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Úvod 

Výtvarná školička v prírode je ďalšou z metodických príručiek k realizácii stáže študentov v rámci 
vysokoškolského vzdelávania. Stáž je orientovaná na vytvorenie a následnú realizáciu výtvarných 
aktivít, ktorých obsahovým zameraním je realizácia v prostredí exteriéru prírody a budú mať aj 
environmentálny akcent. 

Výtvarné aktivity realizované v prírode majú niekoľko zásad. Jednou zo zásad realizácie výtvarných 
aktivít je nepoškodzovanie prírodného prostredia. To znamená, že výtvarnú aktivitu realizujeme 
z opadaných, alebo dokvitnutých a uschnutých prírodných produktov, alebo súčastí prírody tak, aby 
sme nenarušili prostredie. Druhou zásadou je možnosť, resp. nemožnosť priamej archivácie 
vytvoreného diela v rámci aktivity. Výtvarný produkt takto vytvorený archivujem a zaznamenávame ho 
prostredníctvom foto-dokumentácie. Výtvarné aktivity realizované v prírode môžu mať v rámci 
obsahového zamerania aj environmentálny akcent. 

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  



7 

 

1  Škola v prírode 

1.1 Škola v prírode na základnej škole  

Školu v prírode možno všeobecne charakterizovať ako niekoľkodenný pobyt v prírode 
s obsahovým zameraním na výchovné ale aj vzdelávacie aktivity detí. Školu v prírode začleňujeme 
medzi školské účelové zariadenia.  

Pobyt je plánovaný, zámerný a cieľavedomý, musí sa konať výhradne v prírodnom prostredí. 
Trávením času žiakov v prírode sa uspokojujú ich zdravotné, pohybové, kultúrne i emocionálne 
potreby.  

Autori Masariková, Masarik (2002) školu v prírode charakterizujú ako výchovno-vzdelávacie a 
zotavovacie zariadenie, ktoré sa zriaďuje vo vhodných horských a rekreačných oblastiach. Průcha a kol. 
(2008) sa stotožňujú s vyššie spomenutou charakteristikou, a zároveň školu v prírode vnímajú ako 
určitú časť školského roka, kde žiaci trávia čas, spravidla niekoľko týždňov. Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky (Vyhláška 436/2020 Z.z.) uvádza, že „výchovno-vzdelávací proces pre prvý stupeň 
základných škôl je v skole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni, denne štyri vyučovacie hodiny.“  

Vhodne zvolený program v škole v prírode, edukačná činnosť obohatená o využívanie inovačných 
metód, voľnočasové aktivity zamerané na poznávanie prírody a života v nej, znamenajú́ pre žiaka nové 
vedomosti, ktoré si odnáša domov a disponuje nimi dlhý čas.  

Škola v prírode je často nedocenenou aktivitou, pritom umožňuje pobyt v prírode obsahujúci v 
sebe dostatok rozmanitých aktivít v prírodnom prostredí. Pozitívne vplýva na psychiku, emocionalitu 
dieťaťa a v neposlednom rade rozvíja fyzickú zdatnosť, ktorá by mala smerovať k dobrému 
zdravotnému prospievaniu a kondícii. V škole v prírode nejde len o rozvoj pohybových zdatností detí, 
ale i o výchovnú oblasť. Pozitívne emocionálne zážitky krásy prírody a jej okolia podporujú aktéra 
k poznaniu enviromentu z rôznych uhlov pohľadu. Primárne ide o prekonávanie prírodných i umelo 
vytvorených prekážok v prírodnom prostredí, napomáhanie k formovaniu morálne-vôľových a 
charakterových vlastností žiakov. Zároveň sú aj rozvíjané sociálne vzťahy medzi jednotlivými žiakmi, 
ktoré sú formované do tzv. životných kompetencií. Žiaci, ktorí vytvoria kolektív školy v prírode, nemusia 
byť spravidla primeraní veku, preto je veľmi dôležité, aby boli prístupní aj mladším či starším žiakom a 
nezameriavali sa len na žiakov rovnakého veku. Vytvorením vhodných, vyrovnaných skupín žiakom 
pomôžeme v budúcnosti k ľahšiemu začlenenia sa do spoločnosti (Bubelíniová, 2001). 

