsnejšiu stranu, nie na hladkú, 
po ktorej by sa ceruza aj farba kĺzala. Podľa potreby môžeme formát upraviť, orezať. Baliaci papier je 
vhodný na kresbu ceruzou, uhlom, rudkou, farebnými kriedami. Výhodou baliaceho papiera je, že dieťa 
sa nemusí obávať, že papier zničí, pretože patrí medzi najlacnejšie materiály. 

Kladivkový papier alebo kresliarska štvrtka, je typ kartónového papiera, polo kartón. Je silnejší ako 
baliaci papier, predáva sa vo formátoch označených písmenom A (najväčší A1 84x60 cm, A2 60x42 cm, 
A3 42x30 cm, A4 30x21 cm, A5 21x15 cm). Na kreslenie (aj pri iných technikách) odporúčame formáty 
A1 – A3 (A4 a menšie formáty odporúčame len pri niektorých špecifických technikách). Vhodné je, ak 
sa formát netypicky upraví. Ak deti majú možnosť tvoriť na rôznych formátoch podporujem zároveň aj 
detskú predstavivosť a schopnosť vysporiadať sa kresliarsky s formátom. 
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Obr. 2 Formáty papiera 

                                                                Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pastelový kartón je výkres, ktorého farba môže byť jemne upravená do farebného tónu, napr. 
pieskový, šedý, červený, čierny a pod. predáva sa vo formáte A2. Jedna strana tohto papiera je 
drsnejšia ako druhá a je vhodná na kresbu ceruzou, perom, farebnými kriedami. Nie je vhodný pre 
maľbu akvarelovými a temperovými farbami. Jemné papiere  sú rôzne typy kancelárskych papierov, 
hodvábne papiere, farebné papiere a iné ručné papiere. Sú to skôr netypické materiály, ktoré sa 
využívajú menej, alebo pri špecifických výtvarných technikách. Medzi iné podkladové materiály 
najčastejšie využívané na kresbu sú napr. lepenkový papier, ktorý môže byť rôznej hrúbky (Teissig, 
1986). Je vhodný aj na maľbu temperovými farbami, ako podklad na koláž. Ako podklad môžeme využiť 
aj sololit, ktorý má podobné vlastnosti ako lepenka, ale je kvalitnejší. 

 

3.1.1.3 Techniky kresby 

Pri výtvarných technikách vždy začíname kresbou, pretože je to základná technika a zároveň je 
súčasťou aj iných výtvarných techník (Krizeková, 2013). Univerzálny postup ako zvládnuť techniku 
kresby neexistuje, avšak môžeme uviesť niekoľko odporúčaní. Deti v školskom klube sú vo veku, kedy 
už techniku kresby majú zvládnutú. 
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Tab. 32 Zásady správnej techniky kresby 

zásady správnej techniky kresby 

správne držanie materiálu 

uvoľnená ruka 

rozcvičenie ruky krúživými pohybmi pred kreslením 

pohyb vychádza z ramenného kĺbu, lakeť a zápästie sú uvoľnené 

ruku ľahko podopierame malíčkom, alebo dlaňou o podložku 

v sede podložku oprieme tak, aby mala šikmý sklon 

kresliaci nástroj držíme ľahko, ďalej od kresliaceho hrotu 

v stoji držíme nástroj vo voľne vystretej ruke 

Zdroj: Valachová (2014) 

Tab. 33 Odporúčané techniky kresby v školskom klube detí 

technika kresby suchou stopou 

kresba ceruzkou 

kresba farbičkami alebo pastelkami 

kresba uhlíkom 

kresba rudkou 

kresba pastelom 

technika kresby mokrou stopou 
kresba fixkami 

kresba perom, drievkom alebo štetcom 

netradičné kresbové techniky a prostriedky 

kresba na základe sluchového, hmatového, 
chuťového čuchového, pohybového a vizuálneho 
vnemu 

štylizovaná kresba 

kresba komiksu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Netradičné námety na kresbu (Valachová, 2014): 

- hry s líniou, čiarou (uvoľnenie ruky, kresba rôznymi smermi, kresba oboma rukami na 
zvislú plochu, dynamická kresba), 

- náhodilá kresba (kresba s netradičnými nástrojmi, zelenina, kefky,  a iné nástroje), 
- kresba so zatvorenými očami (automatická kresba), 
- kresba na základe čuchového, chuťového, sluchového, pohybového a iného podnetu, 
- fantazijná kresba, 
- kresbová parafráza, 
- ilustrácia. 
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3.1.2 Grafika  

Grafika v širšom slova zmysle znamená kresba a písmo (v gréčtine grafein – písať, ryť, kresliť). 
V užšom zmysle slova znamená možnosť reprodukcie, rozmnožovanie písomnej alebo obrazovej 
predlohy tiskom z matríc (Krejča, 1995). 

Grafika je súhrnným názvom pre všetky postupy, ktorými môžeme rozmnožiť obrazové predlohy. 
Prvým krokom je tvorba matríc. Hotové šablóny sa vkladajú do grafického lisu, z ktorého vychádzajú 
vytlačené obrazy vo viacerých exemplároch. 

Tab. 34 Rozdelenie grafiky 

grafika 

knižná grafika zahrňuje tvorbu ilustrácii, ale taktiež typografickú úpravu 
kníh a knižných obalov a pod. 

užitá grafika je zastúpená drobnou a príležitostnou tlačou ako 
novoročenky, ex-libris, známky, rôzne blahopriania, 
oznámenia a diplomy 

propagačná grafika je charakterizovaná tvorbou plagátov, rôznych letákov, 
reklamy, podnikové značky, kalendáre, obaly a pod. 

voľná grafika charakterizuje umelecký prejav bez vedľajších funkcií 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podľa spôsobu prípravy matice a tlače grafických listov rozlišujeme viacero druhov grafických 
techník (Krejča, 2010). 

 

Tab. 35 Rozdelenie grafických techník 

grafické techniky 

tlač z výšky 

tlač z hĺbky 

tlač z plochy 

Zdroj: Gero (1999) 

 

Grafické techniky podľa spôsobu tlače 

Tlač z výšky ako aj ostatné grafické techniky majú prípravu matrice takmer rovnakú. Na hladkú 
dosku z dreva, alebo lina sa prepauzuje alebo priamo nakreslí obraz kresby, ktorý chceme previesť do 
grafického listu pomocou tušu, čiernou alebo bielou temperou. Nezafarbené časti vyrežeme. Na 
pôvodnej ploche nám zostanú miesta, ktoré sa odtlačia. Princíp tlače spočíva v tom, že vyrezané časti 
na matrici po nanesení farby a vložení do lisu zostanú biele. Vzniká odtlačok  zrkadlovo prevrátený ako 
matrica. Požíva sa pri drevoreze, drevoryte a linoreze, zo starších techník kameňoryt, kovoryt. Medzi 
najstaršie techniky tlače z výšky patrí drevorez. Jeho počiatky môžeme hľadať v Oriente, až neskôr v 13. 
stor. n.l. sa objavuje v Európe. Aj keď prvé drevorezy boli vytvorené jednoduchou lineárnou kresbou, 
neskôr sa umelci šrafovaním snažili docieliť ilúziu svetla a tieňa, znázorniť objem. Po vynájdení 
kníhtlače sa technika drevorezu využívala na ilustrácie kníh (Gero, 1999). Ako materiál na výrobu 
matice sa používa drevená doska, rezaná pozdĺž kmeňa, po vláknach. Na ňu prenesená kresba sa 
obrezáva nožíkmi (vhodné sú japonské nožíky s krátkou čepeľou), prípadne dlátkami. 
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Drevoryt je taktiež nazývaný xylografia. Býva veľmi často zamieňaný s drevorezom, aj keď obe 
techniky sú odlišné.  Drevoryt dovoľuje oveľa jemnejšiu prácu. technika je podobná technike 
drevorezu, ale kým doska – matica pre drevorez je rezaná pozdĺžne, pri drevoryte je rezaná priečne, 
kolmo na smer vlákien. Najlepšie sa na výrobu matice hodí tvrdé, husté drevo. Na vyhĺbenie čiar sa 
nepoužívajú nožíky, ale rydlá, ktoré môžu byť jednoduché – vtedy zanechávajú jednu ryhu alebo 
stužkové, ktorými sa dá jedným ťahom ryť súbežne viacero súbežných prierezov (Krejča, 2010). 

