
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

 170 

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 

 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 

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 

3. 

OSV 

- kreativita 

- psychohygiena 

Skupinová práce 

PRV - Náš region, Lidé a čas 

Procházka 

ČJ - popis podle obrázku 

M - geometrie 

HV 

PNJ 9 

 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 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

 uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve 

statickém a dynamickém 

vyjádření 

OSV 

- kreativita 

M - číselná řada, porovnávání 

HV - poslech 

TV chvilka 

 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 

OSV 

- sebepoznání 

JČ - popis podle obrázku, slovní 

druhy 

PRV - smyslové vnímání 

BOZP - bezpečnost při práci 

s nástroji, prevence neg. jevů 
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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 (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci 

skupin, v nichž se dítě pohybuje; 

jejich porovnávání s vlastní 

interpretací 

3. 

MV 

- vliv reklamy 
DVD, TV 

ČJ - periodika 

HV - malovaná písnička 

 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 

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 

VYJÁDŘENÍ 

 jejich rozlišení, výběr a uplatnění - 

hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, comics, fotografie, 

elektronický obraz, reklama   

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM 

VYJÁDŘENÍM 

 hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém vnímání) 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

- základní 

podmínky života 

 

Návštěva galerie, muzea umění, 

výstavy výtvarných prací 

PRV - člověk a technika 

M - tabulky a diagramy 

M - odhad velikosti v rovině 

a prostoru  

 


