
1 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 1 1 2 2 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je předmět ve kterém podporujeme rozvoj tvořivosti a rozvoj kresby, dobrého pozorování přírody a 

schopnosti sebevyjádření ve výtvarné oblasti. Na druhém stupni jsou žáci vedeni k samostatnosti a vlastní práci na 
samostatných projektech. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Hodina výtvarné výchovy týdně je spojena v rozvrhu hodin do dvou hodin jednou za čtrnáct dní a střídá se pravidelně s 
pracovní výchovou. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence komunikativní:
Výtvarnou činnost vidíme, jako činnost komunikativní, která komunikuje vidění světa, postoje žáka. 
Kompetence sociální a personální:
Výtvarná činnost rozvíjí žáka uvnitř, rozvíjí jeho schopnosti vidět svět a sama sebe. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Pracovní kompetence souvisí s tím, že činnosti výtvarné jsou tvořivé činnosti, ve kterých se rozvíjí dovednosti pracovní, 
stejně jako výtvarné. Rozvoj pracovních dovedností je především ve schopnosti přípravy prostředí k výtvarným aktivitám, 
schopnosti dobré organizace a následně k rozvoji samostatných výtvarných projektů. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou ve výtvarné výchově hodnoceni pouze slovním hodnocením. Součástí hodnocení je také jejich schopnost tvořivého 
projevu, jejich aktivní vztah k výtvarným činnostem. Žáci druhého stupně jsou hodnoceni na základě splnění projektů(počtu 
a obsahu projektů stanovených učitelem), které zpracovávají individuálně pod vedením učitele.

  

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiály
barvy a jejich použití

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 

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává 
je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 



Výtvarná výchova 1. ročník

jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ zkušeností, vjemů, zážitků a představ výtvarných aktivit ze života dětí
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

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

pozorování přírody

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

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

smyslové vnímání barev a reality

výtvarný projekt z dětských situacíVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

studium výtvarných umělců malujících pro děti

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

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
  

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiályVV-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

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

barvy a jejich použití

pozorování přírodyVV-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

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

výtvarný projekt z dětských situací

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

studium výtvarných umělců malujících pro děti

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

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí



Výtvarná výchova 2. ročník

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

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
  

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiály
barvy a jejich použití

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

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

výtvarné materiály a jejich použití

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

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

výtvarný projekt z dětských situací

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

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

pozorování přírody

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

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

studium výtvarných umělců malujících pro děti

VV-3-1-04 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

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
  

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální



Výtvarná výchova 4. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

výtvarné materiály
barvy a jejich použití

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)

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)

výtvarné materiály a jejich použití

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

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

barvy a jejich použití

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

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

výtvarný projekt z dětských situací

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

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

pozorování přírody

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)

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)

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

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

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

studium výtvarných umělců malujících pro děti

výtvarný projekt z dětských situacíVV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuá studium výtvarných umělců malujících pro děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
  

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní



Výtvarná výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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)

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)

volný projekt

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)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

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

práce s materiály - barva - pastely, temperové barvy

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

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

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

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

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

studie přírodních pozorování

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)

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)

studie přírodních pozorování

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

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

volný projekt

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

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuá

studie sociálních aktivit

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
  

Výtvarná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo



Výtvarná výchova 6. ročník

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd

 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

práce s výtvarnými materiály

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd

 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

vizuální projekt dle uměleckého díla

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

studie přírodniny

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Návštěva Národní galerie, či jiné galerie

tempera - přírodní motiv porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů

studie strom, květina, schopnost pozorovat a zachytit 
realitu

 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu 
pro jejich inspiraci

základní studie rozložení postavy

  

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 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

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

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd



Výtvarná výchova 7. ročník

ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie

zaznamenání podnětů z představ a fantazie

VV-9-1-03 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

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

výtvarný projekt přírody

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

projekt dle vlastního výběru

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

výtvarný projekt pozorování člověka (postava, portrét)

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
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

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

návštěva Národní galerie či jiné galerie

výtvarný projekt přírodyVV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů

výtvarný projekt pozorování člověka (postava, portrét)

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu 
pro jejich inspiraci

projekt dle vlastního výběru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

  

Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo



Výtvarná výchova 8. ročník

VV-9-1-01 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

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

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

projekt dle vlastního výběru s vlastní osobitou výpovědí - 
příprava projektu, plánování projektu, výběr materiálů, 
zkouška materiálů, vlastní návrhy, realizace projektu a 
jeho prezentace

VV-9-1-03 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

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

projekt dle vlastního výběru s vlastní osobitou výpovědí - 
příprava projektu, plánování projektu, výběr materiálů, 
zkouška materiálů, vlastní návrhy, realizace projektu a 
jeho prezentace

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

projekt dle vlastního výběru s vlastní osobitou výpovědí - 
příprava projektu, plánování projektu, výběr materiálů, 
zkouška materiálů, vlastní návrhy, realizace projektu a 
jeho prezentace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

projekt zaměřený na vnímání citů a jejich symbolické 
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

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

návštěva Národní galerie či jiné galerie

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů

projekt, který sleduje vývoj a popis malířského díla

projekt, který sleduje vývoj a popis malířského dílaVV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu 
pro jejich inspiraci

spolupráce na přípravě školní vernisáže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
  

Výtvarná výchova 9. ročník



Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 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

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

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd, realistického 
obsahu

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

vizuální projekt s použitím temperových barev či 
olejových barev, pastelů či barevných kříd, realistického 
obsahu

VV-9-1-03 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

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

projekt dle vlastního výběru s vlastní osobitou výpovědí - 
příprava projektu, plánování projektu, výběr materiálů, 
zkouška materiálů, vlastní návrhy, realizace projektu a 
jeho prezentace

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

projekt dle vlastního výběru s vlastní osobitou výpovědí - 
příprava projektu, plánování projektu, výběr materiálů, 
zkouška materiálů, vlastní návrhy, realizace projektu a 
jeho prezentace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

projekt zaměřený na vnímání citů a jejich symbolické 
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

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

návštěva Národní galerie či jiné galerie

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů

projekt, který sleduje vývoj a popis malířského díla

projekt, který sleduje vývoj a popis malířského dílaVV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu 
pro jejich inspiraci

příprava školní vernisáže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Tvořivé vyjádření 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Rozvoj sebevyjádření a sebeprezentace, objevování vlastního názoru a sebe sama v interakci s ostatními. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Výtvarné sdělení jako možnost mediálního sdělení - sdělení a obsah sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Výtvarné sdělení jako možnost mediálního sdělení - příprava vernisáže, spolupráce a práce v realizačním týmu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Spolupráce na přípravě vernisáže, možnost spolupráce při výtvarných projektech
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