Linorez je ďalšou technikou tlače z výšky. Ryje sa do linolea. Je veľmi vhodný pre prvé grafické 
pokusy. Môže sa používať korkové linoleum alebo linoleum vyrobené z PVC. Na rytie sa používajú 
linorytecké žliabkové rydlá z oceľového plechu a nože podobné drevorezovým. Ďalšou technikou tlače 
z výšky je tlač z koláže. 

Tlač z hĺbky má postup tlače je opačný ako pri tlači z výšky. Používa sa pri rytinách, suchej ihle, 
leptoch. podľa spôsobu spracovania tisovej formy na rytinu – medirytina, oceľorytina, mezzotinta, 
suchá ihla, patria sem aj lepty. Na rytinu sa nanesie farby, ktorá sa vtiera so vyrytého. Z ostatnej plochy 
sa farba zotrie a vytlačí sa to čo zostalo v škárach. Zrkadlový odtlačok je typický obtlačkom zbrúseného 
okraju matrice (Krejča, 2010). 

Tlač z plochy je typická tým, že na tlačiarenskej forme sú na rovnakej úrovni miesta ktoré sa tlačia 
aj miesta ktoré ostávajú biele. Princípom tlače je vzájomné odpudzovanie mastnoty a vody. 
Najznámejšie sú litografia a autorský ofset. Na tlačovej forme sa sú na rovnakej úrovni plochy ktoré 
majú byť biele aj tie ktoré majú byť odtlačené. Vlastná tlač je založené na vzájomnom odpudzovaní 
mastnoty a vody. Patrí sem litografia (Krejča, 2010). 

Medzi novšie grafické techniky zaraďujeme tlač cez sitko. Používa sa jemné sito, ktoré je upevnené 
na drevený alebo kovový rám. Na site sú lepidlom, alebo lakom zaryté miesta, ktoré sa nemajú vytlačiť 
a farba sa pretlačí cez sito gumenou stierkou. 

Výsledkom tvorby autora je grafika – grafický list, čo je výtlačok na voľnom liste papiera. Každý 
grafický list je vlastnoručne autorom podpísaný a očíslovaný, čo považujeme za originál. Číslo je 
umiestnené v ľavom dolnom okraji pod obrazom. Číslovanie sa udáva zlomkom, kde prvé číslo 
znamená poradové číslo a druhé zobrazuje celkový vytlačený náklad. To znamená že ak máme grafický 
list s označením 5/150, znamená to že máme priaty výtlačok z celkového nákladu  stopäťdesiat kusov. 
Nie je možné vytlačiť ľubovoľný počet originálov. Najvyšší náklad býva obyčajne 200 výtlačkov. Ďalšie 
výtlačky prevyšujúce tento počet nepovažujeme za originály a taktiež nemajú zberateľskú hodnotu. 
Umelec zvyčajne po vytlačení plného náklad matricu zničí. 

Uvedené grafické techniky sú pomerne náročné na vybavenie aj na zvládnutie pre deti v školskom 
prostredí a taktiež v školskom klube detí. Preto sa je vhodné využívať iné grafické techniky, ktoré sú 
zjednodušené, prispôsobené ale zachovávajú základné princípy grafických techník. 

 

Tab. 36 Alternatívne spôsoby grafických techník 

alternatívne spôsoby grafických techník 

odtlačky predmetov, prírodnín, ľudského tela 

tlač z papierovej šablóny, lepenky, koláže 

frotáž 

monotypia 

odkrývacia  technika 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.2.1 Netradičné grafické techniky a prostriedky 

Sú to tzv. nepravé grafické techniky, ktoré majú s grafikou spoločný princíp tvorby, postup tvorby. 
Nepotrebujeme pri ich využívaní špeciálne technické vybavenie a sú veľmi obľúbené medzi deťmi 
v školskom prostredí a je vhodné ich využiť v prostredí školských klubov detí. 

Tab. 37 Netradičné grafické techniky a prostriedky 

netradičné grafické techniky 

odtláčanie materiálov 

výroba tlačidiel 

tlač z rôzneho materiálu 

monotypia 

tlač z polystyrénovej alebo kovovej matice 

odkrývacia technika na voskovom podklade a jej 
alternatívy 

frotáž 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na odtláčanie materiálov  je možné využiť rôznorodý materiál ako časti svojho tela ako ruky, nohy, 
prsty, časti oblečenia, topánky, papuče, tenisky, rôzne iné materiály ako pokrčený papier, prírodniny 
materiál ako listy, kôra, plody (Valachová, 2014). 

Výroba tlačidiel nepredstavuje len samotné štruktúry ale môžu to byť konkrétne predmety. 
Napríklad deti si môžu vyrobiť matrice rôznych predmetov – srdiečka, mesiačik, kvet, list, domček 
a pod. Tlačidlá/matrice je možné vyrobiť zo zemiakov, korkových štuplíkov, vyrezávaním z mäkkého 
dreva, polystyrénu, sviečky a pod. 

Na tlač z rôzneho materiálu sa využíva princíp vytvorenia matrice z rôzneho materiálu, ktorá sa 
natrie farbou a odtlačí sa na podklad. Matricu môžeme vyrobiť z výkresov, lepenky, kartónov, textilu. 

Monotypia využíva princíp, ktorý poznáme aj podľa pretláčania kresby (písma) cez uhľový papier 
na papier. Jednofarebnú monotypiu urobíme pretlačením kresby na spodnú stranu papiera. Papier 
položíme na dosku na ktorú naváľame farby (tlačiarenské, olejové a.i.), papier opatrne pridŕžame 
a kresbu bez opierania ruky pretláčame, prekopírujeme ceruzou, guľkovým perom, drievkom, 
pastelom a pod. Vzniká iba jeden odtlačok originál, aj keď by sme mohli napr. kresbu odtláčať viackrát. 
Najjednoduchšia monotypia vzniká vytlačením hustej farby, alebo farieb na polovicu papiera ktorá sa 
preloží. Farby sa zmiešajú v vznikajú farebné škvrny, ktoré môžeme dotvárať. Táto technika sa zaraďuje 
medzi techniky maľbou a grafikou 

Tlač z polystyrénovej alebo kovovej matice musí mať vytvorenú matricu. Na vytvorenie matice 
môžeme použiť polystyrén alebo mäkkú kovovú fóliu z konzerv (paštéty), prípadne viečka na 
zaváraninové poháre. Kresbu vyrývame ostrejším predmetom. Hotovú matricu ako pri iných grafických 
technikách odtláčame (Valachová, 2014). 

Odkrývacia technika na voskovom podklade je zaujímavá hlavne pre svoj výsledný efekt. 
Princípom je preškrabávanie čiernej tušovej farby na voskovom podklade. V školskom prostredí je 
možné využiť aj alternatívu kresby zmizíkom na podklade natretom atramentom. 
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Frotáž vzniká pretláčaním reliéfnych vyvýšenín rôznych textúr, štruktúr prírodných alebo umelých 
foriem na hornú stranu priloženého mäkšieho pevného papiera (napr. deti opakom ceruzy takto 
pretláčajú reliéfnu plochu mincí). Je to kopírovanie pomocou plošne držaného stredne mäkkého 
grafického materiálu ako je mastný pastel, ceruza, hrudka a pod. Dosiahneme tak reliéfne vyvýšeniny 
textilu, listov, kôry, kovov príp. iných hmôt. Frotáž môžeme použiť na vykomponovanie celej plochy, 
na detail obrazovej plochy, alebo iba na objavovanie nového výtvarného pohľadu. Frotáž môžeme 
dotvárať aj maliarsky. 

 

3.1.3 Maľba 

Oblasť maľby má zo všetkých výtvarných oblastí a techník najviac druhov a techník, najviac 
možností výtvarne zobrazovať nielen o, čo kolo seba vidíme, ale aj svoj svet fantázie. Základným 
výtvarným vyjadrovacím prostriedkom maľby je farba. 

Maľba je výsledkom procesu nanášania farieb na podklad. Základom maľby je tvorba, výstavba 
obrazu z farebných škvŕn a plôch (Losos, 2010). 

 

Tab. 38 Rozdelenie maľby 

maľba voľná maľba 

 užitá maľba 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Voľná maľba zahrňuje všetky druhy maliarskej tvorby. Takáto maľba nie je určená k praktickému 
vyžitiu, nemá úžitkovú funkciu. Sú to všetky závesné obrazy rôznych veľkostí, formátov, námetov 
a techník. Môžeme ich vidieť v súkromných bytových priestoroch, v interiéry kancelárií inštitúcií 
a organizácií, múzeí a galérií (Bergerová, 2013). 

