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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 

 při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě 

vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO 

VYJÁDŘENÍ 

 linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury  

SMYSLOVÉ ÚČINKY VIZUÁLNĚ 

OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 

 umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, 

reklama) 

5. 

OSV 

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

MV 

- interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

PŘ - kresba přírodnin 

VL - práce s mapou 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku: 

v plošném vyjádření linie a barevné 

plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; 

v prostorovém vyjádření uspořádání 

prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

nezávislý model 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

 uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve 

statickém a dynamickém 

vyjádření 

OSV 

- sebepoznání 

VL - architektura 

PŘ - lidské tělo 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření 

se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na 

tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho nejbližší 

sociální vztah 

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 

OSV 

- kreativita 
M 
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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 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 

objemové i prostorové tvorbě 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO 

VNÍMÁNÍ K VNÍMÁNÍ OSTATNÍMI 

SMYSLY 

 vizuálně obrazná vyjádření 

podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových  

TYPY VIZUÁLNĚ OBRAZNÝCH 

VYJÁDŘENÍ 

 jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

- hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, 

reklama 

5. 

VMEGS 

- objevujeme 

Evropu a svět 

PŘ - orgány smyslového ústrojí 

ČJ - práce s texty 

PČ - technologie výroby materiálu 

 

 osobitost svého vnímání uplatňuje 

v přístupu k realitě, k 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) 

PŘÍSTUPY K VIZUÁLNĚ OBRAZNÝM 

VYJÁDŘENÍM 

 hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace 

(fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

TV - vyjádření nálady pohybem 
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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 

 porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace 

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 

5. 

OSV 

- poznávání lidí  

- komunikace 

VL - dějiny výtvarného umění 

ČJ - životopisy malířů 

 nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

KOMUNIKAČNÍ OBSAH VIZUÁLNĚ 

OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 

 v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v  rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje 

(ve škole i mimo školu); 

vysvětlování výsledků tvorby 

podle vlastních schopností 

a zaměření 

PROMĚNY KOMUNIKAČNÍHO 

OBSAHU 

 záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění 

MKV 

- multikulturalita 

- etnický původ 

ČJ - vlastní zážitek-interpretace 
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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 

 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO 

VYJÁDŘENÍ 

 linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VIZUÁLNĚ 

OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ 

 umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, 

reklama) 

5. 

  

 

 