Podľa Matějčeka (2007) v skupinách detí školského veku nie je škola len miestom, kde má dieťa 
získavať vedomosti, ale aj miestom spoločenského života. Rodičia si často neuvedomujú účelnosť školy 
v prírode. Žiaci vymenia teoretické poznatky za praktické. Pospíšilová (2012) priamo poukazuje na školu 
prírode ako na zariadenie, v ktorom pozorujú okolitú prírodu, rozvíjajú kultúrno-spoločenské návyky a 
estetické cítenie, upevňujú zdravie a rozvíjajú telesnú zdatnosť, upevňujú žiacky kolektív, vytvárajú 
správne vzájomné vzťahy. Počas pobytu sa uspokojujú pohybové, zdravotné, emocionálne ale aj 
poznávacie a kultúrno-spoločenské potreby detí, prostredníctvom rôznych foriem výchovno-
vzdelávacej činnosti a rôznych metód. 
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1.1.1 Význam, ciele a úlohy školy v prírode 

Za primárny cieľ školy v prírode považujeme zdravotný cieľ, ktorý je zameraný na upevnenie 
zdravia u žiakov, ktorí sa prišli do prírody zrekreovať z väčších či menších miest, z oblastí bez lesnatých 
porastov a z ohrozeného prostredia do zväčša horských oblastí krajiny. 

 

Tab. 1 Ciele školy v prírode 

ciele školy v prírode 

zdravotný 

rekreačný 

vzdelávací 

výchovný 

        Zdroj: Králiček (1985) 

 

Žiaci si v škole v prírode upevňujú základy hygieny a správnej životosprávy, ktorá spočíva v 
pravidelnej strave. Pobyt v prírode významne vplýva nie len na deti s ťažkosťami dýchacích ciest, ale aj 
na deti s obezitou, či alergiou (Králiček, 1985). 

Zdravotný cieľ úzko súvisí ́ s rekreačným cieľom, ktorý vnímame najmä v rozvíjaní telesnej i 
duševnej kondície. Bubelíniová a Wiegerová(1999) tvrdia, že žiaci vymenia každodennú rutinu v 
laviciach za pohyb na čerstvom vzduchu, za aktívny pohyb, ktorý zvyšuje ich telesnú zdatnosť. Športové 
aktivity, pohybové hry a súťaže, ktoré žiaci zdolávajú́ v skupine, v kolektíve žiakov, pozitívne vplývajú 
na sociálne vzťahy. Pohybové aktivity žiakov ovplyvňujú sociálne kompetencie a vzťahy v rámci 
komunity, čo značí ́ budovanie a prehlbovanie dôvery, podpora a rozvíjanie spolupráce. Ďalej 
ovplyvňujú kognitívne kompetencie žiakov, získavanie nových zručností a návykov. 

Zámerným pôsobením v psychickej sfére, budovaním sebadôvery, rozvíjaním sebahodnotenia. 
Žiaci rozvíjajú rečový prejav, učia sa zvládať pozitívne a negatívne city. Vnímajú prírodu na úrovni 
zmyslov a v neposlednom rade si vytvárajú pozitívny vzťah k prírode. Aktívne zaraďovanie pohybu do 
denného režimu detí vplýva aj na posilňovanie orientácie detí, na zdravý životný štýl, rozvíjanie 
psychomotoriky, telesnej zdatnosti. Žiak prostredníctvom rôznych pohybových aktivít v prírode i s 
dôrazom na zdravie rozvíja telesnú zdatnosť, a tým aj odolnosť voči negatívnym civilizačným vplyvom. 

Vzdelávacie ciele sú zamerané na pozitívne formovanie osobnosti žiaka, ktorý sa nachádza priamo 
v prostredí, ktoré môže pozorovať a na vlastnej skúsenosti skúmať svet okolo seba. Prostredníctvom 
vhodne naformulovaných cieľov, metód a foriem práce žiak hľadá súvislosti medzi predmetmi a javmi, 
rozvíja poznanie o okolitom svete prírody, ale aj o sebe samom. Vzdelávacia oblasť zahŕňa všestranné 
poznávanie zvoleného regiónu, lokality vo všetkých jeho základných charakteristikách prostredníctvom 
rôznych metód a foriem práce (Králiček, 1985). 

