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Vzdělávací oblast:Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 
 

Ročník: 1. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává je na základě 

zkušeností a vjemů 

 

 

 

 

 

- v tvorbě uplatňuje své vlastní životní zkušenosti, 

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy 

 

 

 

 

 

 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 

vhodné prostředky 

  

 

ROZVÍJENÍ  SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: 

linie, tvary, objemy, barevné kvality 

a jejich kombinace v ploše 

Uspořádání objektů do celků – na 

základě jejich výraznosti 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace 

s objekty 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – 

jejich rozlišení, výběr a uplatnění: 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba 

 

Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením: hledisko vnímání 

(vizuální, baltické, statické), hledisko 

motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- ( rozvoj schopnosti 

poznávání ) cvičení smyslového 

vnímání 
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Vzdělávací oblast:Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 

Ročník : 1. 
 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 

obrazová vyjádření 

 

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která vytvořil či vybral 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování 

 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – v komunikaci 

se spolužáky a v rámci skupin 

v nichž se žák pohybuje, 

vysvětlování výsledků tvorby podle 

svých schopností a zaměření 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  
 

Ročník: 2.  
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

-učí se rozpoznávat a pojmenovávat prvky vizuálně 

 obrazného vyjádření,porovnávat a třídit je na  

 základě zkušeností,vjemů,zážitků a představ 

 

 

 

 

 

 

-v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, 

 uplatňuje při tom v plošném i prostorovém  

 uspořádání  linie,tvary, objemy,barvy,objekty  

 a jejich kombinace  

 

 

 

-vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými 

 smysly a pro jejich obrazné vyjádření volí vhodné 

 prostředky  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: 

-linie,tvary,objemy,světlostní 

 a barevné kvality,jednoduché vztahy. 

Uspořádání objektů do celku 

 na základě jejich výraznosti  

 ve statickém vyjádření. 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

 pocitů,nálad,fantazie,představ  

 a osobních zkušeností. 

Typy vizuálně obrazného vyjádření, 

 výběr a uplatnění-hračky,objekty, 

 ilustrace textů,volná malba.   

 

Přístupy k vizuálně obraznému 

 vyjádření-hledisko jejich vnímání: 

 vizuální,statické,dynamické. 

Hledisko motivace:fantazijní, 

 založené na smyslovém vnímání 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

Ročník : 2. 
 

 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

-interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 

 obrazná vyjádření  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

 ÚČINKŮ 

 

Osobní postoj v komunikaci. 

Odlišné interpretace,porovnávání 

 v rámci skupin 

 

Komunikační obsah komunikačně 

 vizuálního vyjádření: 

 v komunikaci se spolužáky v rámci 

 skupin,v nichž se žák pohybuje. 

Vysvětlování výsledků tvorby podle 

 svých schopností a zaměření.    
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 
 

Ročník: 3. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 
 

 

 

 

 

 

 

 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ 

CITLIVOSTI 

 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření: linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury – 

jejich jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus), jejich kombinace a 

proměny v ploše, objemu, prostoru. 

- uspořádání objektů do celků: 

uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření. 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

- prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností: manipulace 

s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru. 

- typy vizuálně obrazných vyjádření: 

jejich rozlišení, výběr a uplatnění – 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 
 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 

 

 

 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává 

se svojí dosavadní zkušeností 

 

 

 

 

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

UPLATŇOVÁNÍ  SUBJEKTIVITY 

 

- přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém vnímání). 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

- osobní postoj v komunikaci: jeho 

utváření a zdůvodňování; odlišné 

interpretace vizuálně obrazných 

vyjádření v rámci skupin, v nichž se 

dítě pohybuje; jejich porovnávání 

s vlastní interpretací. 

 

- komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření: v komunikaci 

se spolužáky a v rámci skupin, 

v nichž se žák pohybuje (ve škole); 

vysvětlování výsledků tvorby podle 

svých schopností a zaměření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – (komunikace) – cvičení 

pozorování 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 4. 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření, umí barevně 

vyjádřit své pocity a nálady, pojmenovává a 

porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a 

proporční vztahy 

 

 

 

 

 

 

- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 

vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření 

linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření 

modelováním, v prostorovém vyjádření uspořádání 

prvků ve vztahu k vlastnímu tělu 

 

 

- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření 

na základě smyslového vnímání, které uplatňuje 

pro vyjádření nových prožitků, uplatňuje je 

v plošné, objemové a prostorové tvorbě, zobrazuje 

svoji fantazii a životní zkušenosti                                                                                                     

 

    ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ                     

    CITLIVOSTI   

Prvky vizuálně obrazného vyjádření-

linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, jejich kombinace a 

proměny v ploše, objemu i prostoru. 

Malba- hra s barvou, emocionální 

malba, míchání barev. 

Kresba- výrazové vlastnosti linie, 

kompozice v ploše, kresba různým 

materiálem- pero a tuš, dřívko a tuš, 

rudka, uhel. 

 

Uspořádání objektů do celků na 

základě výraznosti, velikosti a 

vzájemného postavení ve vyjádření. 

Techniky plastického vyjadřování- 

modelování z papíru, hlíny, drátů, 

modelíny, sádry- podle dostupnosti 

materiálu. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly. 

 

 

 

OSV-( kreativita)- pružnost 

nápadů, originalita, schopnost 

vidět věci jinak. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 4. 

 
 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

- pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a 

prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky 

(včetně prostředků a postupů současného 

výtvarného umění) 

 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace, pozná ilustrace známých českých 

ilustrátorů- např. J. Lady, O.Sekory, H. 

Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, A. Borna… 

 

 

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření využívá 

vlastní životní zkušenosti, návaznost na 

komunikaci 

 

 

 

 

- komunikuje o obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření, která vytvořil, vybral či upravil 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, osobních 

zkušeností- manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 

Malba i kresba. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření- 

jejich rozlišení, uplatnění.Hračky, 

objekty, ilustrace textů, volná malba, 

comics, fotografie a další. 

Ilustrátoři dětské knihy. 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH  

           ÚČINKŮ 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření- komunikace se 

spolužáky, s rodinnými příslušníky. 

Zdůvodňování výsledků tvorby. 

Proměny komunikačního obsahu. 

 

Osobní postoj v komunikaci- jeho 

utváření a zdůvodňování, odlišné 

hodnocení obrazných vyjádření 

(vlastních i přejatých), porovnávání 

s vlastní interpretací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- (mezilidské vztahy)-

pohled na svět očima 

druhého,respektování. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 5. 

 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového  

  vnímání k vnímání dalšími smysly. 

 

 

 

 

 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu 

k realitě, tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění). 

 

 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace. 

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly –

vizuálně obrazná vyjádření podnětů 

hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových,chuťových a 

vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými smysly.     

 

Smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření – umělecká výtvarná 

tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická media, 

reklama). 

Typy vizuálně obrazných vyjádření, 

jejich rozlišení, výběr a uplatnění.    

 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – v komunikaci 

se spolužáky, rodinou a v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje, 

vysvětlování výsledků tvorby podle 

svých schopností a zaměření. 

Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění.                        

  

 

 

 

OSV-dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah 

k sobě k samému 

(psychohygiena). 

Pohyb těla a jeho 

umístění 

v prostoru, akční 

tvar malby a 

kresby. 

 

 

 

Hračky, objekty, 

ilustrace textů, 

volná malba, 

skulptura, plastika, 

animovaný film, 

comics, fotografie, 

elektronický 

obraz, reklama. 


