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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 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ 

a fantazie 

 spolupracuje i v obtížných sociálních 

situacích 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 

 linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury; vztahy 

a uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), 

ve statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření  

 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

6. 

EV 
- vztah člověka 

k prostředí 

kresba, malba, kombinované 

techniky, koláž, grafické 

techniky 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

uhly, rudky, tužky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 6, 9, 10 
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406 

 

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 

 užívá prostředky pro zachycení jevů 

a procesů v proměnách a vztazích; 

k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 umělecká výtvarná tvorba, foto 

tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama; výběr, kombinace 

a variace ve vlastní tvorbě 

 

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání  

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

 

 

 

 

6. 

MeV 

- stavba mediálních 

sdělení 

kresba, malba, kombinované 

techniky, fotografie, počítačová 

grafika 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy, tuš, inkoust, kartony, uhly, 

rudky, tužky, časopisy, fotografie 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 4, 5 
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407 

 

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 na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské 

a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 utváření osobnostního postoje, 

jeho zdůvodňování; důvody vzniku 

odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

6. 

OSV 

- hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MuV 

- etnický původ 

kresba, malba, kombinované 

techniky, dekorativní činnosti, 

dějiny výt. kultury 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy, uhly, rudky, tužky, 

výstřižky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 7, 1, 9, 8 
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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 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření 

v sociálních vztazích; nalézá vhodnou 

formu pro jejich prezentaci 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, comics, 

rozlišení, výběr a uplatnění pro 

vlastní tvůrčí záměry 

 hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, 

expresivní); reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech  

 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, řešení 

konfliktu 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

6. 

OSV 
- rozvoj schopnosti 

poznání 

VDO 
- formy participace 

občanů v politickém 

životě 

Kresba, malba, kombinované 

techniky, prostorové vytváření, 

modelování – kašírování, 

výtvarné konstruování 

Skupinová práce, individuální 

tvorba, projekt 

Barvy, uhly, rudky, tužky, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

PČ 

PNJ 6, 10, 4, 1, 5 
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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 

 rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu  

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury; vztahy 

a uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření 

 vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní 

tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 

druhů (hudebních, dramatických)  

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

 

7. 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

kresba, malba, kombinované 

techniky, koláž, grafické 

techniky 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

rydla, uhly, rudky, tužky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 4, 9, 10 
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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 

  pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

 

7. 

  

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích; nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci  

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 vyjádření vztahů, pohybu 

a proměn uvnitř a mezi objekty 

(lineární, světlostní, barevné, 

plastické a prostorové prostředky 

a prostředky vyjadřující časový 

průběh) ve statickém i dynamickém 

vyjádření 

 

 obrana před manipulací - 

asertivní techniky – manipulace, 

vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

EV 
- ekosystémy 

kresba, malba, kombinované 

techniky, koláž, prostorové 

vytváření 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

rydla, uhly, rudky, tužky, 

kombinace různých materiálů, 

škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 2, 3, 6, 7 
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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 

 rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, 

expresivní); reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech  

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní formulace 

problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní 

angažovanost 

7. 

MuV 

- multikulturalita 

kresba, malba, kombinované 

techniky, konstruování, 

modelování 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

uhly, rudky, tužky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 1, 5, 9, 10 
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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 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 

vztahů pro získání osobitých výsledků 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 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, uspořádání prostoru, celku 

vizuálně obrazných vyjádření 

a vyjádření proměn; výběr, uplatnění 

a interpretace  

 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

 

 

7. 

OSV 
- morální rozvoj 

MeV 

- interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

kresba, malba, frotáž, 

kombinované techniky, koláž, 

prostorové vytváření, 

modelování – kašírování, 

výtvarné konstruování, dějiny 

výt. kultury, skupinová práce, 

individuální tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

rydla, uhly, rudky, tužky, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV, PČ 

PNJ 1, 2, 4, 5, 7 



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

413 

 

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 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ 

a fantazie 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury; vztahy 

a uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření  

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání 

 já – potenciální vzor pro druhé 
– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita  

 

8. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

kresba, malba, kombinované 

techniky, koláž,grafické techniky 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

uhly, rudky, tužky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 1, 2, 6 
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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 

 užívá prostředky pro zachycení jevů 

a procesů v proměnách a vztazích; 

k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v 

každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 umělecká výtvarná tvorba, foto 

tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama; výběr, kombinace 

a variace ve vlastní tvorbě 

 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

 

8. 

