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5.7.                                                                                        VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

UMĚNÍ A KULTURA 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

5.7.2. 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. V oblasti základního vzdělávání je zastoupením oblasti 

Umění a kultura. Zatímco na prvním stupni se žáci prostřednictvím vlastních činností seznamují s výtvarnými výrazovými prostředky a jazykem výtvarného 

umění, na druhém se učí poznávat vztahy mezi jednotlivými druhy umění a uvědomují si možnost variantnosti výrazových prostředků  při řešení společně 

zvolených témat. Důraz je také kladen na individuální jedinečné pocity a prožívání při recepci výtvarných děl, rozvoj fantazie a utváření smyslu pro 

originalitu. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 V rámci základního vzdělávání je výtvarná výchova založena na tvůrčích činnostech, dovednostech a také interpretaci. Žáci jsou ale také teoreticky 

seznamováni s poznatky o jednotlivých výtvarných technikách (kresbě, malbě, grafice, užitém umění, modelování atp.) a ve vyšších ročnících se také 

seznamují s historickým vývojem výtvarného umění. Výuka probíhá ale také kontextuálně a zaměřuje se též na vytváření schopnosti umět užít získaných 

poznatků a dovedností ve svém vlastním životě. 

Obsahově je výuka Výtvarné výchovy členěna do tří oddílů: V 1. až 3. ročníku převládá hravý aspekt výchovy, děti se nebojí užívat fantazie a 

experimentovat. Při výtvarných činnostech v 4. až 6. ročníku přecházejí žáci postupně od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci, rozvíjí se jejich 

vztah k užité tvorbě a lidovému umění. V 7. až 9. ročníku pomalu mizí hravost a objevuje se ostych, který je nutné eliminovat. Hlavní úlohou učitele je 

posilovat sebevědomí žáků při vlastní tvorbě. 

Výuka výtvarné výchovy probíhá v kmenových učebnách, využívá se ale také třída s interaktivní tabulí a počítačová třída, ve které se mohou žáci 

seznamovat s prezentací moderních výtvarných děl na internetu. Vyučuje se v 1. až 9. ročníku dle učebního plánu. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 

 KOMPETENCE K UČENÍ 

- učíme žáky rozeznávat výtvarné objekty hodnotné (ale i s ohledem na současné postmoderní umění) od kýče 

- učíme žáky mnoha výtvarným technikám, postupům  a způsobům vlastní prezentace, důležitá je možnost výběru užívaných prostředků 

v některých hodinách, na jejichž přípravě se podílí jak učitel, tak i žák 
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- podporujeme jakoukoliv formu tvořivosti jako výraz individua 

- nebojíme se výtvarných experimentů i za cenu možného neúspěchu 

- užíváme pouze pozitivní motivaci, v žádném případě nechceme žáky od jakýchkoliv výtvarných činností odradit, či jim je znechutit stálým 

opakováním týchž námětů a postupů 

- vytváříme při hodinách takovou atmosféru, aby žáci byli pozitivně motivováni a měli ze své (jakékoliv) činnosti radost a osobní prožitek 

 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- problém ve výtvarných činnostech učíme žáky chápat jako výzvu (moderní umění je založeno na řešení problémů) a snažíme se konstruktivním 

přístupem odstranit veškerou nedůvěru či ostych žáků 

 

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- vedeme žáky k prezentaci vlastního názoru na své, ale i ostatní práce na základě citové i rozumové argumetace 

- vedeme žáky k uvědomění důležitosti prezentace jak vlastní práce, tak i kolektivní (i celé školy) 

- výstavy a nástěnky připravujeme ve spolupráci s žáky a pěstujeme tak u nich vztah k vlastní práci 

- podněcujeme žáky ve výtvarně zaměřených mimoškolních aktivitách  

- předkládáme žákům možnost účastnit se různých výtvarných soutěží a projektů 

- snažíme se vést žáky k porozumění různým typům výtvarných textů, k přemýšlení o nich, jejich analýze, srovnání i uvědomění si jejich důležitosti 

pro další osobní rozvoj 

 

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- pracujeme s žáky i ve skupinách, v nichž si během práce na společném tématu postupně uvědomují přínos každého člena týmu 