Za výchovný cieľ v škole v prírode považujeme pozitívne vplývanie na žiaka vo vzťahu k ochrane 
prírody, k starostlivosti o prírodu a živým bytostiam v nej. Žiaci sa v škole v prírode učia ako sa správať 
v lese, či na lúke, ako zabrániť znečisťovaniu, vody a ovzdušia. Výchovná oblasť stavia na pozitívnom 
vplyve prírodného prostredia ako vrstovníckej skupiny rovesníkov, ktorý by mal posilniť harmóniu a 
vyrovnanosť detí. Mal by taktiež posilniť formovanie pozitívnych postojov k sebe samému, ostatným 
ľuďom a k prírode (Králiček, 1985). 
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Škola v prírode plní najmä zdravotný a rekreačný význam. Tým, že žiaci trávia väčšiu časť dňa v 
zdravom prírodnom prostredí a pohybujú sa na čerstvom vzduchu, športujú, venujú sa turistike, 
uskutočňujú prechádzky do okolia, zvyšujú svoju telesnú zdatnosť. 

Škola v prírode pozitívne ovplyvňuje spôsob života žiakov, jedná sa hlavne o denný režim, čiže o 
vyváženosť pohybových a sedavých aktivít. Pohybové aktivity v prírode, v parku, lese či na ihrisku už 
žiakov nelákajú. Čoraz menej detí zapĺňa spomínané miesta, ktoré slúžia hlavne na oddych od bežných 
povinností v školskom prostredí. Škola v prírode je príležitosť práve pre deti, ktoré nepoznajú čaro 
krásy prírody. Príležitosť pre deti z mestských častí, ktoré dostavajú možnosť opustiť svoj domov, mesto 
a pár dní stráviť čas inak, na čerstvom vzduchu a v bezprostrednom kontakte s prírodou. Pre žiakov je 
pobyt v škole v prírode neoceniteľnou skúsenosťou. Rodičia sú pracovne vyťažený a nemajú čas na 
prechádzku, turistiku, či spoločenské hry so svojimi deťmi. Činnosti žiakov  sa vo voľnom čase obmedzili 
na sledovanie televízie a hranie počítačových hier. Preto je škola v prírode jedinečnou príležitosťou 
stráviť týždeň v hygienicky nezávadnom, zdravom prostredí, obklopený prírodou a jej prvkami 
(Čerovský, Záveský, 1989). 

Vzdelávací a výchovný význam zahŕňa poznávanie nového prostredia, v ktorom sa škola v prírode 
nachádza, taktiež všetky zvieratá a vtáctvo, kvety, byliny, ktoré žijú a rastú v bezprostrednej blízkosti. 
Rozvíja sa vzťah k prírode a k všetkým vyššie spomínaným organizmom, estetické a etické cítenie. Žiaci 
sa učia, ako sa správať v prírodnom prostredí, čo by mali, mohli a musia spraviť pre prírodu. Žiaci by si 
mali uvedomiť čo všetko príroda poskytuje nám ľuďom a ako prispievať k lepšiemu chodu v prírode. 

Úlohou školy v prírode je žiakov obohacovať o nové poznatky, ktoré sú pre ich život nevyhnutné. 
Vytvárať pozitívny vzťah k prírode, spoznať detailnejšie prírodu a život v nej. 

Podstatu školy v prírode v uspokojovaní kultúrnych, sociálnych, poznávacích, pohybových, 
zdravotných a emocionálnych potrieb detí. Žiaci získavajú pozitívne emocionálne zážitky formou 
prírodných krás, tiež prekonávaním prirodzených a umelo vytvorených prekážok v prírodnom 
prostredí. Uskutočnením školy v prírode žiak vníma prostredie všetkými svojimi zmyslami, 
experimentuje, poznáva, diskutuje, premýšľa, dosahuje stanovené ciele, hodnotí, prezentuje svoje 
záujmy, spolupracuje s ostatnými deťmi. Rozvíja sociálno - emocionálnu oblasť, perceptuálno-
motorickú oblasť, kognitívnu, priestorovú orientáciu, taktiež svoje zručnosti či vzájomnú spoluprácu 
(Bubelíniová, Wiegerová, 1999).  