MeV 

- stavba mediálních 

sdělení 

kresba, malba, kombinované 

techniky, fotografie, počítačová 

grafika 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy, tuš, inkoust, kartony, uhly, 

rudky, tužky, časopisy, fotografie 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 3, 4, 5, 8 
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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 na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské 

a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 utváření osobnostního postoje, 

jeho zdůvodňování; důvody vzniku 

odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

8. 

OSV 

- hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MuV 
- etnický původ 

kresba, malba, kombinované 

techniky, dekorativní činnosti, 

dějiny výt. kultury 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy, uhly, rudky, tužky, 

výstřižky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 6, 7, 9 
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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 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích; nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 spolupracuje  i v obtížných sociálních 

situacích 

 objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, comics, 

rozlišení, výběr a uplatnění pro 

vlastní tvůrčí záměry 

 hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, 

expresivní); reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech 

 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, řešení 

konfliktu 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

8. 

OSV 
- rozvoj schopnosti 

poznání 

VDO 

- formy participace 

občanů v politickém 

životě 

kresba, malba, kombinované 

techniky, prostorové vytváření, 

modelování – kašírování, 

výtvarné konstruování 

skupinová práce, individuální 

tvorba, projekt 

barvy, uhly, rudky, tužky, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 5, 9, 10 
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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 tvorbě vizuálně obrazných vyjádření 

se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na 

tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho nejbližší 

sociální vztahy  

 při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě 

vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 spolupracuje  i v obtížných sociálních 

situacích 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 nalézání a do komunikace 

v sociálních vztazích zapojování 

obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil  

 smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření - umělecká 

výtvarná tvorba, foto tiskoviny, 

televize, elektronická média, 

reklama; výběr, kombinace a variace 

ve vlastní tvorbě 

 otevřená komunikace 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport  

9. 

VDO 
- principy demokracie 

jako formy vlády 

a způsobu 

rozhodování 

MuV 
- princip sociálního 

smíru a solidarity 

kresba, malba, kombinované 

techniky, koláž, grafické 

techniky 

skupinová práce, individuální 

tvorba, projekty 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

uhly, rudky, tužky 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 2, 4, 5, 7, 8, 9 



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

418 

 

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 

  podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

 

 

 

 

 

9. 
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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 

 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) 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením - hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, 

expresivní); reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech 

 

 já – potenciální vzor pro druhé 

– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita 

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní formulace 

problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní 

angažovanost 

 

9. 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

kresba, malba, kombinované 

techniky, konstruování, 

modelování 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

rydla, uhly, rudky, tužky, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 1, 2, 3, 6, 8, 10 
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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 

 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 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 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, uspořádání prostoru, celku 

vizuálně obrazných vyjádření 

a vyjádření proměn; výběr, uplatnění 

a interpretace  

 záměry tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; 

historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

 

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

 

9. 

EV 
- základní podmínky 

života 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

uhly, rudky, tužky, kombinace 

různých materiálů, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV 

PNJ 4, 5 7, 9, 10 
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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 

  uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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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 a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil  

 porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 osobní postoj v komunikaci - 

jeho utváření a zdůvodňování; 

důvody vzniku odlišných interpretací 

vizuálně obrazných vyjádření 

(samostatně vytvořených 

a přejatých), kritéria jejich 

porovnávání, jejich zdůvodňování 

 komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření - utváření 

a uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru 

autora; prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

 

 obrana před manipulací - 

asertivní techniky – manipulace, 

vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas  

 

9. 

MeV 
- vnímání autora 

mediálních sdělení 

OSV 
- sebepojetí 

sebepoznání 

- komunikace 

kresba, malba, frotáž, 

kombinované techniky, koláž, 

prostorové vytváření, 

modelování – kašírování, 

výtvarné konstruování, dějiny 

výt. kultury 

skupinová práce, individuální 

tvorba 

barvy temperové, vodové, suché 

pastely, tuš, inkoust, kartony, 

rydla, uhly, rudky, tužky, škrob 

Z, PŘ, D, RV, OV, JČ, F, M, 

HV, PČ 

PNJ 4, 5, 8, 9, 10 
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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 

  fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

9. 

  

 