- jednotlivé členy týmu vedeme ke vzájemné spolupráci a učíme je kriticky zhodnotit vlastní podíl na skupinovém výsledku 

 

 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- netolerujeme projevy nepřátelství, i samotné odmítnutí ke spolupráci důsledně analyzujeme a řešíme 

- podporujeme spolupráci s naším městem i krajem např. formou účasti v soutěžích 

- nabízíme žákům mimoškolní aktivity (výtvarný kroužek a podobné zájmové činnosti), abychom minimalizovali nebezpečí sociálně patologických 

jevů 

- jsme kdykoliv žákům k dispozici a v hodnocení žákovských prací užíváme pouze pozitivní motivaci, která je ve výtvarné výchově nesmírně 

důležitá (pravidlo: neexistuje ošklivý obrázek, maximálně odbytý) 

- vedeme žáky k uvědomění si důležitosti celé kulturní tradice i konkrétních uměleckých děl 

 

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

           -   i při výtvarné činnosti pěstujeme lásku k práci, v některých případech zdůrazňujeme potřebu pečlivosti 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, barvy, porovnává je a 

třídí na základě zkušeností a vjemů 

 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 

uplatňuje při tom v plošném uspořádání linie, tvary, barvy 

a jejich kombinace 

 

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

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI                

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary 

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě 

jejich výraznosti a velikosti  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY                       

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů 

ilustrace textů, volná malba 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 

jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické) 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ     

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření                             

a zdůvodňování;  

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –                

v komunikaci se spolužáky 

 

 

 

O 8 

ETV 1.1 

ETV 1.4 

ETV 1.6 

 

  

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Mgr. Michaela Štarková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 

Učivo Průřezová témata 

 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, 

objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě 

zkušeností, vjemů 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 jejich kombinace 

 

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

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 či vybral  

 

 

 

 

 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI                 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světlostní a barevné kvality 

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě 

jejich výraznosti a velikosti  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 

ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů 

hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 

chuťových  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY                  

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ  

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování                                                

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření  

komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky  

O 8 

ETV 1.1 

ETV 1.4 

ETV 1.6 

O:P8 Řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného 

člověkem 
DG-1-1-01/05  
 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná  výchova 2. Mgr. Michaela Štarková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 

Učivo Průřezová témata 

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 vyjadřuje je 

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 

 

Minimální výstupy v rámci podpůrných opatření: 

žák 

VV-3-1-01p až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

VV-3-1-01p rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, 

objekty 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI                   

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 vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

reflexe a vztahy zrakového vnímání a vyjádření 

vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními 

smysly 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –

fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, 

reklama 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY                         

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 

prostoru, akční tvar malby a kresby 

typy vizuálně obrazných vyjádření skulptura, plastika, 

animovaný film 

O 8 

ETV 1.1 

ETV 1.4 

ETV 1.6 

 

 

O:P8 Řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného 

člověkem 
 

 

DG-1-1-01/05  
DG-1-1-06 

DG-1-1-07 

DG-1-1-08/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná  výchova 3. Mgr. Michaela Štarková 
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ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života 

(s dopomocí učitele) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

 

 

 

 

 

 

 

 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –hledisko 

jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém 

vnímání) 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ                 

osobní postoj v komunikaci v rámci skupin, v nichž se 

žák pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v 

rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo 

školu) 

 
DG-1-1-10  
DG-1-2-01  
DG-1-3-04 

DG-1-1-01/05 

DG-1-1-06 

DG-1-1-07 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Minimální výstupy v rámci podpůrných opatření – 1. období: 

VV-3-1-01p až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

VV-3-1-01p rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života 

(s dopomocí učitele) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 

Učivo Průřezová témata 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 

vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 

vztahů 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností 

VV-5-1-03 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-5-1-04 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 a 

postupy 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI                

prvky vizuálně obrazného vyjádření a proměny v ploše, 

objemu a prostoru                                                      

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě 

vzájemného postavení ve statickém a dynamickém 

vyjádření 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, reklama 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY                               

prostředky pro vyjádření emocí a osobních zkušeností, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 

jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření 

i děl výtvarného umění 

 