Užitá maľba slúži k praktickému účelu a sú viazané na praktický účel, na určité miesto. Sú to 
väčšinou nástenné maľby, gobelíny, maľby na skle. Sú bezprostredne viazané na architektúru. Maľby 
tohto typu označujeme ako monumentálne maľby. 
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Tab. 39 Druhy maľby podľa námetov 

druhy maľby podľa námetov 

zátišie umelci pri maľovaní zátišia študujú modeláciu 
rozličných predmetov v konkrétnom i volenom 
priestore 

krajinomaľba ako samostatný druh maľby bola zaradená až v 17. 
storočí, nebýva len zobrazením skutočne videnej 
krajiny, ale aj zobrazením duševného stavu, ktorý 
v maliarovi pohľad na krajinu vyvolal 

figurálna maľba je jedným z najstarších druhov maľby, predstavuje 
zobrazovanie ľudskej figúry,  zvyčajne jej predchádza 
kresbová príprava a dôkladné štúdium anatómie 

portrétna maľba pochádza z obdobia antiky, nejde v nej len 
o zachytenie vonkajšej podoby zobrazovaného, ale 
tiež o zobrazenie jeho vnútorných vlastností 

tematická maľba jej základom je zobrazovanie celej figúry, zvyčajne 
vyjadruje určitú tému, ideu, myšlienku 

abstraktná maľba nezobrazuje predmety a postavy, ale len výtvarné 
prvky – línie, plochy, farby 

Zdroj: spracované podľa Losos (1992) 

 

Techniky maľby sú veľmi vhodné na priamu aplikáciu vo výtvarných aktivitách v prostredí 
školského klubu detí. V mladšom školskom veku deti už uvedené techniky poznajú, mali možnosť sa  s 
nimi zoznámiť v rámci školskej výučby, preto ich použitie je veľmi jednoduché a vhodné. 

 

Tab. 40 Maliarske techniky 

suché maliarske techniky maľba pastelom 

tekuté maliarskej techniky 
maľba temperovými pastelmi 

maľba akvarelovými (vodovými) pastelmi 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Medzi suché maliarske techniky patrí maľba pastelom. Materiál sa používa ten istý ako pri 
technike kresby, ale rozdiel je že farby vypĺňa plochu obrysovej línie. Farebné odtiene umožňujú 
prekrývanie farieb (Bergerová, 2019). 

Medzi tekuté maliarske techniky patrí maľba temperovými farbami. Označujeme ju tiež maľba 
krycími farbami, pretože ju môžeme opravovať, premaľovať, meniť farebné tóny. Základným 
materiálom je temperová farba riediteľná vodou, rýchlo schnúca. Čím je farba redšie, tým je maľba 
priesvitnejšia. Je to technika veľmi vhodná pre deti v školskej praxi a tým pádom aj v školskom klube 
detí. Farba sa na podklad nanáša plochými štetcami, na výkres alebo baliaci papier. Môžeme použiť aj 
plátno, drevené alebo kartónové dosky, alebo sklo. 

Maľba akvarelovými (vodovými) farbami patrí taktiež medzi tekuté maliarske techniky. Považuje 
sa polokryciu techniku, má redšiu konzistenciu ako temperové farby. Presvitajú a nedajú sa prekryť. Sú 
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vyrábané v čistých, jemných pigmentoch. Pri maľbe akvarelovými farbami volíme tvrdší papier, 
s hladkým menej sacím povrchom. Okrem akvarelových farieb sú pri tejto technike potrebné guľaté 
štetce z pružnej srsti, ktorá vytvára ostrú špicu, ďalej dostatok čistej vody, paleta či podložka na 
miešanie farieb, handričky na utieranie štetcov a špongia. Maľujeme nimi na suchý alebo mokrý 
podklad. Sú vhodné na kolorovanú kresbu. Ide o náročnejšiu výtvarnú techniku, je potrebné mať isté 
zručnosti narábania s farbami a štetcom, preto jej časté využívanie nie je vhodné. 

Na maľbu môžeme využívať aj ďalšie maliarske materiály ako latexové farby, plagátové, akrilové, 
prstové, textilné farby alebo farby na sklo a porcelán. Podobné akvarelovým farbám sú anilínové farby, 
avšak tie môžu byť jedovaté. Sú to však finančne náročnejšie farby a taktiež narábanie s nimi vyžaduje 
maliarsku zručnosť, preto nie sú odporúčané na tvorbu v prostredí školského klubu detí. 

Pri využívaní maliarsky techník môžeme kombinovať suché techniky s mokrými. Okrem toho je 
vhodné využiť rôzna materiály a nástroje na maľbu, ako kefky, sitká alebo guľôčky. Je vhodné zaraďovať 
výtvarné hry s farbami, miešanie fariem pomocou experimentov. Ma maľbu môžeme využiť aj iné 
materiály napr. čajové vrecúška namočené do vody, alebo rôzne ovocie (Valachová, 2014). 

Medzi netradičné maliarske techniky môžeme zaradiť aj maľbu na tehly a kamene. Pri použití tejto 
techniky je dôležité podklad, kameň alebo tehlu odmastiť, umyť a až potom priamo maľovať. 

 

3.1.4 Kombinované a materiálové techniky 

Kombinované a materiálové techniky tvoria ďalšiu skupinu techník plošnej tvorby. Môžem ich 
zaradiť aj medzi netradičné techniky. Patria sem rôzne techniky, ktoré vznikli použitím dvoch 
a viacerých techník. Práve tieto techniky poskytujú priestor pre tvorivé a nápadité výtvarné riešenia. 

 

Tab. 41 Kombinované a materiálové techniky plošnej tvorby 

kombinované a materiálové techniky plošnej tvorby 

kolorovaná kresba 

techniky rezervy 

textilné aplikácie 

mozaika 

koláž kombinovaná s maľbou 

dekoláž 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Kolorovaná kresba je jednou z kombinovaných výtvarných techník. Základom jej výtvarnej formy 
zostáva kresba, ktorú obohacujeme vyfarbením vodovými, gombíkovými, lazúrovými farbami, 
farebnými tušmi, prípadne moridlami. Treba dodržať zásadu, aby sa kolorovaním nestrácal charakter 
kresby vypracovanej perom, drievkom, štetcom a pod. Pri kolorovaní sa nemusí farba vždy položiť na 
celú plochu kresby. Kolorovať možno aj kresbu uhľom (Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

Technika rezervy vznikne kombináciou voskového pastelu a vodových farieb alebo farebných 
tušov. Námet sa nakreslí voskovým pastelom na podklad a následným pretretím plochy vodovou alebo 
tušovou farbou. Farba priľne na miestach nepokreslených voskovým pastelom. Obmenou môže byť 



42 

 

kresba štetcom namočeným v klovatine. Po uschnutí sa kresba pretrie suchým pastelom a opláchne od 
tečúcou vodou. Pastel zostane a klovatina sa zmyje a zanechá bielu stopu a zaujímavý efekt. 

Obmenou môže byť aj rezerváž zmizíkom. Najskôr si celú plochu papiera zatrieme atramentom 
a potom do nej kreslíme zmizíkom. Ak zvolíme opačný postup, teda najskôr aplikujeme kresbu 
zmizíkom, najlepšie na papier natretý zriedeným atramentom a potom celú plochu natrieme 
neriedeným atramentom, budú stopy kresby mierne rozpité. Pri rezerváži môžeme okrem atramentu 
využiť aj farebné tuše (Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

Textilná aplikácia vzniká našívaním alebo nalepovaním textilu na podklad. Textilnú aplikáciu 
môžeme realizovať aj na polystyrénovú dosku, kde textil vtláčame alebo pripevníme špendlíčkami. 
Aplikáciu môžeme vytvoriť nalepovaní textilu na podklad. Najskôr si pripravíme zásobu textilných 
odstrižkov, ale aj lepidlo, nožnice a tvrdší papier. Vyžehlené odstrižky môžu deti strihať, rôzne k sebe 
prikladať, inšpirovať sa ich farbami, tvarmi vzorom. Námet si môžu dopredu predkresliť. Nakoniec 
textílie prilepíme. 

Mozaika je technika plošnej výzdoby podkladu zostavená z drobných častí papiera, textilu, 
kamienkov, rozbitých kachličiek, alebo iných materiálov, ktoré lepíme lepidlom na podklad. Ako 
podklad môžeme použiť papier, kartón, drevenú dosku, kus polystyrénu a pod. 