Vhodne zostavený program školy v prírode môže pozitívne vplývať na rozvíjanie osobnosti žiaka 
a zároveň utvárať základy pozitívneho vzťahu k prírode.  
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2  Environmentálne umenie 

2.1 Environmentálne umenie 

Pod pojmem environmentálne umenie (z angl. environmental art) rozumieme projekty, v ktorých 
umelci vytvárajú svoje umelecké diela v krajine, alebo pre svoje diela používajú prírodné materiály. Vo 
všeobecnom zmysle to je umenie, ktoré pomáha zmeniť náš vzťah z okolitým svetom.  

Toto celosvetové hnutie sa vyvíja a mení, a preto sa mení aj jeho definícia. Environmentálne 
umenie ja zastrešujúci termín pre viacero umeleckých postupov, ktoré zahrňujú ako historické prístupy 
k prírode v umení, tak aj nedávne ekologické a politicky motivované typy umeleckých projektov 
(Foster, 2007). 

Mnoho umeleckých diel environmentálneho charakteru sú pominuteľné, teda časom miznú ak sú 
vytvorené v prírode, alebo sa inak transformujú. Často sú navrhnuté pre konkrétne miesta a nemôžu 
sa presúvať alebo sa dotýkajú spolupráce medzi umelcami a inými osobami, napr. vedcami, pedagógmi 
alebo inými komunitnými skupinami. Environmentálne umenie sa snaží zlepšiť vzťah človeka k prírode.  

Z uvedeného vyplýva, že pojem ako taký je pomerne široký a problematike obsiahla a nie je možné 
ju podrobne opísať v rámci našej metodiky.  

 

Tab. 2 Spôsoby definovania environmentálneho umenia 

environmentálne umenie 

tvorba umeleckých diel zmeraných na zlepšenie 
mestského alebo vidieckeho prostredia za 
využitia manipulácie s prírodnými prvkami 

tvorba umeleckých diel vo forme obrovských 
inštalácií alebo asambláží, ktoré obklopujú 
pozorovatelia 

         Zdroj: Richey (2011) 
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Tab. 3 Formy environmentálneho umenia 

formy environmentálneho umenia 

Environmentálne Bio-Art 

Pominuteľné umenie 

Site-specific a Performancia  

Walking works – diela chodcov  

Environmentálna inštalácia 

Asambláže a Recyklované umenie 

Non-sites  

Land art 

Eco art  

Zdroj: Richey (2011) 

 

Environmentálne Bio-Art 

Je to umenie vytvorené živou hmotou, ako sú rastliny alebo mach. Je určené k regenerácii, 
rekultivácii a obnoveniu krajiny, napr. v dielach umelkyne  Jackie Brookner, ktorá vo Fínsku vytvorila 
okrasné plávajúce ostrovy, ktoré slúžia ako hniezdisko pre vtáky a zároveň pôsobí ako čistička vody. 
Toto konkrétne dielo má názov „Veden Taika“ (voľne preložené ako Kúzlo vody) (Ruhrberg, K. a kol. 
2004). 

Pominuteľné umenie 

Sú to diela, ktoré sú ponechané prírode v prirodzených podmienkach prostredia, na úkor prírode 
a jej poveternostným vplyvom. Diela postupne degradujú a rôznou rýchlosťou sa rozkladajú a tým aj 
miznú. Môžeme sem zaradiť napr. prácu umelca Andy Goldsworthyho, ktorý vytváral ako krehké 
mozaiky so opadaných listov stromov, tak aj pevné inštalácie z ťažkých kameňov. 