O 8 

O 5 

ETV 2. 1 

ETV 2. 2 

ETV 2. 3 

ETV 2. 4 

 

 

P 5 O – rozvoj kreativity 

 
DG-2-1-01/02  
DG-2-1-03  
DG-2-1-04  
 

 

 

 

 

 

 

P 8  O – otevřená 

komunikace 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura Výtvarná  výchova 4. Mgr. Michaela Štarková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 

Učivo Průřezová témata 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 

vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 

vztahů 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností 

VV-5-1-03 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-5-1-04 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 a 

postupy 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

Minimální výstupy v rámci podpůrných opatření: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI                        

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus) 

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 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY                         

akční tvar malby a kresby 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 

jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

O 8 

O 5 

ETV 2. 3 

ETV 2. 4 

ETV 2. 5 

 

 

 

 

 

 

Me 32 
DG-2-1-05  
DG-2-1-06  
DG-2-1-07  
DG-2-1-08  
 

 
DG-2-1-09  
DG-2-1-10  
 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura Výtvarná výchova 5. Mgr. Michaela Štarková 
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VV-5-1-01p až VV-5-1-06p uplatňuje základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr 

VV-5-1-01p rozlišuje, porovnává, třídí 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) 

VV-5-1-02p, VV-5-1-03p při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-05p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit 

z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 

ostatních i uměleckého díla 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ                

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) 

 

P 8  O – otevřená 

komunikace 
DG-2-1-11 
DG-2-2-01  
DG-2-2-02  
DG-2-2-03  
DG-2-2-04  

 

P 6 O vzájemné 

poznávání se ve třídě 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Minimální výstupy v rámci podpůrných opatření -2. období :  žák 

VV-5-1-01p až VV-5-1-06p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

VV-5-1-01p rozlišuje, porovnává, třídí 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) 

VV-5-1-02p, VV-5-1-03p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-05p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé prvky a jejich vztahy pro 

získání osobitých výsledků 

 

 

VV-9-1-02  zaznamenává vizuální zkušenost, 

i zkušenosti získané ostatními smysly, 

zaznamenává podněty z představ a fantazie  

 

 

DG-3-1-03 během svého vzdělávání 

kombinuje různá digitální zařízení za účelem 

efektivnějšího plnění zadaných úkolů 

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité vyjádření  

 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku  

 

Rozvíjení smyslové citlivosti:  

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

- 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  

 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu  

- vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty 

(lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 

a prostředky vyjadřující časový průběh) 

  

Uplatňování subjektivity: 

Prostředky pro vyjádření emocí, fantazie, představ a osobních 

zkušeností  

- manipulace s objekty, uspořádání prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a 

interpretace 

Ověřování komunikačních účinků:  

Proměny komunikačního obsahu  

- záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 

kulturní souvislosti 

 

P1O  

 

P1O  

 

P5O; P2O 

 

 

 

P5O 

P19MU   

 

 

 

 

 

 

P25E  

P17G 

P18G 

P2O 

 

P8O 

P9O  

P19MU 

P2O 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná výchova 6. Mgr. M. Jelínková 
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DG-3-1-08 odlišuje autorská práva od práv 

ochrany osobních údajů; zohledňuje aspekty 

při využívání a tvorbě digitálního obsahu 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P16G  

P17G 

P32ME 
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Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná výchova 7. Mgr. M. Jelínková 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro 

vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání 

osobitých výsledků 

 

VV-9-1-02  zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti 

získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z 

představ a fantazie  

 

 

 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 

vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 

současném výtvarném umění a digitálních médiích – 

počítačová grafika, fotografie, video, animace  

 

DG-3-2-02 upravuje obsah, který vytvořil někdo jiný, 

s cílem přizpůsobit ho novým účelům 

 

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření  

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a 

časovém průběhu  

- 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 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 

ostatními smysly 

- vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 

uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

- umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; 

výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě 

 

 

Uplatňování subjektivity:  

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností 

 

 

P1O  

P2O  

 

