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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 učí se rozpoznávat a pojmenovávat 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); učí 

se je porovnávat a třídit na základě 

odlišností vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

PODNÍCENÍ ZÁJMU DĚTÍ 

VÝTVARNOU PRÁCI, ZJIŠŤOVÁNÍ 

CELKOVÉ VÝTVARNÉ ÚROVNĚ 

 cvičení jednotažných rovnoběžek 

svislých a vodorovných 

 otisky štětce a kratší tahy štětcem, 

pokládání barevných skvrn 

plochým štětcem 

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 

a prostoru) 

2. 

OSV  

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

PČ - uspořádání prac. místa, držení 

štětce, správná manipulace 

HV 

AJ - barvy 

M - základní geometrické tvary 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 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 

 využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVIN 
 v ploše výkresu, vyjádření zážitků, 

výcvik v kresbě kružnicové linie, 

vystihnout konturami velké obdélné 

tvary přímo štětcem, kolorování 

větších ploch pravidelných tvarů, 

dekorativní tvarový a barevný 

rytmus v pásech, rozfoukávání 

inkoustových skvrn, kresba do 

mokrého podkladu 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 
 (uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém 

a dynamickém vyjádření) 

 tvořivost v mezilidských 

vztazích – společné plnění úkolů, 

zbavování se strachu z neznámého 

řešení úkolu a z tvořivého 

experimentování 

 schopnost spolupráce – radost ze 

společné činnosti a výsledku, 

základní pravidla spolupráce 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, 

hledání možnosti jak vycházet 

s lidmi ve třídě, iniciativa nepřijatá 

jinými, zpracování neúspěchu 

2. 

OSV  

- kreativita 

M - základní geometrické tvary 

HV, ČJ - práce s dechem 

PRV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 

různými  smysly a pro jejich vizuálně 

obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly 

(vizuálně obrazná vyjádření 

podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, chuťových 

a vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými ostatními 

smysly) 

PŘEDSTAVA A POJEM ČTVERCE 

 smysl pro pravoúhlost, 

stejnostrannost  

 

ROVNOBĚŽNOST LINIÍ 

 

VYSTIŽENÍ PODSTATNÝCH ZNAKŮ 

JEDNODUCHÝCH SOUMĚRNÝCH 

PŘEDMĚTŮ, NÁSTROJŮ 

 

OTISKY DLANÍ 

2. 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

- sebepoznání a 

sebepojetí 

TV - vyjádření pohybu 

HV - vyjádření hudby 

M - geometrie 

PRV - části těla 

PRV - dopravní výchova 

BOZP - bezpečnost při práci  

s nástroji 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření; 

odlišné interpretace porovnává se 

svojí  dosavadní zkušeností 

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) 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 

VYJÁDŘENÍ 
 (jejich rozlišení, výběr a uplatnění – 

hračky, objekty, ilustrace textu, 

volná malba, reklama, fotografie, 

animovaný film) 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM 

VYJÁDŘENÍM 
 (hledisko jejich vnímání – vizuální, 

statické, dynamické; hledisko jejich 

motivace – fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

 

 

2. 

MeV  

- tvorba 

mediálního 

sdělení 

- interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

OSV 

- poznávání lidí 

- komunikace 

ČJ - pohádky, hádanky 

HV - malované písničky 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 na základě vlastní zkušenosti nalézá 

a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích 

 prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností 

 manipulace s objekty, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby 

PROMĚNY KOMUNIKAČNÍHO 

OBSAHU  
 (záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění) 

KOMUNIKAČNÍ OBSAH VIZUÁLNĚ 

OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 
 (v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje; 

vysvětlování výsledků tvorby podle 

svých schopností a zaměření) 

2. 

EV 

- vztah člověka k 

prostředí 

- základní 

podmínky života 

OSV 

- kooperace 

a kompetice 

ČJ - vlastní vyprávění 

PRV - tělo, ochrana zdraví 

(prevence negativních jevů) 

TV  

HV 

 

 