Site-specific a Performancia  

Sú to diela, ktorých je autor súčasťou. V tomto predstavení je umelec fyzicky spojený 
s konkrétnym prostredím takým spôsobom, že je súčasťou diela. Výsledok môže byť zdokumentovaný, 
ale po odchode osobnosti z určeného miesta sa prostredie stáva obyčajný. Jednou z protagonistiek 
tohto prúdu je austrálska umelkyňa Jill Orr, ktorá sa preslávila svojou zbierkou 21 fotografií z akcie 
„Krvácajúce stromy“ (1979), kde je zachytená v najrôznejších pózach v kontakte so stromami 
(Rusinová, 2002).  

Walking works – diela chodcov  

Ide o diela, v ktorých umelec používa akt prechádzka prírodou ako umelecké vyjadrenie. 
Zaraďujeme sem všetko od vyšľapávania cestičiek v čerstvo napadnutom snehu až po akcie 
s vychádzkou spojené. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tohto štýlu je Richard Long. Long 
vníma a pracuje so všetkým, čo mu príroda ponúka. Pri svojich  vychádzkach skladá z vetví či kameňov 
geometrické obrazce, alebo si prírodniny spojené s určitým miestom prenesie do galérie.  Jeho dielach 
je zjavný istý diel poetizmu. . Napr. „Tisíc míľ za tisíc hodín“(1974) nebo „Water walk“(1999), v ktorom 
pri prekročení rieky nabral trochu vody a preniesol ju do rieky nasledujúcej (Ruhrberg, K. a kol. 2004). 

Environmentálna inštalácia  
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Ide o inštaláciu v krajine, ktorej účelom je zvýrazniť miesto, nie použitý materiál. Jedným 
z popredných reprezentantov tohto štýlu sú manželia Jean-Claude Christo, ktorý zvyčajne k interakcii 
s už existujúcim prostredím využívajú látku, ktorou obaľujú napr. budovy a mosty. Z toho je zrejmé, že 
na rozdiel od väčšiny environmentálne ladených umelcov netvoria v pustých zákutiach prírody, ale 
práve naopak, v husto obývaných oblastiach, v ktorých môže byť dielo všetkým na očiach (Ruhrberg, 
K. a kol. 2004). 

Asambláže a Recyklované umenie  

Ako aj názov napovedá, ide o diela, ktoré sú vytvorené z odpadového materiálu, alebo nájdených 
predmetov, prírodnín aj umelých človekom vytvorených. Jedným z predstaviteľov je napr. Chris Drury 
so svojím dielom „Medicine Wheel“ z roku 1980. Ide o kruh s priemerom 230 cm, rozdelené do 12 
segmentov, pričom v každom segmente sa nachádza niekoľko predmetov, ktoré asociujú  šamanské 
liečiteľstvo. Tento kruh je teda ako adventný kalendár na celý rok, pretože na každý deň v roku pripadá 
jedna prírodnina (Ruhrberg, K. a kol. 2004).  

Non-sites  

Ide o profesionálne premyslené a dokonale pripravené diela s výrazným ekologickým zámerom. 
Dielo je pevne spojené s daným prostredím, v ktorom sa nachádza. Galéria odkazuje na dané miesto 
nielen prostredníctvom fotografií, ale aj pomocou podkladov ako sú modely, plány, mapy, filmy alebo 
prednášky. Typickými predstaviteľmi sú manželia Harrisonovci (Harrison and Harrison, 2009).  

Aj keď sa uvedené informácie vzťahujú na veľmi rôznorodé projekty, z historického hľadiska by 
sme pot tento pojem mohli zahrnúť aj prírodnú lyriku romanticky orientovaných umelcov. Ako prví si 
začínajú všímať krásy prírody v opozícií k ľudstvu (Stibral, 2005). Zároveň  sem môžeme zaradiť aj ďalšie 
environmentálne umenie ako land art a eco art. 

Land art  

Ide najmä o vytváranie diel v krajine pôsobením umelcov v prírodnom prostredí, či tvorba s 
prírodnými materiálmi. Dielo sa viaže ku konkrétnemu miestu, reflektuje civilizačno-prírodné 
prepojenia. Spája sa tu prírodná skutočnosť so zásahom človeka, konfrontuje prírodné a umelé 
materiály, hľadajú sa možnosti stojace mimo umeleckú galériu. Väčšina divákov sa však s dielami LAND 
ARTU aj tak stretáva len sprostredkovane, keď sú vystavené v rôznych galériách, a to buď  
prostredníctvom nejakých autentických zemných a krajinných fragmentov, alebo prostredníctvom ich 
rôznych fotografických a filmových dokumentov (Rusinová, 2002). 

