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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova  

pro 1. stupeň ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

 

Cíle: 

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku 

komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se 

prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení 

tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb  

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu a k obohacování emocionálního 

života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních 

prožitků i postojů  k  jevům a vztahům v mnohotvárném světě 
 

Časová dotace:     
1. ročník – 1 hodina    

2. ročník – 1 hodina     

3. ročník – 1 hodina      

4. ročník – 2 hodiny     

5. ročník – 2 hodina 
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Organizace výuky: 
Výuka probíhá v kmenové třídě nebo specializované učebně výtvarné výchovy. S výtvarnými díly a s různými výtvarnými technikami 

se žáci seznamují nejen při vyučování, ale i během návštěv různorodých výstav, při exkurzích, na besedách, při výukových akcích 

jiných subjektů organizovaných pro žáky školy buď přímo ve škole (např. malování na hedvábí, na sklo apod.) nebo v blízkých 

kulturních domech (například akce s vánoční a velikonoční tematikou), i samostatně v mimoškolních výtvarných aktivitách. 

V případě dvouhodinové dotace (4. a 5. ročník) je výtvarná výchova zařazena do týdenního rozvrhu jako dvouhodinový blok. 

 

Řád učebny výtvarné výchovy je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Výtvarná výchova): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

- učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat, 

jaký styl mu vyhovuje 

-  snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu 

- k žákům je přistupováno dle jejich individuálních schopností 

- naučit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v početném kolektivu 

- žáci uplatní v hodinách výtvarné výchovy vlastní nápady a výtvarné techniky dle vlastní volby 

- v hodinách se snažíme uplatňovat brainstorming 

- pokud žák zvládne práce či výtvarné techniky, je veden k vhodné pomoci méně nadaného 

spolužáka 

- výuka je postupně doplňována motivačními úkoly 

- základním motivačním faktorem je žákova svoboda 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy slušnou formou 

- žáci mohou opravit vyučujícího, pokud udělal chybu 

- vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky. 

- žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

- žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky 

- učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

- k výuce je používána různá literatura 

- návštěvy výstav přiměřených věku žáků 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci 

- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci 

- škola využívá skupinové práce a kooperativního učení 

- sbírání nápadů pro další činnost 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- v hodinách výtvarné výchovy se snažíme pravidla vytvářet, kontrolovat a postupně dotvářet 

vzhledem k situaci ve třídě 

- škola pořádá výtvarné soutěže  

- žáci reprezentují školu ve výtvarných soutěžích organizovaných jinými subjekty  

- škola pořádá akce připomínající lidové tradice (Adventní sobota, Velikonoce) 

- v průběhu roku jsou používány texty související s lidovými tradicemi 

- škola pořádá besídky pro širší veřejnost (třídní besídky, vyřazení žáků devátých tříd) 

- žákovské práce jsou prezentovány na nástěnkách a prezentačních plochách školy 

- příprava dárků pro prvňáčky k zápisu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti 

- žáci seznamováni s bezpečnostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou průběžně 

kontrolována 

- žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpečí 

- škola se snaží žáky postupně vést k  sebehodnocení své práce 

- snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu 

- vlastní výběr výtvarných prací na nástěnky a presentační plochy 

- žáci jsou vedeni k šetření materiálem 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky 

usnadňovat a zefektivňovat si práci 
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Průřezová témata  
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - vnímání okol. světa, barev a pojmenování tvarů  

1.2. Sebepoznání a sebepojetí - výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu 

1.3. Seberegulace a sebeorganizace  -  práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat jednotlivé postupy 

1.4. Psychohygiena - hra s barvou, uvolnění, relaxace – abstraktní práce 

1.5. Kreativita - nebát se vyjádřit své nápady, realizovat je a dotvářet 

1.6. Poznávání lidí - vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

1.7. Mezilidské vztahy - respektování práce ostatních a vzájemná pomoc  

1.8. Komunikace - řeč barev a tvarů, jak je vnímáme, rozbor uměleckých děl 

1.9. Kooperace -  rozvíjet dovednost navazovat na druhé i prosadit vlastní názor 

1.10.Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – učí se řešit problematiku technického rázu, zvládat různé malířské postupy 