P5O 

P6O 

 

 

P8O  

P9O  
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku  

 

 

 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření  

 

 

 

 

DG-3-3-03 komunikuje se svými vrstevníky a samostatně 

si volí známou digitální technologii 

 

 

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 

svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků  

 

 

 

 

- 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 

 

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 

 

Ověřování komunikačních účinků:  
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 

Proměny komunikačního obsahu 

- záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění; historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5O  

P6O  

 

 

 

 

 

 

 

 

P5O 
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Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná výchova 8. Mgr. M. Jelínková 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová 

témata 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé prvky a jejich vztahy pro 

získání osobitých výsledků 

 

 

DG-4-1-03 pro školní práci a plánování 

svého času využívá digitální technologie, 

kombinuje je a samostatně rozhoduje, které, 

pro jakou činnost či řešený problém použít 

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků  

 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku  

 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření  

- linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a 

uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu ve 

statickém vizuálně obrazném vyjádření 

 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu 

- 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 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

- umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě 

 

Uplatňování subjektivity: 

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 

 

 

P1O  

P2O  

 

P24E  

 

 

P26E   

 

P5O  

P8O   

P16G  

P24E 

 

P28ME  

P32ME  

P33ME 

 

 

P9O  

P16G  

P19MU  

 

P21MU  
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VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném 

výtvarném umění a digitálních médiích – 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

 

DG-4-1-10 navrhuje různé postupy k řešení 

vybraných problémů pomocí digitálních 

technologií  

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité vyjádření  

 

VV-9-1-02  zaznamenává vizuální 

zkušenost, i zkušenosti získané ostatními 

smysly, zaznamenává podněty z představ a 

fantazie  

 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření  

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků  

 

 

Typy vizuálně obrazných vyjádření  

- hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, komiks, fotografie, 

reklama, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 

tvůrčí záměry 

 

 

 

 

 

 

Ověřování komunikačních účinků: 

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 

 

Proměny komunikačního obsahu 

- záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní 

souvislosti 

 

 

 

 

P28ME  

P32ME  

P33ME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1O  

P5O 

P19MU  

P9O 

 

 

 

 

 

P21MU  

P2O 
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Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Umění a kultura Výtvarná výchova 9. Mgr. M. Jelínková 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

VV-9-1-02  zaznamenává vizuální zkušenost, 

i zkušenosti získané ostatními smysly, 

zaznamenává podněty z představ a fantazie  

 

 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé prvky a jejich vztahy pro 

získání osobitých výsledků 

 

DG-4-3-01 potřebné informace získává 

z různých digitálních zdrojů na základě 

vlastních kritérií pro vyhledávání; získané 

informace posuzuje z hlediska souladu s již 

známými a na základě věrohodnosti 

příslušného zdroje 

 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité vyjádření  

DG-4-3-04 využívá digitální technologie ke 

sdílení dat, informací a obsahu s vybranými 

lidmi a k týmové práci 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření  

- linie, tvary, objemy; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu, ve statickém i dynamickém vizuálně 

obrazném vyjádření 

 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu  

- 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 

 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření  

- umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě 

Uplatňování subjektivity: 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 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 

 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením  

- hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění 

při vlastních tvůrčích činnostech 

 

 

P1O  

P2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5O  

P6O 
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VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích – počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

 

DG-4-2-01 vytváří a upravuje digitální obsah 

v různých formátech, dané formáty 

kombinuje (vytváří webové prezentace, 

infografiku a multimédia), vyjadřuje se za 

pomoci digitálních prostředků ke splnění 

stanovených cílů 

 

 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku  

 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření  

 

 

 

 

 

 

Typy vizuálně obrazných vyjádření  

- objekty, volná malba, fotografie, komunikační grafika; rozlišení, 

výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřování komunikačních účinků:  
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  

 

Proměny komunikačního obsahu  

- záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní 

souvislosti 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: pro 2.stupeň 

žák  

VV-9-1-01p až VV-9-1-07p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru  

 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci  

 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních  

 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocit 

 

 

 

 

 