Eco art  

Je to umelecký smer spojený s environmentálnou problematikou najčistejším spôsobom. Eco art  
(ecological art) je tvorba priamo otvorene odkazujúca k ekologickej problematike v zmysle ochrany 
prírody a životného prostredia (Navrátil, 2012). na rozdiel od land artu a iných smerov 
environmentálneho umenia je problematické interpretovať eco art inak ako práve ekologicky. Eco art 
sa totiž nevyhraňuje formálne ale len tematicky. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov eco artu patrí 
Helen Mayer-Harrisonová a Newton Harrison a ich prvé známejšie dielo Tvorenie Zemi z r. 1970.  
Väčšina diel eco artu aj keď sú erudované, často smerujú len k umeleckej skratke, ich zámerom je 
pobúriť alebo len na seba upozorniť (Magid, 2011). 

 

Uvedené možnosti umeleckých smerov  inšpirovaných environmentálnou tematikou ponúkajú 
množstvo inšpirácie a aplikovanie v kontexte netradičnej výučby, spojením učenia sa s prírodou 
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a životom žiakov. Otvorený priestor dáva žiakom slobodu a vôľu chcieť sa učiť tak prirodzenou formou 
akou je učenie sa v prírode. 
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3  Výtvarná výchova a environmentálne témy v škole 
v prírode 

3.1 Výtvarná výchova ako vyučovací predmet 

Výtvarná výchova patrí medzi povinné predmety v rámci prvého stupňa na základných školách. 
Ako vyučovací predmet má bohatú históriu a v súčasnosti je jeho obsahové zameranie aktualizované 
a modernizované. 

3.1.1 Výtvarná výchova v prvom stupni 

Výtvarná výchova je v rámci prvého stupňa vzdelávania zaradená ako jeden z povinných 
predmetov štátneho vzdelávacieho programu. Štátny vzdelávací program (2015) predstavuje záväzný 
národný rámec pre primárne vzdelanie – 1. stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú úroveň 
dvojúrovňového modelu vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských 
vzdelávacích programov, ktoré predstavujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Ten 
dáva priestor každej škole, aby prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj 
obsah vzdelávania podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré 
vychádzajú z potrieb žiakov alebo rodičov. 

V Štátnom vzdelávacom programe (2015) môžeme nájsť, okrem základnej charakteristiky, ciele 
vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania. 

Tab. 4 Všeobecné ciele vzdelávania 

VŠ
EO

BE
CN

É 
CI

EL
E 

VÝ
CH

O
VY

 A
 V

ZD
EL

ÁV
AN

IA
 N

A 
PR

IM
ÁR

N
O

M
 S

TU
PN

I 

(2
01

5)
 

vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 
kompetencií 

poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 
skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia 

viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 
predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa 

rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 
skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie 

rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov 

viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 
zdravia 

viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 
práv iných ľudí 

        Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 

Všeobecné ciele vzdelávania na prvom stupni vzdelávania sú formulované skutočne všeobecne 
tak, aby korešpondovali s rozvojom celej osobnosti žiaka. 
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Obsah vzdelávania na prvom stupni je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí a vyučovacích 
predmetov. Vzdelávacie oblasti predstavujú širšie okruhy, v ktorých sú zaradené vyučovacie predmety 
blízke svojím obsahovým zameraním a charakterom. 

 

 

Tab. 5 Vzdelávacie oblasti 

VZDELÁVACIE OBLASTI VYUČOVACIE PREDEMTY 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

slovenský jazyk a literatúra 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 

jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

anglický jazyk 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI matematika 

informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA prvouka 

prírodoveda 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

prvouka 

vlastiveda 

ČLOVEK A HODNOTY 

 

etická výchova / náboženská 
výchova/náboženstvo 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

pracovné vyučovanie 

UMENIE A KULTÚRA 

 

hudobná výchova 

výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB 

 

telesná a športová výchova 

 

Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 

 

 

Výtvarná výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti umenie a kultúra. Zameriava sa na spoznávanie 
umenia a kultúry, pochopenie významu človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty 
umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, 
dramatického, hudobného umenia, písaného a hovoreného slova (Štátny vzdelávací program, 2015 , s. 
9). 