      1.11.Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umět pochválit i zkritizovat 

 

2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

2.1 Evropa a svět nás zajímá – život dětí v cizích zemích, výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin 

2.2 Objevujeme Evropu a svět – životní styl Evropanů, jejich zvyky 

 

3. Multikulturní výchova 

      3.1. Lidské vztahy -  vztahy v rodině, v kolektivu třídy - využití v tematické práci 

      3.2. Etnický původ – poznávání umění různých etnických skupin 

 

 

4. Environmentální výchova 

4.1. Ekosystémy – vyjádření proměny ekosystémů v různých ročních obdobích, využití přírodních  materiálů, ochrana přírody 

4.2. Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření, péče o rostliny 

4.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí – modely, stavebnice, makety 

4.4. Vztah člověka k prostředí - naše obec, její  historické památky, architektura – tematické využití 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

1. ročník 

 

Výstupy z RVP:  
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 

či upravil 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- rozpoznává a užívá jednoduché pojmy, základní 

barvy a tvary, techniky, materiály 

Malba, kresba, plocha, linie, tvar, 

základní barvy, materiály 

 

 

 

OSV 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11 

 

MV 

3.1 

 

EVO 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 

EGS 

2.1, 2.2 

 

MV 

3.2 

 

 

 

- využívá vlastní zkušenosti v plošné i prostorové 

tvorbě 

- organizuje vlastní výtvarnou práci 

Kresba a malba konkrétní i fantazijní, 

prostorová tvorba konkrétní 

- vnímá skutečnost různými smysly a přenáší ji do 

výtvarného díla 

 

Plošná tvorba se zapojením zraku a 

sluchu 

Prostorová tvorba se zapojením 

čichu, chuti a hmatu 

Smyslové účinky výtvarných děl, 

mediální působení  

- poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování   

malířů a ilustrátorů knih 

Ilustrace textů, volná malba, 

animovaný film, comics, fotografie 

- využívá výtvarné vyjádření v běžném životě i ve 

výuce 

Vyjádření pocitů prostřednictvím 

výtvarného projevu, zdůvodnění  

Využití kresby ve výuce 
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2. ročník 

 
Výstupy z RVP:  
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 

či upravil 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- rozvíjí své pozorovací schopnosti 

- rozlišuje tvary předmětů 

- snaží se o postižení jednoduchých proporcí 

postavy i předmětů      

Výtvarné vyjádření skutečnosti - 

kresba, malba, prostorová tvorba   

 

 OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.9, 

1.11 

 

EGS 

2.1, 2.2 

 

 

MV 

3.1, 3.2 

 

 

EVO 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 

 

 

- zná a rozeznává barvy základní, teplé a studené, 

řídké a husté, světlé a tmavé ¨ 

- snaží se používat barvy a tvary vhodné pro 

danou situaci 

Malba s vhodným výběrem 

studených a teplých barev, využití 

míchání barev 

Kresba tvarů a linií, využití různých 

technik 

 

- aktivně pracuje s ilustrací 

- porovnává ilustrace a popisuje obrázky 

 

Využití kresby k ilustraci nebo tvorbě 

příběhu 

 

Ilustrace J. Lady, 

Z. Milera, 

H. Zmatlíkové,  

A. Borna, 

Z. Smetany 

- rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus 

- vnímá výtvarná díla vhodnými smysly 

 

Práce dekorativní a prostorové, 

abstraktní, využití rytmu barev a 

tvarů 
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- pokouší se o reálné zachycení pozorovaných 

osob a předmětů 

- zkouší porovnávat jednotlivá výtvarná díla  

Kresba s důrazem na zachování 

proporcí a na detail 

 

 

- pozoruje a vnímá skutečnost 

- přenáší ji do plošné i prostorové tvorby 

Vyjádření skutečnosti v ploše i 

prostoru libovolnou technikou 

 

 

 

3. ročník 

 

Výstupy z RVP:  
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 

či upravil 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- rozeznává a používá výtvarné pojmy 

