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I. 9 VV   Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Cílem výtvarné výchovy je v prvé řadě rozvoj výtvarného myšlení, vidění, představivosti a fantazie. Předmět je 
koncipován tak, aby formou tvořivé činnosti poskytl žákům dovednosti práce s barvou, linií, uměleckou formou a 

výtvarnými materiály. Ve výtvarných činnostech: kresbě, malbě, grafice a modelování projevují žáci svou 

osobnost a chápání životní reality. Výtvarná výchova umožňuje žákům seberealizaci, rozvoj nadání a talentu.    

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

1. ročník – 1 hodina   
2. ročník – 2 hodina 

3. ročník – 2 hodiny  
4. ročník – 1 hodina 

5. ročním – 1 hodina 

Předmět VV se bude vyučovat v kmenových třídách, protože na 1. stupni nejsou k dispozici odborné učebny. Pro 
vyučování VV využijeme též plenér, školní  kuchyňku a školní zahradu. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

- vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních a kulturních souvislostech 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám současnosti a minulosti 
- umožňujeme žákům uvědomování si sebe samého 

- vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů 

- směrujeme žáky k pochopení umění, k poznání a k užívání jazyka, hudby a pohybu, k ztvárnění  hudby a 
uměleckého díla 

- využíváme hudebních a výtvarných reprodukcí 

- podněcujeme žáky k učení se analyzovat a interpretovat, naslouchat 
- tvůrčími činnostmi vedeme žáky k experimentování, odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky 

 

 

Začlenění průřezových témat: 
Mediální výchova (MEV)   

- Fungování a vliv médií ve společnosti 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznání  
- Kreativita 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá 
 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících hledisek: 

- samostatná tvořivost žáků 

- přístup k danému tématu a jeho výtvarné zvládnutí 

- použití výtvarné techniky 
- vynalézavost v kombinaci barev, prvků a tvarů 

- nápad a jeho realizace 

- volný projev a jeho subjektivní vyjádření 

 

Práce s nadanými žáky: 
Práce s nadanými žáky probíhá formou individuálního přístupu. Žákům je umožněno používání různých 

dostupných výtvarných technik a složitějších metod. Žáci mohou používat i nestandardní materiály a formy. 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Žáci používají jen základní materiály a techniky pro kresbu a malbu. Mohou zjednodušovat kresebné postupy a 

techniky. Nemusí používat barevnou škálu a daný formát. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

VV - 1. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-01 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 a představ 

 používá základní barvy 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 

 pracuje s přírodními materiály 

 realizuje svoje vnímání a chápání okolního světa 

tematické práce, tvary a funkce věcí denní potřeby 
ovoce a zelenina, barvy ročních období 

dekorativní činnosti 

ČJ – říkadla 
TV – tance, rytmická cvičení 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

Modelování 

 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 

barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele) 

 rozpoznává a porovnává různé linie 

 rozpoznává a pojmenovává základní barvy 

 rozpoznává a pojmenovává nepravidelné tvary a základní tvary 
(např. trojúhelník, čtverec, kruh…) 

 rozpoznává objekty ve vlastní tvorbě, nebo tvorbě ostatních 

Čára 

Barvy 
Tvary 

Objekty 

 

 

VV-3-1-02 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 

 dotváří strukturu přírodních objektů 

 pracuje s modelínou  

 provádí kresební a malířské vystižení tvaru 

modelování předmětů 
rytmické řazení prvků v ploše 

ilustrace pohádek 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 
Modelování 

 

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

sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 
 

Tematická práce  

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 rozvíjí smysl pro prostor a pohyb 

 dokáže řadit objekty prostoru a plochy 

 promýšlí akční tvar malby a kresby 

 provádí experimentování s linií, barvou a tvarem 

vyjádření bezprostředních prožitků a nálady 
rozvíjení představivosti a fantazie 

pochopení rozdílu mezi realitou, přírodní náhodností a 

výtvorem 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

Modelování 

 

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

obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností 

 rozlišuje základní geometrické tvary 

 organizuje tvary do dekorativního rytmu 

 chápe používání barev k vyjádření pocitů 

ilustrace textů, hračky a volná malba 

zapouštění a rozpíjení barev 
dekorativní tvorba 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

Modelování 

 

VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii 

při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti 

sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 
 

Tematická práce  

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

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 kombinuje různé techniky 

 používá grafický záznam pracovního pohybu pomocí tužky, 

křídy 

práce s voskovkami 

vyškrabávání 
rozvoj motoriky při práci s pastelem a štětcem 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy 