Koláž v kombinácii s maľbou je náročnejšou technikou z hľadiska času. Koláž je technika, ktorá 
vzniká lepením papierových alebo textilných častí na podklad. Jednotlivé časti môžeme vystrihovať 
alebo vytrhávať z farebného, novinového papiera a vytvárať zaujímavé námety. Je prínosom, ak 
vyberáme druhy papiera rozdielne povrchom, farbou, priesvitnosťou a tvárnosťou. Okrem rôznych 
druhov papiera môžu deti do koláže vlepovať rozličné papierové objekty, ako sú známky, novinové 
texty, obaly a podobne. Výraz koláže závisí ja od spôsobu spracovania papiera, trhania, strihania, 
krčenia a pod.. Po vytvorení kompozície môžeme lepiť vhodným lepidlom na podklad, ktorým môže 
byť papier, kartón, drevená doska, polystyrén. Koláž sa dá veľmi pekne kombinovať s technikou maľby 
(Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

Dekoláž je technika, ktorej princípom je odkrývanie častí nalepeného, navrstveného papiera. 

 

3.1.5 Plastické a priestorové výtvarné techniky 

Patria sem diela, ktoré sú trojrozmerné. Prostredníctvom priestorovej tvorby je možné výtvarne 
vyjadriť a zobraziť predmety, ľudí, zvieratá a svoje vnútorné pocity. Tvoriť môžeme v ploche 
a v priestore pomocou modelovania a konštruovania. Sú to dva najčastejšie spôsoby tvorby 
s materiálom (Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

 

Tab. 42 Priestorová tvorba 

priestorová tvorba 
modelovanie 

konštruovanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Modelovanie je spôsob vytvárania plastických alebo priestorových diel prostredníctvom vlastných 
rúk a výtvarného materiálu, ktorý nadobúda nový tvar. V literatúre sa stretneme s viacerými 
možnosťami delenia sochárskej tvorby. 

Gero (1999) rozlišuje podľa zvoleného postupu sochársku techniku plastickú – plastiku 
a sochársku techniku skulptívnu – skulptúru. Plastika predstavuje stvárňovanie hmoty modelovaním 
a nanášaním, pri skulptúre sa hmota uberá. Existuje však viacero typov sôch (zváraná, drôtená), ktoré 
tvoria prechod medzi týmito dvomi typmi. 

Za najbežnejší a najvhodnejší materiál na modelovanie je sochárska hlina, ktorá je mäkká a tvárna. 
Modeluje sa pomocou priberania a uberania modelovacej hmoty. 

 

Tab. 43 Spôsoby modelovania 

modelovanie 

modelovanie z hlinených valčekov základom sú valčeky vytvorené vyvaľkaním 
kusov hliny na doske, z ktorých sa vyzvárajú 
rôzne predmety 

modelovanie z hlineného plátu vyvaľkané hlinené pláty sa tvarujú do 
požadovaných tvarov stláčaním, rolovaním, 
ohýbaním 

modelovanie z jedného alebo viacerých kusov hliny 

Zdroj: Nedvědová, Zatloukalová (2000) 

 

Pri tvorbe s hlinou môžeme používať rozličné nástroje ako špachtle, ktoré sa používajú na 
uhládzanie vymodelovaných plôch, rytie a odkrajovanie prebytočnej hliny, ďalej drevené nože, ktoré 
sú určené na kresbu a odstraňovanie nerovností, očká na vyberanie hliny, kovové škrabky na zdrsnenie 
povrchu, kovová struna na odrezanie výrobku od podložky, ostrý nôž, prípadne lekársky skalpel na 
prerezávanie otvorov v hline, kuchynský valček na váľanie hlineného plátu, drevené latky na zarovnanie 
povrchu. Okrem nich je dobré mať aj pevnú podložku z dreva, sololitu alebo plastu, hrubšiu tkaninu, 
ktorú podkladáme pod hlinu, aby sa nelepila na plastovú podložku, sadrovú dosku na sušenie hotových 
výrobkov a  šmirgľový papier (Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

Ďalším materiálom vhodným na modelovanie je keramická hlina. Pri tvorbe s keramickou hlinou 
sa postupuje rovnako ako pri sochárskej hline. Hotové výrobky sa po dokonalom vyschnutí na sadrovej 
doske pália v keramickej peci, pred vypálením ich možno zdobiť rytím, vypichovaním, prerezávaním 
otvorov, vtláčaním drobných predmetov, engobovaním alebo glazovaním. 

Pretože väčšie objekty vymodelované sochárom nemajú dlhú trvanlivosť, často sa odlievajú do 
sadry. Medzi jej prednosti môžeme zaradiť schopnosť dokonale otlačiť povrch predmetov, krátka doba 
tuhnutia a schopnosť natrvalo si zachovať sformovaný tvar (Nedvědová, Zatloukalová, 2000). 

Technika odlievania zo sadry spočíva v tom, že sochár si najskôr vytvorí dielo vymodelované z hliny 
a z neho zhotoví sadrovú formu, ktorá korešponduje s tvarom vymodelovanej figúry. Pri menších 
a tvarovo jednoduchších modeloch bývajú tieto formy jednoduché, pri objemovo väčších modeloch 
môžu byť zložené z dvoch, ale aj viacerých častí. Princíp spočíva v tom, že najskôr sa napríklad reliéf 
vymodelovaný v hline ohradí na podložke dookola vrstvou hliny alebo textíliou a na povrch modelu sa 
naleje tenká vrstva sadry, ktorá sa nechá krátko schnúť. Táto sadra môže byť zafarbená. Potom sa na 
model nanáša sadra bez farbiva a po jej uschnutí a odstránení drevenej podložky s hlineným modelom 
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nám vznikne forma, ktorá je negatívnou podobou reliéfu. Po jej umytí a natretí mydlinami zhotovíme 
sadrový odliatok – originál, ktorý treba po stvrdnutí pozorne oddeliť od sadrovej formy dlátkom. Pri 
oddeľovaní nás farebná vrstva sadry upozorňuje na blízkosť sadrového odliatku – originálu.  Existuje 
viacero druhov sadry, pri modelovaní sa používa modelovacia sadra. 

Na modelovanie sa dá použiť aj iný materiál ako papier, piesok, sneh, polystyrén, cesto (slané, 
octové), sadra, modurit, plastelína 

Konštruovanie je spôsob vytvárania priestorových diel pomocou materiálu, ktorý si zachováva svoj 
pôvodný tvar. Môžeme upraviť jeho farbu alebo rozmer. Pri konštruovaní využívame viacero 
technických činností ako strihanie, ohýbanie, skladanie, lepenie. Najjednoduchším materiálom sú 
rôzne stavebnice z dreva, kovu, plastu. Zaujímavým materiálom je prírodný a odpadový materiál. 
Objekty z nich pôsobia umeleckejšie a originálnejšie. 

 

3.1.5.1 Netradičné techniky a prostriedky plošnej a priestorovej tvorby 

Vytvárať trojrozmerné alebo plošné dielka môžeme s deťmi aj z iných materiálov ako sú rôzne 
druhy papiera, textil, prírodný materiál, odpadový materiál. Môžeme sem zaradiť aj reliéfy 
z kašírovaného alebo navlhčeného papiera, objekty vyrobené z drôtu a obalené papierom alebo 
okašírované. 

 

Tab. 44 Netradičné techniky 

netradičné techniky 

asambláž 

akumulácia 

paketáž 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Princípom techniky asambláže je zostavovanie rôznych predmetov dohromady a ich následné 
vkladanie do rámov. Vytvorená kompozícia pôsobí netypicky a zaujímavo. Môžeme povedať, že sú to 
obrazy nakreslené predmetmi. 

Akumulácia je podobná technika ako asambláž, pretože využíva rôzne predmety. Rozdiel je v tom, 
že výsledkom je priestorový objekt vytvorený hromadením veci. 

Paketáž je technika, ktorá ozvláštňuje bežné, každodenné objekty ich zabalením alebo zakrytím. 
Na zahalenie sa používa papier, látky, rôzne fólie alebo lepiace pásky. Technika sa dobre kombinuje aj 
s inými technikami. 