- rozvíjí cit pro prostor a rytmus 

- dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky, 

představy a zkušenosti 

- umí míchat barvy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- rozvíjení smysl. citlivosti na 

barvy teplé, studené, 

kontrastní  

- linie, tvar, objem, prostor 

 

 OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11 

 

EVO 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 

MV 

3.2, 3.1 

 

EGS 

2.1, 2.2 

- využívá vhodné výrazové prostředky  

- porovnává svůj způsob vyjádření s tvorbou 

ostatních 

- využívá svoji představivost a fantazii 

- vnímá skutečnost všemi vhodnými smysly 

- volí vhodnou techniku k výtvarnému vyjádření 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- rozmístění  prvků v ploše i 

prostoru 

- tvar 

- struktura v prostoru 

Plošná a prostorová tvorba podle 

skutečnosti 
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- používá různé výtvarné techniky a materiály 

- výtvarnými prostředky vyjádří typ postavy 

- pozná známé české ilustrátory 

Ilustrátoři dětské knihy - ilustrace  

- rozvíjí smysl pro krásu, vztah k životnímu 

prostředí, rozvíjí vztah ke kultuře 

 

Druhy výtvarného umění  

Užité umění  

Dekorativní práce,  rytmus barev, 

tvarů 

Kombinace barev a tvarů 

 

 

4. - 5. ročník 

 

Výstupy z RVP:  

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech p užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů  

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních zkušeností  

VV-5-1-04 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 

VV-5-1-05 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  

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- uplatňuje ve výtvarné činnosti teoretické a 

praktické poznatky a dovednosti  

- rozeznává barvy základní, teplé a studené, řídké 

a husté, světlé a tmavé  

- zvládá přiměřeně ředění a míchání barev 

- osvojuje dovednosti práce s linií 

- rozvíjí své dovednosti při modelování 

- vybírá si výtvarný nástroj a techniku 

 

Práce s kontrastem barev, tvarů, 

ploch 

 

Kombinace výtvarných technik 

 

Velkoformátová tvorba 

 

Rozvoj fantazie 

 

Výstupy pro 

jednotlivé ročníky ve 

2. období 1. stupně 

nejsou 

konkretizovány pro 

4. a 5. ročník, ale jsou 

uvedeny pro celé 

období - učivo se 

cyklicky opakuje.  

 

OSV 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11 

 

EVO 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 

MV 

3.2, 3.1 
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- uplatňuje funkci linie, orientuje se 

v prostorových a barevných vztazích 

- seznamuje se s proporcemi lidského těla a hlavy 

Kontrast linií a ploch 

Vztahy barevných ploch 

Hmota, tvar, struktura, světlo, barvy 

 

EGS 

2.1, 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- porovnává umělecká vyjádření skutečnosti 

v malbě, sochařství, volné grafice, inspiruje se 

jimi 

 

Prostorová tvorba s využitím 

různých materiálů 

Plošná tvorba s využitím různých 

technik 

 

Výstava vlastních prací, možnost 

návštěvy galerie, muzea 

- orientuje se v řazení prvků na ploše 

- uplatňuje projev smyslu a citu pro prostorové 

formy 

- vnímá krásy přírody a vztah k životnímu 

prostředí 

Rytmus barev a tvarů 

Uspořádání prvků v prostoru 

 

Vycházka do přírody, návštěvy akcí 

zaměřených na životní prostředí 

- uplatňuje ve výtvarné činnosti teoretické a 

praktické poznatky a dovednosti  

- rozeznává barvy základní, teplé a studené, řídké 

a husté, světlé a tmavé  

- zvládá přiměřeně ředění a míchání barev 

- osvojuje dovednosti práce s linií 

- rozvíjí své dovednosti při modelování 

- vybírá si výtvarný nástroj a techniky 

Práce s kontrastem barev, tvarů, 

ploch 

 

Kombinace výtvarných technik 

 

Velkoformátová tvorba 

 

Rozvoj fantazie 

- seznamuje se s prací ilustrátorů dětských knih 

- využívá netradiční materiály a techniky 

Vlastní ilustrátorská tvorba, komiks 

Práce s netradičními materiály a 

technikami, sdílení zkušeností 

  

 