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej 
kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený do 
tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích 
schopností a zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi. 
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Tab. 6 Metodické rady 

M
ET

O
DI

CK
É 

RA
DY

 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Škola v galérii 

Podnety architektúry 

Podnety fotografie 

Podnety videa a filmu 

Podnety dizajnu a remesiel 

Podnety poznávania sveta 

Elektronické médiá (od druhého ročníka) 

Zdroj: Výtvarná výchova, PV  (2014) 

 

Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie 
fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Vzdelávací štandard upravuje 
a stanovuje výkon a obsah vyučovacieho predmetu výtvarná výchova. Obsah predmetu v jednotlivých 
metodických radoch je konkretizovaný vo výkonovom štandarde. Výkon sa premieta do obsahového 
štandardu, ktorý predstavuje vymedzenie učebného obsahu. Avšak je možnosť uvedené obsahy 
modifikovať a upravovať podľa konkrétnej situácie v rámci triedy žiakov. 

Hlavný cieľ výtvarnej výchovy je definovaný ako: "žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav 
rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania“ (Výtvarná výchova, PV, 2014). Ciele 
predmetu sú formulované s kontextom na žiaka a jeho rozvoj. 
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Tab. 7 Ciele výtvarnej výchovy 

CI
EL

E 
VÝ

TV
AR

N
EJ

 V
ÝC

H
O

VY
 

ži
ac

i 

rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu 

rozvíjajú si pozorovacie schopnosti 

spoznávajú základné prostriedky výtvarného 
vyjadrovania 

rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových 
konceptov a ich formálnu a technickú 
realizáciu 

osvojujú si základné zručnosti pri práci s 
nástrojmi a materiálmi 

poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich 
výtvarne vyjadrujú 

osvojujú si základné kultúrne postoje 

Zdroj: Výtvarná výchova, PV  (2014) 

 

Ciele sú štruktúrované jednak vo všeobecnejšej rovine, ako sme to uviedli v tabuľke č.4 
ale zároveň ich je možné konkretizovať v jednotlivých vyučovacích hodinách vzhľadom na ročník, vek 
žiakov a zároveň aj na obsah vyučovacej hodiny. 

Rozsah vyučovacích hodín je stanovený v rámcovom učebnom pláne, ktorý je súčasťou štátneho 
vzdelávacieho programu. Výtvarná výchova na prvom stupni vzdelávania je odporúčaná v prvom a 
druhom ročníku dve vyučovacie hodiny za týždeň a v treťom a štvrtom ročníku jedna vyučovacia 
hodiny za týždeň. 

Uvedené informácie sú aktuálne v čase publikovania metodickej príručky. 

 

3.1.2 Výtvarná výchova na druhom stupni základnej školy 

 

Výtvarná výchova na druhom stupni základnej školy je povinným predmetom. Ako taký je 
zaradený vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. Spolu s predmetom hudobná výchova. 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je „prostredníctvom aktívnych činností uvádzaní do vizuálnej 
kultúry a komunikácie – na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania“ (Výtvarná výchova, NSV, 2014). 

Ďalšie ciele sú formulované smerom k žiakovi a jeho rozvoju. 
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Tab. 8 Ciele výtvarnej výchovy na druhom stupni základnej školy 

CI
EL
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VÝ

TV
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N
EJ
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ÝC
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 D
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H
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ZÁ
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N

EJ
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žia
ci

 

spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, 
fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú 
základnú gramotnosť v ich používaní 

rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety 
a výtvarne ich spracovávať 

rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a 
technickú realizáciu 

spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj 
zážitok z nich výtvarne interpretujú 

poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery 
moderného a súčasného umenia a historické slohy 

osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez 
zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do 
poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni 
aktuálneho myslenia a interpretácie 

Zdroj: Výtvarná výchova, NSV, (2014) 

Obsah predmetu je, tak ako na druhom stupni, členený do metodických radov, ktoré tvoria 
obsahový rámce predmetu. 