 

3.1.6 Z teórie farby 

Vo výtvarnom poňatí farby pôsobia psychologicky, esteticky a majú zároveň kultúrny kontext. Vo 
výtvarnom prevedení môže vyjadrovať rôznu expresiu, výraz, zážitky, dojmy, nálady, pocity. Kresba, 
tvar, a forma sú priestorovými projekciami zážitku, farba podčiarkuje emočnú zážitkovú oblasť. 
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Tab. 45 Funkcie farby 

funkcie farby 

objektívne charakterizuje istý predmet 

má schopnosť emocionálneho výrazu 

je nositeľom významu a má symbolickú funkciu 

vytvára harmonické sústavy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Uvedené funkcie farby ju charakterizujú predovšetkým z esteticko-teoretického hľadiska. 

Symbol, podobne ako farba patrí medzi základné výrazové prostriedky umelca a dieťaťa. Nemá 
nič spoločné s logicky riadenou projekciou priamej vizuálnej skúsenosti. Tým, že dieťaťu poskytneme 
dostatočný priestor na tvorbu symbolov, umožníme mu pevné základy k neskoršej interpretácii 
symbolov v umení. Farba a symbol spolu úzko súvisia. Detský výtvarný prejav je viazaný na systém 
symbolov. Zároveň treba podotknúť, že existuje určitá stabilita vzťahov medzi farbou, tvarou 
a obsahom. Určité veci sú v našej predstave od počiatku spojené s určitými farbami a táto súvislosť 
platí nielen pre nás, ale pre všetkých ľudí. 

 

3.1.6.1 Farby v kultúrno-historickom kontexte 

Tvary a farby sú stavebnými prvkami všetkých vizuálnych symbolov, ale aj samé majú v sebe 
hlboký symbolický význam. Symbolické tvary a farby sa objavujú v kultúrach starého Egypta a grécka 
a v kultúrach severnej Európy. 

Farby sa využívali k liečeniu mentálnych porúch – tento fakt potvrdzuje moderná psychiatria, že 
farba môže priamo a hlboko ovplyvniť ľudskú psychiku. Symbolickému jazyku farieb sa dá najlepšie 
porozumieť pozorovaním ich výskytu v prírode (Jung, 2017). 

Čínsky cisári dynastie Chan, 206 p.n.l.-200 n.l. si vyberali farby obradného rúcha podľa toho, kam 
smerovali svoje modlitby. Ak sa obracali s prosbami k Mesiacu, boli oblečený v bielom, ak k Slnku 
v červenom. Ružová farba pripomínala východ slnka, bola pre Číňanov farbou nadchádzajúceho 
úspechu. 

Farby dúhy – v kresťanskej tradícii symbolizuje sedem farieb dúhy sedem darov Ducha svätého 
cirkvi – sviatosť, náuku, breviár (modlitebná knižka kat. kňazov), zriadenie, modlitbu, a moc vyvoľovať, 
a zväzovať. Farba je jednou z oblastí denného života, v ktorej je symbolika veľmi jasne zastúpená. Je to 
tak preto, lebo farby pôsobia na naše city bezprostredne, majú moc nás povzbudiť, ukľudniť, obšťastniť, 
ale aj deprimovať (Jung, 2017). 

 Existujú teórie, ktoré spájajú symbolický význam farieb s náboženskými teóriami, sedem farieb 
spektra spájajú s magickou číslovkou sedem, so siedmimi notami hudobnej stupnice a pod. 

Zlatá farba ako farba slnka je symbolom vznešenosti a farebné vyjadrenie božského princípu. 
Egypťania ju spojovali s bohom slnka Ra a s obilím, na ktorom závisel život. V hinduizme bola symbolom 
pravdy. Starí Gréci ju považovali za symbol rozumu a nesmrteľnosti – nesmrteľnosť bola v báji 
zastúpená zlatým rúnom, ktoré našiel Jáson zavesená na strome života (Jung, 2017). 

. 
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Červená farba symbolizuje energiu prúdiacu telom, životnú silu živočíšneho sveta, farbu, ktorá sa 
objavuje na tvárach aj pre očami človeka vo chvíľach prudkého citového vzplanutia. Červená je farba 
vojny a farba najväčšieho rímskeho boha Jupitera. Je to farba mužstva a činorodosti. Pre Číňanov 
symbolizuje šťastie, pre kresťanov je farbou Kristovho umučenia. 

Modrá farba je farba intelektu, mieru a rozjímania. Je symbolom vody a chladu, ale tiež oblohy, 
nekonečnosti, prázdnoty z ktorej povstáva a do ktorej sa navracia bytie. Pre kresťanov je modrá farbou 
Panny ako kráľovny nebies a označuje vieru a svätenú vodu. Starí Gréci a Rimania pripisovali modrú 
farbu Venuši, bohyni lásky (Jung, 2017). 

Zelená farba symbolizuje svet pocitov a taktiež prírodu, a to nielen v raste ale aj v rozklade. Ako 
ambivalentná (protikladná, majúca dve protichodné polohy) farba býva spojovaná so žiarlivosťou. 
V pozitívnom význame predstavuje keltský ostrov blahoslavených Tir Nan Og, ku ktorému cez hmlu 
smrti putovali duše. 

Žltá farba aj keď nesie niektoré významy zlatej farby, je taktiež farbou nevery a zrady. Žltá vlajka 
označovala na Západe miesto nemoci a karantény, V Číne je však žltá národnou farbou, zasvätenou 
cisárovi. Pre budhistov je symbolom pokory, odtiaľ šafránová farba mníšskych rób (Jung, 2017). 

Čierna farba na západe je farbou smrti, smútku a podsvetia. Čierna mačka ako šťastné znamenie 
sa objavuje v modernej dobe. Pre hinduistov je symbolom času a bohyne krvavých obetí a orgií Kálií. 
Egypťanom symbolizovala znovuzrodenie a vzkriesenie. 

Biela farba je symbolom čistoty, panenstva a transcendenta, aj keď zároveň symbolizuje smrť 
a v oriente je farbou smútenia. Pre Tibeťanov je biela farbou hory Meru, ktorá mala byť „v strede sveta“ 
a symbolizuje prístup k poznaniu. 

Fialová farba v sebe spája moc a autoritu červenej posvätnosť a múdrosť modrej. Je považovaná 
za najmystickejšiu farbu so všetkých farieb. Pri meditácii môže pomôcť k povzneseniu vedomia do 
vyšších sfér. Je tiež farbou smútku a trúchlenia. V bájach je do fialového rúcha odetá nymfa Échó, ktorá 
sa utrápila pre lásku k Narcisovi (Jung, 2017). 

 

3.1.6.2 Farba v detskom výtvarnom prejave 

V detskom výtvarnom prejave je veľa farebných škvŕn, ktoré sú nezávislé a nedajú sa dovodiť 
z koloritu, ktorý majú zobrazované veci v reálnom živote. Dieťa má emocionálne vzťahy k istej farbe, 
ktorú často používa. Môžeme usudzovať, že farba súvisí s farebnou rečou dieťaťa a jeho individuálnou 
psychikou. V oblasti farebných predstáv a zážitkov platia niektoré známe konštanty. Určité veci 
a predmety v našej predstave sú asociované určitými farbami. Táto asociácia platí nielen pre nás, ale 
pre všetkých. Farba je podmienkou predstavy, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Dá sa konštatovať, že 
existuje určitá stabilita vzťahov medzi farbou, tvarom a obsahom. 

Dieťa vo svojom výtvarnom prejave zachováva farbu vo svojej znakovej hodnote vtedy, ak sa úzko 
viaže s určitou predstavou a má hodnotu vecnej konštanty (zelený strom, červená strecha, žlté slnko, 
modrá obloha). Ak farba nie je zviazaná s vecou tak úzko, dieťa púšťa uzdu svojej fantázie a záľubu vo 
farbách sa snaží zreteľne uplatniť podľa svojich predstáv (Valachová, 2010). 

Kolorit (farebnosť) sa prejavuje v subjektívnej preferencii určitých farieb. Vzťah k farbám sa mení 
a je závisí od psychického stavu dieťaťa a emocionálneho zážitku. Typické je pre predškolský vek 
pretrvávajúca individuálna farebná paleta, farebná nadsádzka. 
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Farebná nadsádzka sa prejavuje v tom, že dieťa maľuje pomocou nej preto, aby uspokojilo svoju 
potrebu rozlíšiť jednotlivé veci na obraze, chce ich zobraziť čitateľne. Dôležitú úlohu zohráva 
emocionálny zážitok. Dieťa pociťuje potrebu vystupňovať farbu v tých miestach, kde sa stretáva s inou 
farbou. Možno archetipicky sa pohybuje v oblasti farebnej súhry, ktorú môžeme nazvať kompozícia, 
harmónia (Valachová, 2014). 