Modelování 
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VV - 2. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-01 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 a představ 

 porovnává vlastnosti barev a jejich výrazových možností 

 uplatňuje svoje zkušenosti, zážitky a představy 

 modeluje přírodní náměty (zelenina, houby) 

barva – shlukování barevných skvrn, rozpíjení, zapouštění 
barev, výtvarné osvojování věcí, - předměty  z hlediska 

užitku a materiálu, výtvarné osvojování přírody 

ČJ – seznámení a poznávání  dětských 
ilustrátorů ( J. Lada, J. Trnka, J. Čapek, 

O. Janeček, D. Mrázková, A. Boru ) 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 
tempery 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery 

Modelování 

 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 

ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele) 

 rozpoznává a porovnává různé linie 

 rozpoznává a pojmenovává základní barvy 

 rozpoznává a pojmenovává nepravidelné tvary a základní tvary 
(např. trojúhelník, čtverec, kruh…) 

 

Čára 
Barvy 

Tvary 

 

 

VV-3-1-02 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 

 rozlišuje a srovnává tvary 

 zvládá podle svých možností kresbu některých dopravních 
prostředků a stavebních strojů 

dekorativní práce v ploše 
poznávání výrazových vlastností světlé 

a tmavé plochy 

výtvarné osvojování technických předmětů 

ČJ – rozvíjení vztahu k volnému 
výtvarnému umění 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 
Kreativita 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery 
Modelování 

 

VV-3-1-02p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii 

při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 

 

Tematická práce  

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 uplatňuje zkušenosti v poznávání vlastností plastických 

materiálů 

 provádí výtvarné ztvárnění jednoduchých šperků, ozdob 

modelování hraček a předmětů denní potřeby, výtvarné 

umění – drobné doplňky, kresby a malby zvířecích postav 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery 
Modelování 

 

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

obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 

dosavadní zkušeností 

 porovnává uměleckou výtvarnou tvorbu 

 dotváří tvarově zajímavé přírodní výtvory 

 prezentuje výtvarné vyprávění (loutkové divadlo) 

ilustrace textů, divadelních představení 

modelování, otiskování, stlačování, hnětení 

výtvarné umění a životní prostředí – zdobení chalup, 
keramiky, výroba loutky 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery 

Modelování 

 

VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii 

při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 

 

Tematická práce  

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

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 řeší přiměřené úkoly v plošných a prostorových prvcích 

 dokáže výtvarně ztvárnit věci sloužící člověku 

 zaznamenává graficky pohyb při různých lidských činnostech  

práce ve skupinách na větší výtvarné ploše 

kresba nebo malba užitkových předmětů 

lidská postava v pohybu 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  používá základní barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery 

Modelování 
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VV - 3. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-01 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 a představ 

 porovnává vlastnosti barev a jejich výrazových možností 

 uplatňuje svoje zkušenosti, zážitky a představy 

 modeluje přírodní náměty (zelenina, houby) 

barva – shlukování barevných skvrn, rozpíjení, zapouštění 
barev, výtvarné osvojování věcí, - předměty  z hlediska 

užitku a materiálu, výtvarné osvojování přírody 

ČJ – seznámení a poznávání  dětských 
ilustrátorů ( J. Lada, J. Trnka, J. Čapek, 

O. Janeček, D. Mrázková, A. Boru ) 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  míchá barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 
tempery 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery, 

výtvarné techniky 

Modelování 

 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 

ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele) 

 rozpoznává a pojmenovává nepravidelné tvary a základní tvary 
(např. trojúhelník, čtverec, kruh…) 

 rozpoznává objekty ve vlastní tvorbě, nebo tvorbě ostatních 

Čára 
Barvy 

Tvary 

Objekty 

 

VV-3-1-02 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 

 rozlišuje a srovnává tvary 

 zvládá podle svých možností kresbu některých dopravních 
prostředků a stavebních strojů 

dekorativní práce v ploše 

poznávání výrazových vlastností světlé 

a tmavé plochy 
výtvarné osvojování technických předmětů 

ČJ – rozvíjení vztahu k volnému 

výtvarnému umění 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  míchá barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery, 
výtvarné techniky 

Modelování 

 

VV-3-1-02p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii 

při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 

 sdílí spolužákům výsledky své činnosti 
 

Tematická práce 

Sdílení výsledků činnosti 

 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

 uplatňuje zkušenosti v poznávání vlastností plastických 

materiálů 

 provádí výtvarné ztvárnění jednoduchých šperků, ozdob 

modelování hraček a předmětů denní potřeby, výtvarné 

umění – drobné doplňky, kresby a malby zvířecích postav 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  míchá barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 
tempery 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery, 

výtvarné techniky 

Modelování 

 

