
 

 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září – červen  
1. roč. 

 

- výtvarně vyjadřuje 
skutečnost 
- chápe vzájemné souvislosti 
zobrazovaných předmětů 
- uplatňuje při práci 
představivost a fantazii 
-  využívá základní klasifikaci 
barev, světlostní a teplotní 
kontrast, chápe výrazové 
vlastnosti barvy  
- organizuje vlastní výtvarnou 
práci 
  
 

Vyjádření, 
vypravování četby, 
filmu. 
Pozorování přírody 
a činnosti lidí.  
Základní barvy. 
Barevný kontrast a 
harmonie. 
Vyjádření prostoru. 
Otiskování 
v barvě, frotáž, 
kresba, vrypy. 
Dotváření 
přírodnin. 
Výtvarné vyjádření 
užitkových 
předmětů.  

Osv/E 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OVO: 
1,1.p, 2, 2.p,5,  
 

ČJ - literární výchova 
a sloh. Obrázková 
osnova. 
Ilustrace k textu. 
Vyprávění podle 
obrázku. 
Ilustrátoři. 
Vycházky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Užité práce dekorativní a prostorové Září - červen  

- vytváří užité práce 
prostorové a dekorativní 
- řeší přiměřené úkoly 
v plošných i prostorových 
pracích 
- rozeznává různý charakter 
lineární kresby 
 

Hra s barvou. 
Hra s linií. 
Výtvarný rytmus. 
Kompozice plochy. 
 

 

 
 

OVO: 
2, 2.p,4, 3 
 

M . Řazení 
geometrických tvarů. 
Řešení plochy. 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí Září - červen  

- vnímá výtvarné umění a 
životní prostředí  
- poznává rozdíly ve 
výtvarném vyjadřování malířů 
a ilustrátorů dětských knih 

Aktivní práce 
s ilustrací. 
Hračka, loutka, 
maňásek. 
 

  OVO: 
4,5, 3 
 

HV . Výtvarné 
zpracování písní. 
Vyjádření melodie, 
tónu. 

PČ. 
Manipulace 
s předměty a 
pomůckami. 
Výstavy a besedy. 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září – červen 
2. roč. 

 

- výtvarně vyjadřuje 
skutečnost 
- chápe vzájemné souvislosti 
zobrazovaných předmětů 
- uplatňuje při práci 
představivost a fantazii 
- využívá základní klasifikaci 
barev, světlostní a teplotní 
kontrast, chápe výrazové 
vlastnosti barvy  
- organizuje vlastní výtvarnou 
práci 
- vyjadřuje vztah ke svému 
dílu a dílu ostatních 
- komunikuje o svém díle 
  
 

Vyjádření, 
vypravování četby, 
filmu. 
Grafický záznam 
pohybu.  
Pozorování přírody 
a činnosti lidí.  
Teplé a studené 
barvy. 
Barevný kontrast a 
harmonie. 
Vyjádření prostoru. 
Otiskování 
v barvě, frotáž, 
kresba, vrypy. 
Dotváření 
přírodnin. 
Výtvarné vyjádření 
užitkových 
předmětů.  
 
 

 
OSV/E 
OSV/H 

 
 

 
 
 
 
 
 

OVO: 
1, 1.p,2, 2.p,5,  
 

ČJ - literární výchova a 
sloh. Obrázková osnova. 
Ilustrace k textu. 
Vyprávění podle obrázku 
Ilustrátoři. 
Vycházky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Užité práce dekorativní a prostorové Září - červen  

- vytváří užité práce 
prostorové a dekorativní 
- umí řešit přiměřené úkoly 
v plošných i prostorových 
pracích 
- rozpozná odlišný charakter 
lineární kresby 
 

Hra s barvou. 
Hra s linií. 
Výtvarný rytmus. 
Kompozice plochy. 
 

 
 

OVO: 
2,2.p, 4,, 3 
 

M . Řazení 
geometrických 
tvarů. 
Řešení plochy. 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí Září - červen  

 
- vnímá výtvarné umění a 
životní prostředí  
- poznává rozdíly v různých 
výtvarných dílech  malířů a 
ilustrátorů dětských knih 
- hodnotí díla malířů a 
ilustrátorů dětských knih  

Aktivní práce 
s ilustrací. 
Hračka, loutka, 
maňásek. 
Druhy výtvarného 
umění (malířství, 
sochařství, 
architektura) 
 

  OVO: 
4, 5, 3 
 

HV .Výtvarné 
zpracování 
písní. 
Vyjádření 
melodie, tónu. 
Rytmus.  
Výstavy, 
besedy. 

PČ . 
Manipulace 
s předměty a 
pomůckami. 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září – červen 
3. roč. 

 

- chápe vzájemné souvislosti 
zobrazovaných předmětů 
- výtvarně vyjadřuje 
skutečnost 
- dokáže pracovat 
s představivostí a fantazií 
- využívá základní klasifikaci 
barev, světlostní a teplotní 
kontrast, chápe výrazové 
vlastnosti barvy  
- spolupracuje ve skupině 
 

Vyjádření, 
vypravování četby, 
filmu. 
Pozorování přírody 
a činnosti lidí.  
Základní barvy. 
Barevný kontrast a 
harmonie. 
Vyjádření prostoru. 
Otiskování 
v barvě, frotáž, 
kresba, vrypy. 
Vycházky, 
dotváření 
přírodnin. 
Výtvarné vyjádření 
užitkových 
předmětů.  
 
 

OSV/E 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OVO: 
1, 2, 5 
1 p. – 2 p. 