Je empiricky dokázané, že u detí sú všeobecne obľúbené farby teplé, intenzívne, čisté tóny viac 
ako farby studené, bledé a tmavé. Záľuba v uprednostňovaní určitej farby má individuálny a osobitý 
charakter (Uždil, 2002). 

 

3.1.6.3 Názory na preferenciu farieb u detí 

Výskumy potvrdzujú že deti v predškolskom a mladšom školskom veku majú sklon preferovať 
niektoré farby. Jednoznačné dôkazy však v súčasnosti nie sú známe, nakoľko problematika preferencie 
farieb je náročná, nakoľko je spojená s emocionalitou človeka. 

Fleminghaus (1959) – poradie farieb - dievčatá uprednostňujú červenú, fialovú, žltú, modrú farbu, 
chlapci – červenú, žltú, fialovú, modrú. 

Švancarová a Švancara (1980) – prezentujú názor, že menšie deti majú sklon k istej farebnej 
samoúčelnosti. U starších detí má farba slúžiť k vyjadreniu dynamiky deja. 

Lowefeld, Lambert (1987) – tvrdia, že požitie farieb u detí 4-7 ročných môže byť pre ne vzrušujúci 
zážitok. Deti vo veku 7-9 rokov objavujú vzťah medzi farbou a objektom. Vie pomenovať farby a na 
základe vlastnej skúsenosti vie pričleniť farby k objektom. 

Uždil (2002) – deti v predškolskom a mladšom školskom veku preferujú teplé farby viac ako 
studené. Ale samotná záľuba vo farbe, tzv. individuálna farebná paleta sa uplatňuje vtedy, ak dieťa má 
možnosť samo miešať farby, alebo ak mu väčšia plocha papiera umožňuje použiť väčšie množstvo 
tónov a hľadať ich vzájomný súlad. 

 

3.1.6.4 Symbolika farieb v detskom výtvarnom prejave 

Reč farieb je súčasťou základnej a veľmi obsiahlej symboliky, s ktorou sa stretávame 
v najrozmanitejších oblastiach života. Výberu a použitiu farieb v detskom výtvarnom prejave nie je 
možné uprieť psychologickú hodnotu, ale pri interpretácii je nutné prihliadať k veku subjektu. 

Neprítomnosť farieb v celej kresbe, alebo pri zobrazovaní určitých tém preukazuje citovú 
prázdnotu, niekedy asociálne tendencie. Pri použití farieb sa uplatňuje ich rôzne vlastnosti – intenzita, 
hustota, viditeľnosť z diaľky a odtieň. Napríklad spojenie určitých farieb pôsobí harmonicky, iné naopak 
šokuje svojou krikľavosťou, nesúladom a ukazuje na poruchu, ktorá býva emocionálneho pôvodu. 

 

Tab. 46 Použitie farieb dieťaťom 

Dieťa používa farby dvoma 
spôsobmi 

napodobňuje prírodu modré nebo, zelená tráva, 
žlté slnko 

necháva sa viesť svojim 
nevedomým 

to vypovedá o jeho myslení 
a osobnosti najviac 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Pred tým ako vyslovíme nejaký záver o tom, ako dieťa používa a preferuje farby a budeme  
interpretovať detský výtvarný prejav, musíme sa presvedčiť, že dieťa dobre vidí a počuje. 

 

3.1.6.5 Význam farieb v detskom výtvarnom prejave 

Červená farba – podľa niektorých výskumov je úplne normálne, ak dieťa pred šiestym rokom 
používa výhradne červenú farbu. U detí chorých nemá červená tak sýty odtieň. Po šiestom roku ukazuje 
na tendenciu k agresivitu a nedostatočnú kontrolu emóciám (Uždil, 1976). 

Modrá farba – používajú ju aj deti mladšie ako 5 rokov. Tieto deti sa vyznačujú tým, že kontrolujú 
svoje správanie viac ako deti, ktoré používajú červenú farbu. Používanie modrej farby v 6 rokoch 
znamená, že dieťa je dobre adaptované. Modrá nahrádza hnedú vtedy, ak dieťa nechce zostať už 
miminom. Pokiaľ používa výhradne modrú, ukazuje to na prílišnú sebakontrolu. 

Zelená farba – použitie je zrovnávané s modrou a odráža skôr sociálne vzťahy. 

Žltá farba – je veľmi často spojovaná s červenou alebo sa používa samostatne. Niekedy poukazuje 
na veľkú závislosť dieťaťa na dospelom (Uždil, 1976). 

Hnedá farba – rovnako ako tmavé nevýrazné farby odráža aj hnedá farba zlú rodinnú i sociálnu 
adaptovanosť dieťaťa a jeho rôzne konflikty. Tieto regresívne farby používajú často tvrdohlavé deti.  

Fialová farba – malé deti ju požívajú len zriedkavo, je príznakom nekľudu. Často sa vyskytuje 
v spojení s modrou a znamená úzkosť. Je používaná najmä v obdobiach ťažkej adaptácie a niekedy sa 
objavuje vedľa nej zelená. 

Čierna farba – vyskytuje v akomkoľvek veku a prezrádza určitú mieru úzkosti. Niekedy svedčí 
o bohatom vnútornom živote. Symbolika černej je však zvláštna v období puberty, kedy vyjadruje 
neprípustnosť a ostych vo vyjadrovaní citov. 

 

 Pri interpretácii symboliky farieb v detskom výtvarnom prejave je nutné prihliadať na ďalšie 
faktory – kultúrne vplyvy, móda, línie a formy, kombinácia farieb. 

 Extrovertné dieťa – je impulzívne, činorodé, prekypuje afektivitou, je obrátené smerom von, 
stále vyhľadáva kontakty, ľahko vyjadruje svoje city, pritom prejavuje sklon k instabilite, aj keď sa 
prejavuje ako necitlivé, ľahko ho zrania afektívne šoky. Takéto dieťa používa veľký počet farieb, hlavne 
červenú, žltú, oranžovú a bielu. 

 Introvertné dieťa - ťažko sa sním nadväzujú kontakty, vyvíjajú len obmedzenú činnosť. 
Uspokojí sa s malým počtom farieb, priemerne s jednou až s dvoma – modrá, zelená, alebo fialová, 
čierna, prípadne šedá. Dieťa, ktoré je dobre sociálne adaptované používa spravidla 4-6 farieb (Uždil, 
2002).  

 

Počas vývoja dieťa nepoužíva stále tie isté farby. Niekedy prejde cez obdobie bez farieb, alebo 
naopak obdobím veľmi farebným. V interpretácii farieb nemá farba absolútnu hodnotu, ale všeobecne 
platí, že používanie teplých a jasných farieb svedčí o vyrovnanosti, zatiaľ čo tmavé farby ukazujú na 
tendenciu ku smútku, úzkosti, prípadne odpor k niekomu alebo niečomu. Bledé odtiene vyjadrujú 
citovú nevyrovnanosť alebo zlý zdravotný stav. 
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3.2 Metodické odporúčania pre vedenie výtvarných aktivít v školskom klube 
detí 

Metodické odporúčania vychádzajú zo všeobecných metodických odporúčaní pre vedenie 
výtvarných aktivít, avšak reflektujú špecifiká veku a prostredia. 

 

Tab. 47 Postup vedenia výtvarnej aktivity v školskom klube detí 

postup vedenia výtvarnej aktivity 

stanovenie cieľa objasňuje zameranie výtvarnej 
aktivity 

výber a voľba výtvarného 
problému 

konkretizuje samotnú výtvarnú 
aktivitu detí 

voľba námetu mal by byť zaujímavý a atraktívny 
pre deti 

výtvarné materiály a techniky tak aby deti mali na výber 

realizácia výtvarnej aktivity tak aby deti stihli dokončiť 

hodnotenie a záver je vhodné deti pochváliť a 
povzbudiť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Postup vedenia výtvarnej aktivity predstavuje odporúčaný postup. 

Stanovenie cieľa výtvarnej aktivity je jedným z prvých úkonov, ktoré je potrebné stanoviť. Cieľ 
výtvarnej aktivity by mal reflektovať vekové a individuálne osobitosti skupiny detí v skupine. Zároveň 
by mal byť kompatibilný so školským programom školského klubu detí. Výtvarný problém, ktorý si 
stanovíme nadväzuje priamo na cieľ výtvarnej aktivity. Výtvarný problém predstavuje zacielenie na 
priamu výtvarnú tvorbu detí. Špecifické prostredie školského klubu je potrebné reflektovať. 

