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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 

 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty; porovnává je a třídí na základě 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ  

 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  

 vnímá události různými smysly a vizuálně je 

vyjadřuje  

 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností  

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 zvládá základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu  

 rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 

ostatních i na příkladech z běžného života 

(s dopomocí učitele)  

uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky 

a fantazii při tvůrčích činnostech, je 

schopen výsledky své činnosti sdělit svým 

spolužákům 

 

 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  

 typy vizuálně obrazných 

vyjádření – jejich rozlišení, 

výběr a uplatnění – hračky, 

objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, komiks,  

1. 

 

SV 

OSV 

- psychohygiena 

- kreativita 

- řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 

VDO 

- občanská 

společnost a škola 

 

MkV 

- kulturní diference 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

MeV  

- tvorba 

mediálního 

sdělení 

 

AJ 

PRV 

HV 
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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 

 si osvojí základní vědomosti a dovednosti 

pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 

 využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

 

fotografie, elektronický obraz, 

reklama 

 typy vizuálně obrazných 

vyjádření – jejich rozlišení, 

výběr a uplatnění – hračky, 

objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, komiks, 

fotografie, elektronický obraz, 

reklama    

 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 – 

v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje 

(ve škole i mimo školu) 

 pozitivní hodnocení druhých – 

v běžných podmínkách 

projevování pozornosti  

 

1. 

 

SV 

- interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 
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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 

 a laskavosti, vyjádření uznání, 

účinnost pochvaly, připisování 

pozitivních vlastností druhým, 

správná reakce na pochval 

 

1. 

 

SV 

  

 

 


