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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)   

 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  

 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  

 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 

  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)  

 

 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   

 uspořádání objektů do celků – 

uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve 

statickém a dynamickém 

vyjádření  

 reflexe a vztahy zrakového 

vnímání ke vnímání ostatními 

smysly -– vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, 

sluchových, pohybových, 

čichových, chuťových 

a vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými 

ostatními smysly  

 smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření – 

umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, 

reklama  

 

4. 

 

SV 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- psychohygiena 

- kreativita 

- poznávání lidí 

- komunikace 

 

VMEaGS 

- objevujeme 

Evropu a svět 

 

MkV 

- etnický původ 

- multikulturalita 

 

MeV 

- intepretace vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

- fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

 

ČJ 

VL 

PŘV 

HV 

TV 

PČ 
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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  

 nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 

či upravil 

 uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr  

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává 

linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 

jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), 

uplatňuje je podle svých schopností při 

vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních 

i umělecké produkce i na příkladech 

z běžného života (s dopomocí učitele)  

 při tvorbě vychází ze svých zrakových, 

hmatových i sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie  

 vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit 

z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních 

i uměleckého díla 

 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, 

utváří si pozitivní sebehodnocení  

 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, 

vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v běžných 

podmínkách 

 

 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, komiks, 

fotografie, elektronický obraz, 

reklama    

 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém vnímání)  

 osobní postoj v komunikaci – 

jeho utváření a zdůvodňování; 

odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje; 

jejich porovnávání s vlastní 

interpretací  

 komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – 

4. 

 

SV 

 

 

VDO 

- principy  

demokracie jako 

formy vlády 

a způsobu 

rozhodování 
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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 komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje 

(ve škole i mimo školu); 

vysvětlování výsledků tvorby 

podle svých schopností 

a zaměření  

 proměny komunikačního 

obsahu – záměry tvorby 

a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření 

i děl výtvarného umění 

 pozitivní hodnocení druhých – 

v běžných podmínkách 

projevování pozornosti 

a laskavosti, vyjádření uznání, 

účinnost pochvaly, připisování 

pozitivních vlastností druhým, 

správná reakce na pochval 

 schopnost spolupráce – radost 

ze společné činnosti a výsledku, 

vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce  

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství  

 iniciativa – ve vztahu k jiným 

lidem, hledání možnosti, jak 

vycházet s jinými lidmi v rodině, 

4. 

 

SV 

  



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

 371 

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 

 ve třídě, mezi vrstevníky, 

iniciativa nepřijatá jinými, 

zpracování neúspěchu  

 asertivní chování – rozlišování 

mezi nabídkami druhých, 

schopnost odmítnutí nabídky 

k podvodu, krádeži, pomlouvání, 

zneužívání návykových látek 

a sexuálnímu zneužívání 

 

4. 

 

SV 

  

 