Následne stanovujeme výtvarný námet. Výtvarný námet je krátka charakteristika toho, čo deti 
zaujíma a čo bude motiváciou v ich výtvarnej tvorbe. Výtvarný námet by mal byť dosť široký preto, aby 
deti mali možnosť výberu a aby sme ich neobmedzovali vo výtvarnej tvorbe. 

Výtvarné techniky a materiály predstavujú základ materiálneho a technického zabezpečenia 
výtvarnej aktivity. Vzhľadom na špecifické prostredie odporúčame výtvarné techniky jednoduchšieho 
postupu a nenáročnejšieho zabezpečenia. Avšak mali by byť zároveň atraktívne a zaujímavé pre deti. 
Je dôležité ich striedanie, aby sa deti postupne mali možnosť oboznámiť a tvoriť s rôznymi výtvarnými 
technikami a materiálmi. Je vhodné myslieť na to, že by si deti mali mať možnosť vybrať  s akými 
farbami budú tvoriť, aký veľký výkres chcú použiť a pod.. Voľba nevhodnej výtvarnej techniky vzhľadom 
na výtvarný námet je najčastejšou chybou v rámci vedenia výtvarných aktivít. Ak je výtvarný námet 
zameraný na zobrazenie detailov v rámci zobrazenia, potom je vhodné zvoliť výtvarné techniky, ktoré 
to deťom umožnia zobraziť, napr. mastný pastel, kolorovaná kresba, kresba ceruzkou, perom, tušom. 
Ak je výtvarný námet zameraný na abstrakciu alebo na vyjadrenie nálady, sú vhodné skôr maliarske 
techniky, ako maľba temperovými, akrylovými alebo vodovými farbami a väčšie formáty. 

Počas realizácie výtvarnej aktivity je vhodné deti neusmerňovať, nevstupovať im do výtvarnej 
tvorby. Priame zasahovanie je nevhodné, pretože nevhodne ovplyvňuje tvorivú výtvarnú tvorbu. 
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Sebarealizácia je veľmi dôležitá a prínosná pre dieťa a rozvoj jeho výtvarnej tvorby. Pedagóg by mal byť 
facilitátorom, ktorý je deťom k dispozícii ale priamo do výtvarnej tvorby nezasahuje, ale motivuje 
a podporuje. 

Napriek špecifickému prostrediu školského klubu detí je vhodné myslieť aj na ukončenie 
a zhodnotenie výtvarnej aktivity. Hodnotenie nie je totožné so školskou výtvarnou aktivitou. 
V školskom klube je vhodné postupné ukončenie výtvarnej aktivity a zároveň jej jednoduché 
a motivujúce zhodnotenie. Podporné a motivujúce hodnotenie je významným motivujúcim činiteľom 
v rámci výtvarných aktivít v školskom klube detí. 
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4  Stáž VytUm 

Stáž možno charakterizovať ako formu praktickej výučby alebo pobyt s cieľom získania praktických 
zručností a rozšírenia si odbornej kvalifikácie (Všeobecný encyklopedický slovník, 2002) 

Cieľom stáže VytUm je aktivita zacielená na školský klub detí, kde sa budú realizovať výtvarné 
činnosti detí. Aktivita bude konkrétne zameraná na potreby školy. Študenti získajú nové kompetencie 
a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa zameranej na výtvarné aktivity v školskom klube detí. 

 

Tab. 48 Podmienky stáže VytUm 

forma stáž 

rozsah 10 hodín 

určenie študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa 

študijný program výtvarná edukácia/výtvarná edukácia v kombinácii 

podmienky absolvovania pre študenta reflexívny denník 

podmienky pre cvičného učiteľa hodnotenie študenta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.1 Podmienky pre študenta 

Podmienky absolvovania pre študenta vychádzajú z kontextu stáže, ktorá je zadefinovaný  
v informačnom liste stáže. Stáž je charakteristická pobytom v reálnom prostredí, v našom prípade ide 
o školský klub detí pri základnej škole. 

Rozsah stáže je zadefinovaný na 10 hodín. To znamená, že študent je povinný zúčastniť sa stáže 
v plnom rozsahu. 

Stáž VytUm je určená pre študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia študijných odboroch 
výtvarná edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii. Uvedená stáž nie je priamo viazaná na konkrétny 
povinný alebo povinne voliteľný predmet študijného programu. 

 

4.1.1 Podmienky absolvovania stáže pre študenta 

 

Študent je povinný zúčastniť sa stáže v plnom požadovanom rozsahu. Zúčastňuje sa 
a spolupracuje s cvičným učiteľom pri napĺňaní podmienok. 
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Tab. 49 Reflexívny denník študenta 

úvodná strana názov stáže, meno a priezvisko študenta, ročník, študijný 
odbor, katedra, akademický rok 

informácie o škole názov a adresa cvičnej školy, ročník, meno cvičného učiteľa 

zadané úlohy vypracované  

záver celkové zhodnotenie stáže 

prílohy  fotografie zaujímavej výtvarnej tvorby žiakov zo stáže 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Tab. 50 Úlohy ku stáži VytUm 

Ú
LO

HY
 

pozorovanie s aktivity v školskom klube 

návrh na tvorivú výtvarnú aktivitu v školskom klube 
detí 

realizácia aktivity a/alebo možná realizácia a jej 
zhodnotenie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Reflexívny denník študent odovzdáva po absolvovaní stáže, v stanovenom termíne, 
v elektronickej verzii. Forma reflexívneho denníka je uvedená v prílohe č. 1. 

 

4.2 Podmienky pre cvičného učiteľa 

Cvičný učiteľ, u ktorého študenti realizujú stáž pôsobí v školskom klube detí ako vychovávateľ. 
Učiteľ je kvalifikovaný na má aspoň 5 rokov pedagogickej praxe. Vedie stáž študentov, počas realizácie 
vedie so študentmi rozhovor, počas ktorých sa snaží odborne vyhodnotiť schopnosti študentov 
identifikovať a analyzovať pozorované javy vo výchovne – vzdelávacom procese, so zameraním na 
činnosti v školskom klube detí. 

Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho participáciu počas stáže, ktoré je vo forme 
hodnotiaceho hárku a je uvedený v prílohe č. 2. 
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Záver 

Metodická príručka VytUm je zameraná na realizáciu stáže. Je obsahovo zameraná na 
problematiku školského klubu detí a realizáciu výtvarných aktivít. Text je zároveň učebným textom pre 
študentov vysokoškolského štúdia výtvarnej edukácie a výtvarnej edukácie v kombinácii. 

Výtvarné aktivity v rámci školského klubu detí sú zamerané na rozvíjanie záujmu detí a podporu 
tvorivo-hrových aktivít. Nemajú presnú didaktickú štruktúru podobajúcu sa vyučovacej hodine, ale ich 
hlavným cieľom je vzbudiť u detí záujem o výtvarnú tvorbu hrovým a nenásilným spôsobom. 

V rámci základných informácií sú v texte témy o školskom klube detí a základný prehľad 
o výtvarných technikách. Tematiku nepovažujeme za vyčerpanú a komplexnú, ide o základný rámec 
témy. 

Metodická príručka je svojím zameraním určená pre študentom v pregraduálnom štúdiu výtvarnej 
edukácie. Veríme však, že môže byť zároveň inšpiráciou aj pre iných učiteľov a realizáciu stáže so 
zameraním na výtvarné aktivity v školskom klube detí. 
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Prílohy 

Príloha 1 reflexívny denník študenta 

Reflexívny denník študenta je neodmysliteľnou súčasťou úspešného absolvovania stáže VytUm. 
Obsahuje uvedené minimálne súčasti. Študent si môže denník upraviť len čiastočne, základná štruktúra 
je povinná a predstavuje jeho minimálnu podobu. 