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

dosavadní zkušeností 

 porovnává uměleckou výtvarnou tvorbu 

 dotváří tvarově zajímavé přírodní výtvory 

 prezentuje výtvarné vyprávění (loutkové divadlo) 

ilustrace textů, divadelních představení 
modelování, otiskování, stlačování, hnětení 

výtvarné umění a životní prostředí – zdobení chalup, 

keramiky, výroba loutky 

 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  míchá barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 
tempery 

 modeluje 

Barvy 
Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery, 

výtvarné techniky 

Modelování 

 

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

sdělit svým spolužákům 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní zážitek 

 sdílí spolužákům výsledky své činnosti 

 

Tematická práce 
Sdílení výsledků činnosti 

 

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

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 řeší přiměřené úkoly v plošných a prostorových prvcích 

 dokáže výtvarně ztvárnit věci sloužící člověku 

 zaznamenává graficky pohyb při různých lidských činnostech  

práce ve skupinách na větší výtvarné ploše 

kresba nebo malba užitkových předmětů 

lidská postava v pohybu 

OSV 
Kreativita 

VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  míchá barvy 

 používá tužku, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, 

tempery 

 modeluje 

Barvy 

Tužka, pastelky, voskovky, křídy, vodové barvy, tempery, 
výtvarné techniky 

Modelování 
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VV - 4. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

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

vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 

vztahy a jiné)  

 pracuje tvořivě s barvou a linií bez větších problémů 

 uplatňuje ve své činnosti praktické poznatky a dovednosti  

barvy podzimu, ovoce, zeleniny, listů 
pohádkové a fantastické bytosti 

lesy, stromy, keře, květy, záhony 

OSV 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-01p, 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) 

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, objekty 

 rozpoznává jejich velikost, rytmus, barevný kontrast  

 uplatňuje poznatky a dovednosti ve své činnosti – podle svých 
schopností, s dopomocí učitele 

 

Dekorativní práce v ploše 
Poznávání výrazových vlastností světlé a tmavé plochy 

Koláž 

 

VV-5-1-02 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 

 uplatňuje výrazové vlastnosti linie, tvaru a barvy 

 provádí koláž z papíru 

 prezentuje principy barevné harmonie 

 uplatňuje dekorativní uspořádání v ploše 

zpřesněné vyjádření proporcí lidské postavy 

koláž 
tapety, látky 

ČS – zhotovení jednoduché mapy 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba 

 

 

VV-5-1-01p 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) 

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, objekty 

 rozpoznává jejich velikost, rytmus, barevný kontrast  

 uplatňuje poznatky a dovednosti ve své činnosti – podle svých 
schopností, s dopomocí učitele 

 

Dekorativní práce v ploše 
Poznávání výrazových vlastností světlé a tmavé plochy 

Koláž 

 

VV-5-1-03 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 

 zvládá podle svých předpokladů záznam situace a děje 

vyjádřeného rozmístěním obrazových prvků v prostoru 

 promýšlí dekorativní řešení a chápe principy dekorativní tvorby 

tematické práce – zážitky z návštěvy divadelních a 

filmových představení 

přesnější barevné vyjádření parafráze 

modrotisku, keramický anebo textilní dekor 

ČJ – dětští ilustrátoři, ilustrátoři učebnic 

PČ – výroba dárku pro maminku 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

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

hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 
a fantazie 

 výtvarně vyjadřuje zrakové, hmatové i sluchové vjemy 

 vyjádří vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii 

Kresba nebo malba různých objektů 

Ilustrace textů 
Plastiky 

Volná malba 

 

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 

 orientuje se v řazení prvků v tvarové a barevné kompozici 

 sestaví z různých materiálů architektonický celek 

ilustrace textů, volná malba 
konstruování, malba, sestavování – část obce, sídliště 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 

a fantazie 

 výtvarně vyjadřuje zrakové, hmatové i sluchové vjemy 

 vyjádří vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii 

Kresba nebo malba různých objektů 
Ilustrace textů 

Plastiky 

Volná malba 

 

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 (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného umění) 

 vystihne tvarové a barevné protiklady   

 modeluje užitkové předměty z jednotlivých základních tvarů 
(koule, válec) 

předměty domácnosti  
modelování  

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 
 výtvarně zobrazí tvary technických předmětů stavební stroje a mechanizmy, lokomotivy, jeřáby, 

vagony, bagry, šicí stroje 
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VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z 

vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 
 vyjadřuje pocity ze své vlastní činnosti 

 vyjadřuje pocity z díla ostatních 

 vyjadřuje pocity z uměleckého díla 
 

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 

prostoru, akční tvar malby a kresby 
 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 uplatňuje výtvarné zkušenosti a poznatky o barvě, linii, tvaru a 
funkci 

 užívá symetrie přírodních tvarů 

návrhy na plakáty, pozvánky, obaly knih, propagační 

materiály, kresba, malba 
výtvarné osvojování přírody 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     VV - 5. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 

vztahy a jiné)  

 uplatňuje tvořivost a sebevyjádření při práci z představy – 
události, situace 

 používá nadsázky 

 promýšlí tvořivě barevný kontrast 

situace na křižovatce, rozmístění postav 

výtvarné vyjádření pozadí 
ilustrace pohádky, historické náměty 

fantastický námět ( planety, života v pohádce) 

