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Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského   roka akcelerovať 

vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-

vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy. Zriadenie 

nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne 

nedostatočne podnetného prostredia, nenavštevovali predškolské zariadenie, alebo z 

rozličných dôvodov majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Táto skupina detí je 

špecifická tým, že potrebuje zvláštny prístup. Preto sa predpokladá, že aj nultý ročník bude 

špecifický. Špecifická bude aj práca učiteľa s týmito deťmi, jeho prístup k tejto skupine detí a 

správny výber metód a foriem práce. 

Učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy zohľadňujú vek detí, sociálne pomery v rodine, 

málo  podnetné výchovné prostredie a individuálne schopnosti dieťaťa.  Sú  vypracované tak, 

aby rozvíjali komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarnú výchovu, základy 

matematiky a zmyslovú výchovu, samozrejmosťou je aj  telesná výchova, hudobno-pohybová 

výchova a pracovná výchova.  

 



 

Obsah predmetu 

Pri rozvíjaní grafomotorických zručností a výtvarnej výchove vychádzame z komplexného 

detského videnia, chápania, hodnotenia výtvarného vyjadrovania sveta, v ktorom sa úzko 

spájajú praktické, poznávacie a estetické stránky. Taktiež si musíme uvedomiť, že u detí 

prichádzajúcich do nultého ročníka nie sú rozvinuté zručnosti v kreslení, maľovaní, nie sú 

fyzicky ani psychicky pripravené na písanie. Tieto nedostatky je potrebné rešpektovať 

v pedagogickom prístupe k deťom. 

Pracovné činnosti vychádzajú zo spontánneho detského prejavu, prameniaceho z citových 

zážitkov detí. V žiakoch je potrebné prebúdzať záľubu a radosť z prirodzených vlastností a 

funkcií farieb, tvarov, objemov a z rozličných materiálov. Pri rozvoji výtvarných a 

grafomotorických schopností je k tomuto poznávaniu najprirodzenejšou metódou hra, ktorú 

musíme u detí taktiež rozvíjať. 

Príprava na písanie a výtvarnú výchovu sú rozsahom a vnútorným členením prispôsobené 

schopnostiam detí. Obsahy prípravy na písanie a výtvarnú výchovu sa nenásilnou formou 

prelínajú všetkými zložkami a sú súčasťou všetkých činností. Príprava na písanie sa u žiakov 

bude precvičovať na učiteľom vopred pripravených pracovných listoch (podľa potreby je 

vhodné zaradiť každý mesiac 4 až 5 pracovných listov, podľa úrovne zručnosti dieťaťa. 

 

Obsah učiva rozdeľujeme podľa dominantnej funkcie do tematických celkov: 

 

1. Koordinácia pohybov 

2. Rozvoj hrubej a jemnej motoriky 

3. Ilustrácie 

4. Výtvarné techniky 

5. Kresliarske a písacie nástroje 

 

 

Ciele predmetu 

- Prebúdzanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu, rozvíjanie ich 

elementárnych grafických zručností. 



- Rozvoj jemnej motoriky, čo uľahčí začiatky osvojovania písania. 

- Rozvoj detskej predstavivosti, fantázie a úsilie o vyjadrenie detského videnia. 

- Formou hry a experimentu dať žiakom základné poznatky o výtvarných činnostiach. 

- Pestovať v žiakoch vôľové vlastnosti. 

- Používať rôzne kresliarske a písacie nástroje. 

 

Vzdelávací štandard 

Koordinácia pohybov – 40 h 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pestovanie kladného vzťahu k hre. 

Rozvíjanie vnímania zmyslami. 

Koordinovanie rúk a mozgu, rozvíjanie 

jemnej motoriky rúk. 

Žiak vie vnímať zmyslami, vie koordinovať 

pohyby končatín a celého tela, má vytvorený 

kladný vzťah k hrám. 

 

 

Rozvoj hrubej a jemnej motoriky – 40 h 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Precvičovanie koordinovanosti pohybov ruky 

a celého tela, precvičovanie hrubej motoriky. 

Žiak: 

- má rozvinutú jemnú motoriku rúk. 

 

 

Ilustrácie - 10 h 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozvíjanie fantázie, predstavivosti  tvorivosti 

žiakov. 

Vnímanie ilustrácie detských kníh. 

Žiak: 

- vníma ilustrácie detských kníh, 

- má rozvinutú fantáziu, predstavivosť 

a tvorivosť. 

 

 

Výtvarné techniky - 32 h 

Obsahový štandard Výkonový štandard 



Experimentovanie a práca s výtvarným 

prostriedkami, oboznamovanie sa 

s vhodnými výtvarnými technikami. 

Žiak: 

- vie pracovať s vhodnými výtvarnými 

technikami, 

- vie napodobniť požadovaný tvar, 

- má osvojené základné tvary písma: šikmé, 

zvislé, vodorovné čiary, oblúky, kolieska, 

bodky. 

 

 

Kresliarske a písacie nástroje - 10 h 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

S obsahom prípravy na písanie súvisia úlohy: 

-naučiť žiakov uchopiť písací nástroj, 

- naučiť žiakov napodobniť požadovaný tvar, 

-osvojiť si základné tvary potrebné pri písaní 

(oblúky, šikmé, zvislé, vodorovné čiary, 

bodky, kolieska). 

Žiak:  

-má vypestované vôľové vlastnosti, 

-vie uchopiť písací nástroj, 

- vie používať rôzne kresliarske a písacie  

nástroje. 

 

 

Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na I. stupni odporúčame v edukačnom procese použitie 

konkrétne týchto metód:  

- reproduktívne metódy, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania 

tvorivosti, metódy produktívne,  

- heuristické metódy,  

- výskumné metódy,  

- analytické metódy,  

- syntetické metódy,  

- metódy slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg),  



- metódy názorné (používanie ilustrácií, náčrtov, demonštrácia, modelovanie),  

- praktické metódy (maľovanie, kreslenie, tupovanie, modelovanie, strihanie, 

trhanie, lepenie a iné...) 

V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môžeme použiť 

vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. 

V užšom slova zmysle najčastejšie používame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú 

kolektívnosť, humanizáciu a rozvíjajú aktivitu žiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj 

samostatnú prácu, pri ktorej sa žiaci spoliehajú len na svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. 

V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, zhotovovanie jedného produktu) je na mieste 

využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou triedou. 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

odborné publikácie k daným témam 

encyklopédie 

webové stránky  

edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy 

materiálno-technické a didaktické prostriedky 

pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám 

 

 

Hodnotenie v nultom ročníku 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. 



Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 

%). Musí byť však zachovaný predpísaný tematický obsah.  

Hodnotenie žiakov nultého ročníka v priebežnom aj celkovom hodnotení je slovné. 

Hodnotenie má motivačný charakter, preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie - 

pochvala, povzbudenie, pohladenie. Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s 

prihliadaním na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Na vysvedčení sa hodnotí slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Vysvedčenie so slovným hodnotením sa doplní slovným komentárom. 

 

 

 

 

 

 

 