 

 

Príloha 2 hodnotiaci hárok pre učiteľa 

Hodnotiaci hárok určený pre cvičného učiteľa. Cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci hárok pre každého 
študenta, ktorý sa zúčastní stáže. 
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Príloha č. 1 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÍVNY DENNÍK 

stáž 

VytUm 

 

 

 

 

 

 

 

meno a priezvisko študenta: 

ročník štúdia: 

študijný program: 

katedra: 

akademický rok: 
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Informácie o cvičnej škole 

 

Miesto a adresa cvičnej školy 

Meno cvičného učiteľa 

 

Vyjadrenie študenta k dojmom zo školy 

 

 

 

 

 

Úlohy k absolvovaniu stáže – VytUm 

oboznámenie sa s prostredím školského klubu, 
zhodnotenie priestoru a aktivít 

 

 

 

 

 

príprava na jednu tvorivo-výtvarnú aktivitu 
v školskom klube detí a jej zhodnotenie 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie stáže 

 

 

 

 

Fotodokumentácia (nepovinné) 
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Príloha č. 2 

Hodnotiaci hárok študenta zo stáže 

Základná škola:  

školský klub detí:  

Ročník/y:  

Cvičný učiteľ:  

 

Stáž:  VytUm 

Meno a priezvisko študenta:  

 

Uveďte na škále výkon študentky/študenta: 0 je žiadny alebo veľmi slabý výkon v danej oblasti; 
pričom 5 je vynikajúco zvládnutý, tvorivo dotiahnutý výkon. 

 

Zhodnotenie úrovne komunikácie študenta na stáži 

 

 

 

Zhodnotenie úrovne participácie študenta na stáži 

 

 

 

Zhodnotenie úrovne naplnenia úloh študenta počas stáže 
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Záverečné zhodnotenie, vyjadrenie cvičného učiteľa a návrh hodnotenia študenta 

A – E, resp. FX 

 

 

 

 

 

 

Dátum a miesto:                                                                           Podpis cvičného učiteľa: 

 
  



62 

 

Zoznam obrázkov 

Obr. 1 Piliere vzdelávania ......................................................................................................... 14 

Obr. 2 Formáty papiera ............................................................................................................ 34 

 

Zoznam tabuliek 

Tab. 1 Pôsobenie vychovávateľa .............................................................................................. 8 

Tab. 2 Funkcie voľného času .................................................................................................... 9 

Tab. 3 Tematické oblasti .......................................................................................................... 9 

Tab. 4 Výkonnostná krivka ..................................................................................................... 11 

Tab. 5 Činnosti v rámci režimu dňa ........................................................................................ 11 

Tab. 6 Úlohy prípravy na vyučovanie v školskom klube detí ................................................. 12 

Tab. 7 Podoby prípravy na vyučovanie v školskom klube detí ............................................... 12 

Tab. 8 Špecifické podmienky ovplyvňujúce prípravu na vyučovanie v školskom klube detí . 12 

Tab. 9 Kľúčové kompetencie .................................................................................................. 15 

Tab. 10 Kompetencie k učeniu sa............................................................................................. 16 

Tab. 11 Kompetencie k riešeniu problémov ............................................................................ 16 

Tab. 12 Komunikatívne kompetencie ...................................................................................... 17 

Tab. 13 Kompetencie sociálne a interpersonálne .................................................................... 17 

Tab. 14 Kompetencie činnostné ............................................................................................... 17 

Tab. 15 Kompetencie k tráveniu voľného času ........................................................................ 18 

Tab. 16 Štádiá vývinu hry ......................................................................................................... 19 

Tab. 17 Základné vlastnosti hry ................................................................................................ 19 

Tab. 18 Pri hrách je potrebné................................................................................................... 22 

Tab. 19 Funkcie výchovy mimo vyučovania ............................................................................. 23 

Tab. 20 Útvary záujmovej činnosti ........................................................................................... 24 

Tab. 21 Špecifiká záujmovej činnosti ....................................................................................... 25 

Tab. 22 Funkcie voľného času .................................................................................................. 26 

Tab. 23 Funkcie voľného času podľa typov inštitúcií ............................................................... 26 

Tab. 24 Základné funkcie voľného času ................................................................................... 26 

Tab. 25 Princípy výchovy vo voľnom čase ................................................................................ 27 

Tab. 26 Princípy výchovy vo voľnom čase pre deti mladšieho školského veku ....................... 27 

Tab. 27 Metódy výchovy vo voľnom čase ................................................................................ 28 

Tab. 28 Organizačné formy ...................................................................................................... 29 

Tab. 29 Výtvarné techniky ........................................................................................................ 30 



63 

 

Tab. 30 Kresliace nástroje ........................................................................................................ 31 

Tab. 31 Druhy papiera na kresbu ............................................................................................. 33 

Tab. 32 Zásady správnej techniky kresby ................................................................................. 35 

Tab. 33 Odporúčané techniky kresby v školskom klube detí ................................................... 35 

Tab. 34 Rozdelenie grafiky ....................................................................................................... 36 

Tab. 35 Rozdelenie grafických techník ..................................................................................... 36 

Tab. 36 Alternatívne spôsoby grafických techník .................................................................... 37 

Tab. 37 Netradičné grafické techniky a prostriedky ................................................................ 38 

Tab. 38 Rozdelenie maľby ........................................................................................................ 39 

Tab. 39 Druhy maľby podľa námetov ....................................................................................... 40 

Tab. 40 Maliarske techniky ...................................................................................................... 40 

Tab. 41 Kombinované a materiálové techniky plošnej tvorby ................................................. 41 

Tab. 42 Priestorová tvorba ....................................................................................................... 42 

Tab. 43 Spôsoby modelovania ................................................................................................. 43 

Tab. 44 Netradičné techniky .................................................................................................... 44 

Tab. 45 Funkcie farby ............................................................................................................... 45 

Tab. 46 Použitie farieb dieťaťom .............................................................................................. 47 

Tab. 47 Postup vedenia výtvarnej aktivity v školskom klube detí ........................................... 49 

Tab. 48 Podmienky stáže VytUm ............................................................................................. 51 

Tab. 49 Reflexívny denník študenta ......................................................................................... 52 

Tab. 50 Úlohy ku stáži VytUm .................................................................................................. 52 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VytUm 
  

© Autor 
Daniela Valachová 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra výtvarnej výchovy 
2021 
  

Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY 
Commons Attribution 4.0. Viac informácií o licencii a použití diela: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

  
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK  
  
Technický redaktor: Ing. Roman Joštiak  
Grafický návrh obálky: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.  
Za jazykovú stránku zodpovedá autor. 
Rozsah 64 strán, 3,2 AH, prvé vydanie, vyšlo ako elektronická publikácia. 
  
ISBN 978-80-223-5220-8 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1  Školský klub detí
	1.1 Školský klub detí
	1.2 Kľúčové kompetencie dieťaťa v školskom klube
	1.2.1 Štruktúra kľúčových kompetencií

	1.3 Hra dieťaťa v školskom klube
	1.3.1 Teória hry a ich charakteristika
	1.3.2 Klasifikácia hier
	1.3.3 Delenie hier
	1.3.4  Charakteristiky hry v mladšom školskom veku


	2   Záujmové činnosti v neformálnych procesoch
	2.1 Záujmové činnosti v škole
	2.2 Záujmová činnosť vo voľnom čase
	2.2.1 Princípy výchovy vo voľnom čase
	2.2.2 Metódy výchovy vo voľnom čase
	2.2.3 Formy výchovy vo voľnom čase


	3  Výtvarné činnosti v školskom klube detí
	3.1 Výtvarné techniky
	3.1.1 Kresba
	3.1.1.1 Kresliace nástroje, materiály a pomôcky
	3.1.1.2 Podklady na kresbu
	3.1.1.3 Techniky kresby

	3.1.2 Grafika
	3.1.2.1 Netradičné grafické techniky a prostriedky

	3.1.3 Maľba
	3.1.4 Kombinované a materiálové techniky
	3.1.5 Plastické a priestorové výtvarné techniky
	3.1.5.1 Netradičné techniky a prostriedky plošnej a priestorovej tvorby

	3.1.6 Z teórie farby
	3.1.6.1 Farby v kultúrno-historickom kontexte
	3.1.6.2 Farba v detskom výtvarnom prejave
	3.1.6.3 Názory na preferenciu farieb u detí
	3.1.6.4 Symbolika farieb v detskom výtvarnom prejave
	3.1.6.5 Význam farieb v detskom výtvarnom prejave


	3.2 Metodické odporúčania pre vedenie výtvarných aktivít v školskom klube detí
	3.2.1


	4  Stáž VytUm
	4.1 Podmienky pre študenta
	4.1.1 Podmienky absolvovania stáže pre študenta

	4.2 Podmienky pre cvičného učiteľa
	Príloha 1 reflexívny denník študenta
	Príloha 2 hodnotiaci hárok pre učiteľa


