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5.7.2   Výtvarná výchova – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 2 1 1 2 2 2 1 1 

 

Předmět výtvarná výchova se vyučuje na prvním stupni v časové dotaci 7 hodin (1.,3. a 4.tř.  - 1 hod.,2. a 5. tř. - 2 hod.) a na druhém stupni v časové dotaci 6 

hodin ( 6. a 7. tř.- 2 hod., 

8. a 9. tř. 1 hod.) Výtvarná výchova pracuje s vizuálně zrakovými systémy, jenž jsou nástrojem poznávání a prožívání. Kreativní přístup při tvorbě, vnímání 

interpretací vychází převážně z pozorování, dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Využíváme například malby, kresby, jednoduché grafiky, práce s přírodními materiály, papírem, textilem. Výuka probíhá i v přírodě. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí : 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- projektové vyučování (třídní, školní) 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence komunikativní – 

- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat názoru druhých 

Kompetence pracovní – 

- osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

- zadáváním atraktivním námětů vést žáky k aktivnímu zapojení do pracovních činností, 

zodpovědnosti za odvedenou práci 

 

 

Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na 

základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků 

1. – 3. ročník 

- vizuálně obrazné vyjádření - linie, tvary, barvy 

- objekty do celků - velikost, vzájemné postavení v celku 

- zrakové vnímání a jiné smysly 

- jedn. umělecká tvorba - fotografie, film,TV, tisk.. 

- statické a dynamické vyjádření 
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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 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 

jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí  dosavadní 

zkušeností 

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

 

- vyjádření emocí, nálad, fantazie, představ 

- pojem malba, kresba, koláž, modelování, ilustrace (ilustrátoři) ... 

- vnímání vizuální, dotykové,.. 

- porovnávání prací 

 

 

 

Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 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 

 

4. a 5. ročník 

- vyjádření linie tvaru, objemu, světelností i barevné kvality, textury, jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

-reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

-kresba – tuš, pero, tužka, uhel, rudka 

-malba – tempera, vodové barvy, akrylové barvy 

- koláž – papír, textil, kůže a přírodniny 

- grafika – škrabací technika, tisk, suchá jehla  

- akční tvorba 

- keramika, modelování 

-ilustrátoři 

- animovaný film 

- krásy přírody a vztah k životnímu prostředí 

- lidové umění a jeho dekor 
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 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) 

 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 

  

 

 

 

 

Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 3. období 

Žák 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 

vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 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 

 vybírá, kombinuje a vytváří  prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 

existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních  

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti 

 

6. a 7. ročník 

 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru a 

časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, 

struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností 

- typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický 

obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika, rozlišení, 

výběr  a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 

- osobnostní postoj k výtvarnému dílu 

 

8. a  9. ročník 

 

-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, reklama 

- výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě 
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i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v 

sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

- 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 

- komunikační  obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 

komunikačního obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby a 

respektování záměru autora , prezentace ve veřejném prostoru, mediální 

prezentace 

 

 

 