Tab. 9 Metodické rady – výtvarná výchova druhý stupeň základnej školy 

M
ET

O
DI

CK
É 

RA
DY

 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Škola v galérii 

Podnety architektúry 

Podnety fotografie 

Podnety videa a filmu 

Elektronické médiá 

Podnety dizajnu 

Tradície a podnety remesiel 

Synestetické podnety 

Podnety poznávania sveta 

Zdroj: Výtvarná výchova, NSV, (2014) 

Výtvarná výchova na druhom stupni základnej školy sa zameriava na tvorbu žiakov s výtvarnými 
technikami a materiálmi. Zahŕňa proces tvorby od prvotného nápadu, cez tvorbu  nachádzania formy 
až k procesu realizácie. Obsah predmetu je obohatený o obsah, prostredníctvom ktorého žiaci 
získavajú kompetencie porozumieť reklame, dizajnu, architektúre a pod. 
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3.2 Výtvarná výchova a environmentálna výchova 

Výtvarná výchova ponúka množstvo inšpirácii a aktívne spojenie aj s environmentálnou výchovou. 
V rámci prvého stupňa základnej školy je environmentálna výchova zaradená ako prierezová téma. 

  

Tab. 10 Ciele environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy 

ciele environmentálnej výchovy 

osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s 
ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 

rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 

rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 

poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu 
svojho životného prostredia 

podieľať sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia 

správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá 
zaťažuje životné prostredie 

Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 

 

 

Na druhom stupni základnej školy je taktiež environmentálna výchova zaradená ako prierezová 
téma. Ciele sú však špecifikované a rozšírené v súlade s vekom žiakov. 

 

Tab. 11 Ciele environmentálnej výchovy na druhom stupni základnej školy 

ciele environmentálnej výchovy 

rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na 
organizmy a ich životné prostredie 

rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 

poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, 
podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu 
životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 

získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 
vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach 

rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

šetrne sa správal k prírodným zdrojom 

aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 

 

Spojenie oboch predmetov je možné prostredníctvom aktívneho zapojenia environmentálneho 
umenia a inšpirácií v ňom. Úlohy pre žiakov vyberáme a plánujeme vzhľadom na vek žiakov 
a individuálne možnosti a zároveň aj na plánovanú školu v prírode a konkrétne miesto. 
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Záver 

Metodická príručka s názvom Výtvarná školička v prírode je zameraná na realizáciu stáže. Je 
obsahovo zameraná na problematiku prípravu a realizáciu školy v prírode s obsahovým zameraním na 
výtvarnú výchovu v kontexte environmentálnej výchovy. Text je zároveň učebným textom pre 
študentov vysokoškolského štúdia výtvarnej edukácie a výtvarnej edukácie v kombinácii. 

V rámci základných informácií sú v texte témy o škole v prírode, environmentálnom umení 
a výtvarnej výchove a environmentálnej výchove na prvom a druhom stupni základnej školy.  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 výtvarnú školu v prírode. 
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Prílohy 

Príloha 1 reflexívny denník študenta 

Reflexívny denník študenta je neodmysliteľnou súčasťou úspešného absolvovania stáže Výtvarná 
školička v prírode. 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 

Výtvarná školička v prírode 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Výtvarná školička v prírode 

oboznámenie sa s postupom prípravy školy v prírode  

 

 

 

 

príprava na jednu výtvarnú aktivitu v rámci školy 
v prírode, návrh realizácie, prípadne jej čiastočná 
realizácia 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie stáže 

 

 

 

 

Fotodokumentácia (nepovinné) 
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Príloha č. 2 

Hodnotiaci hárok študenta zo stáže 

Základná škola:  

školský klub detí, trieda:  

Ročník/y:  

Cvičný učiteľ:  

 

Stáž:  Výtvarná školička v prírode 

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: 
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