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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

         Pojetí výtvarné výchovy se opírá o autentické zkušenosti dítěte a vychází z jeho potřeby aktivní komunikace. Úloha předmětu je výchova 

citlivého a tvořivého člověka prostřednictvím výtvarných aktivit. Výtvarné postupy jsou podřízeny hledání sdělnosti výtvarné výpovědi, která se 

pro dítě stává prostředkem k objevování světa a sebe v něm. 

 

          V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 

umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 

Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své 

odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

 

          Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na 

vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.  

 

          Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, 

vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.  

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu 

komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových 

médií. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 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 a k utváření hierarchie hodnot 
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• Spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších kulturních a sociálních 

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, k možnosti aktivního překonávání životních 

stereotypů a k obohacování emocionálního života 

• Zaujímání osobní účasti v procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 
• rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

• vést žáky k užívání správné symboliky a terminologie 

• umožnit každému žáku zažít úspěch 

• vést žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality 

• vést žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problémů 
• rozvíjet u žáků tvořivost, vést je k uplatňování vlastních nápadů, řešení 

• vést žáky ke správnému užití materiálů, nástrojů, vybavení, techniky 

 

Kompetence komunikativní 
• žáci si rozšiřují slovní zásobu o odborné termíny z výtvarné oblasti 

• vést žáky k porozumění a používání neverbální komunikace výtvarných děl 

• umožnit žákům, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti, činnosti svých spolužáků a výsledky těchto činností 

 

Kompetence sociální a personální 
• vést žáky k efektivní spolupráci ve skupině s cílem dosáhnout kvalitního výsledku 

• vést žáky k diskusím v malých skupinách i v rámci celého kolektivu 
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• vést žáky k tomu, aby v případě potřeby dokázali poskytnout pomoc nebo o ni požádali 

• vést žáky k respektování názorů a práce spolužáků 

 

Kompetence občanské 
• žáci si vytváří postoj k výtvarným dílům 

• vést žáky k úctě k umění 

 

Kompetence pracovní 
• vést žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel 

• vést žáky k zodpovědnému zacházení s materiálem pro výtvarné činnosti 

 
Oblast: 

Kultura a umění 
     

Předmět: 

Výtvarná výchova 
Ročník: 

1. – 3. ročník 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty), 

porovnává je, třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

 

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

zkušenosti,  

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie, 

tvary, objemy, objekty, další prvky a jejich 

kombinace 

 

 
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 

• prvky vizuálně obrazného vyjádření 

• uspořádání objektů do celků 

• reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly 

 

• smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – osobnostní 

rozvoj – rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

 

M - geometrické tvary 

 

Čj – vyprávění, popis 

 

VV – ilustrace 

pohádky, příběhu 
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VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření, 

odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

 

odlišuje uměleckou výtvarnou tvorbu, fotografii, 

film, tiskoviny, televizi, elektronická média, 

reklamu 

 

manipuluje s objekty 

zvládá vyjádření pohybu těla a jeho umístění 

v prostoru 

maluje a kreslí akční tvary 

 
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 

• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,  

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností 

 

• typy vizuálně obrazných vyjádření 

 

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TV – tělovýchovné 

chvilky - cvičení s 

hudbou 

 

 

rozlišuje ilustraci textů, volnou malbu, animovaný 

film, komiks, fotografie, elektronický obraz, 

reklamu 

 

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

do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

   

 

 
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO 

ÚČINKU 

 

• osobní postoj v komunikaci 

 

 

• komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření 

 

• proměny komunikačního obsahu 

  

Čj – vyprávění, popis 

     

výtvarné vyjádření    

obsahu verše, říkanky 

      

ilustrace pohádky 
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Oblast: 

Kultura a umění 
     

Předmět:        

Výtvarná výchova 
Ročník:                            

4. – 5. ročník 

 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

 

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) 

 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v plošném 

vyjádření linie a barevné plochy, v objemové 

vyjádření modelování a skulpturální postup, 

v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 

k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 

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 

 

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 

 
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 

• prvky vizuálně obrazného vyjádření 

 

• linie, tvary, objemy, kombinace a proměny 

v ploše, objemu a prostoru – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, 

rytmus) 

 

• uspořádání objektů do celku 

 

• uspořádání na základě velikosti a 

vzájemného postavení ve statickém  

a dynamickém vyjádření 

 

• reflexe a vztahy zrakového vnímání  

k vnímání ostatními smysly 

 

• vyjádření hmatových, sluchových, 

pohybových čichových a chuťových 

podnětů 

 

• umělecká výtvarná tvorba, film, ilustrace, 

televize, tiskoviny, reklama, fotografie,  

elektronická média 

 

   Mediální výchova 

 

- vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

- interpretace vztahu 

mediálního sdělení  

a reality 

 

 OSV 

 

- sociální rozvoj 

 

- komunikace 

 

- kooperace 

 

 

 

 

 Multikulturní výchova 

 

- multikulturalita 

 

- lidské vztahy 

 

 

Výstavy 

 

Muzeum 

 

Galerie 

 

Čj 

 

Pč 

 

HV 

 

 

 

Přírodověda 

 

Vlastivěda 
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obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 

kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění) 

 

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 v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

 

 

Nástroje a pomůcky 
barvy (vodové, temperové, prstové, na textil, 

na sklo a další) 
křídy 
pastely 
pastelky a voskovky 
tužky 

tuže 

přírodní materiály 

nejrůznější druhy a formáty papíru 

textil, kůže 

 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 

• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,  

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností 

 

• pohyb těla a jeho umístění v prostoru, 

akční tvar malby a kresby 

 

• typy vizuálně obrazných vyjádření 

 

• jejich rozlišení, výběr a uplatnění  

 

• hračky, objekty, ilustrace textů, volná 

malba, reklama, animovaný film 

 

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

 

 

• hledisko jejich vnímání (statické, 

dynamické) a motivace 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

 

• osobní postoj v komunikaci 

 

• jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření, 

porovnávání s vlastní interpretací  

 

 

 

 

 

Environmentální výchova 

 

vztah člověka k prostředí 



Výtvarná výchova 7 

 

 