PČ – výroba loutky 

ČJ – použití loutky v dramatizaci 
pohádky 

GLO 

Evropa a svět  nás zajímá 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-01p 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) 

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, objekty 

 rozpoznává jejich velikost, rytmus, barevný kontrast  

 uplatňuje poznatky a dovednosti ve své činnosti – podle svých 
schopností, s dopomocí učitele 

  

Dekorativní práce v ploše 
Poznávání výrazových vlastností světlé a tmavé plochy 

Koláž 

 

VV-5-1-02 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 

 uplatňuje vlastní výrazové prostředky v kresbě a malbě 

 promýšlí a kombinuje linie a barevné plochy 

 zhodnotí na zvolených příkladech obrazné vyjádření dané 
tvorby 

vyjádření nálady (radosti, smutku, dramatičnosti) 

rozvíjení tvořivosti při práci z představy – rozmístění 
výrazových prvků v ploše ( cirkus, pouť, stadion ) 

umělecká a výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-02p 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) 

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, objekty 

 rozpoznává jejich velikost, rytmus, barevný kontrast  

 uplatňuje poznatky a dovednosti ve své činnosti – podle svých 

schopností, s dopomocí učitele 

  

Dekorativní práce v ploše 
Poznávání výrazových vlastností světlé a tmavé plochy 

Koláž 

 

VV-5-1-03 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 

 experimentuje s různými druhy linie, barev a tvarů  

 prezentuje vlastní životní zkušenosti ověřené svými smysly 

 pracuje ručně s různými materiály a technikami 

malba, kresba zvířat, hraček, objektů, figur 
ilustrace – příroda ovlivněná člověkem – zahrady, parky, 

květiny v ploše, ptáci, tvarová a barevná nadsázka 

OSV 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

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

a fantazie 

 výtvarně vyjadřuje zrakové, hmatové i sluchové vjemy 

 vyjádří vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii 

Kresba nebo malba různých objektů 
Ilustrace textů 

Plastiky 

Volná malba 

 

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 

 rozeznává základní tvary lineárního a kresleného písma 

 užívá hotové písmo (koláž) 

 uplatňuje strukturované dekorativně působící plochy 

 prezentuje individuální výtvarné řešení námětu 

návrhy na přání, plakáty, pozvánky, přebaly knih 
šrafování ploch, žilky listů, kostry zvířat, pavučiny, suché 

rostliny, textury látek (pytlovina útek)  

kresba perem, dřívkem 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní  vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr Vlastní výtvarná tvorba  
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tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr  

VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, 

hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností 

a fantazie 

 výtvarně vyjadřuje zrakové, hmatové i sluchové vjemy 

 vyjádří vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii 

Kresba nebo malba různých objektů 

Ilustrace textů 

Plastiky 
Volná malba 

 

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 (včetně prostředků a 

postupů současného výtvarného umění) 

 posuzuje různé formy uměleckého vyjádření ( figura, portréty, 
zátiší), v sochařství ( socha, plastika, busta, reliéf )  

 vytváří makety architektury z papíru, kartonu, dřeva 

dekorativní formy kachlů ze sádry, nádoby z hlíny, 

plastiky z moduritu, zvířecí a lidské postavy 
návštěva výtvarné výstavy, muzea 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

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

 rozlišuje užitkové, materiální, technické a estetické stránky 
předmětů 

 prezentuje svoji práci na výstavce 

dekorativní činnosti – sestavování, lepení krabičky, 
závěsy, užitkové předměty, šperky 

zdobení lahví, talířů, vajec, hrnečků, kamenů 

 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z 

vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 
 vyjadřuje pocity ze své vlastní činnosti 

 vyjadřuje pocity z díla ostatních 

 vyjadřuje pocity z uměleckého díla 

 

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 

prostoru, akční tvar malby a kresby 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 
 

Vlastní výtvarná tvorba  

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 ocení krásu lidového umění 

 zhotoví dárek pro rodiče 

 vysvětlí použití sochařského díla 

malba a kresba užitkového porcelánu a    keramiky 

trojrozměrné práce z různých materiálů 
práce s voskem – svíčky, vykrývací technika 

 

VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 
 vyjádří jednoduchou formou vlastní výtvarný záměr 

 

Vlastní výtvarná tvorba  

 

 