ČJ - literární výchova a 
sloh, obrázková osnova. 
Ilustrace k textu. 
Vyprávění podle 
obrázku 
Ilustrátoři. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Užité práce dekorativní a prostorové Září - červen  

- vytváří užité práce 
prostorové a dekorativní 
- řeší přiměřené úkoly 
v plošných i prostorových 
pracích 
- hodnotí různý charakter 
lineární kresby a její 
působení  
 

Hra s barvou. 
Hra s linií. 
Výtvarný rytmus. 
Kompozice plochy. 
 

 
 

OVO:  
2 – 4 
2 p. 

M . Řazení 
geometrických tvarů. 
Řešení plochy. 
 

  



 

 

 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí Září - červen  

- vnímá výtvarné umění a 
životní prostředí  
- rozeznává odlišný přístup 
výtvarného vyjadřování 
malířů a ilustrátorů dětských 
knih 

Aktivní práce 
s ilustrací. 
Hračka, loutka, 
maňásek. 
Výstavy, besedy. 

  OVO:  
3 – 5 
1 p. – 2 p. 

HV . Výtvarné 
zpracování písní. 
Vyjádření melodie, tónu. 

PČ. Manipulace 
s předměty a 
pomůckami. 

 



 

 

 
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září – červen 
4. roč. 

 

- výtvarně vyjádří skutečnost 
- poznává různé způsoby 
uměleckého vyjádření 
skutečnosti 
- seznámí se s proporcemi 
lidského těla a hlavy 
 

Pozorování 
skutečnosti. 
Kompoziční projev. 
Dějový celek, 
prostorové vztahy. 
Lidská postava, 
pohádková bytost. 
Vyjádření tvarů a 
odlišností 
přírodnin, fantazijní 
dotváření.  

VMS/B 
  

OVO: 
6,6.p 7, 8 
 

ČJ . Literární 
výchova. 
Ilustrace knih. 
Malované 
vypravování. 
 
 

 



 

 

 
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Užité práce dekorativní a prostorové Září - červen  

- vytváří práce dekorativní a 
prostorové 
- rozeznává základní tvary 
lineárního a kresleného 
písma a jeho řazení 
v krátkých nápisech a užívá 
hotového písma 
- orientuje se v řazení prvků 
v tvarové a barevné 
kompozici 
- řeší úlohy dekorativního 
charakteru v ploše 
  
 

Teorie barev. 
Tvarová a barevná 
kompozice prvků, 
jejich řazení 
v ploše. 
Funkce písma. 
Písmo jako 
dekorativní prvek: 
psané, kreslené, 
stříhané, 
vytrhávané. 
Linie, různé 
nástroje a 
materiály 
Vztahy tvarů,ploch 
a barev v plošné 
kompozici.  
Užitá a dekorativní 
tvorba v bytovém 
prostředí. 
Vytváření 
jednoduchých 
prostorových 
objektů.  

 OVO: 
9, 10, 6,6. p 7 
 

M . Vztahy 
plošných útvarů 
a prostoru, 
náčrty 
geometrických 
konstrukcí. 

 
ČJ . Funkce 
písma. 
 
PŘ a VL. 
Proporce lidské 
a zvířecí 
postavy, 
morfologie 
rostlin. 
Život na naší 
planetě. 
Vesmír a 
planety. 
 

 



 

 

 
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí Září - červen  

- vnímá výtvarné umění a 
životní prostředí 
- rozlišuje užitkovou, 
materiální, technickou a 
estetickou stránku předmětů 
a chápe vzájemný vztah 
mezi nimi 

Druhy a žánry 
výtvarného umění. 
Vztah umění a 
skutečnosti. 
Figura, portrét, 
krajina, zátiší. 
Různé druhy a 
techniky grafiky. 
Architektura, 
kultura bydlení. 
Odívání. 
Ilustrace a její 
druhy. 
Příroda a životní 
prostředí. 

  OVO: 
8,11 

VL . Vývoj 
oděvní kultury. 
Historie a 
výtvarné 
umění. 

PČ. 
Manipulace 
s materiálem. 
Besedy, 
galerie, 
regionální 
památky a 
zajímavosti. 

 



 

 

 
Dílčí výstupy Učivo 

rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září – červen 
5 roč. 

 

- výtvarně vyjádřuje 
skutečnost 
- poznává různé způsoby 
uměleckého vyjádření 
skutečnosti 
- prohlubuje své znalosti 
proporcí lidského těla a hlavy 
 

Pozorování 
skutečnosti. 
Kompoziční projev. 
Dějový celek. 
Prostorové vidění 
a cítění, 
pozorování 
prostorových jevů 
a vztahů 
(rovnoběžné 
zobrazování a 
perspektiva). 
Lidská postava, 
pohádková bytost. 
Vyjádření tvarů a 
odlišností 
přírodnin, fantazijní 
dotváření. 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

OVO: 
6, 6.p,7, 8 
 

ČJ . literární 
výchova. 
Ilustrace knih. 
Malované 
vypravování.  
 
PŘV . Lidské 
tělo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Dílčí výstupy Učivo 

rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

Odkazy 

Užité práce dekorativní a prostorové Září - červen  
- vytváří práce dekorativní a 
prostorové 
- rozeznává základní tvary 
lineárního a kresleného 
písma a jeho řazení 
v krátkých nápisech a užívá 
hotového písma 
- orientuje se v řazení prvků 
v tvarové a barevné 
kompozici 
- řeší úlohy dekorativního 
charakteru v ploše 
  
 

Teorie barev. 
Tvarová a barevná 
kompozice prvků, 
jejich řazení 
v ploše. 
Funkce písma. 
Písmo jako 
dekorativní prvek: 
psané, kreslené, 
stříhané, 
vytrhávané. 
Linie, různé 
nástroje a 
materiály 
Vztahy tvarů,ploch 
a barev v plošné 
kompozici.  
Užitá a dekorativní 
tvorba v bytovém 
prostředí. 
Vytváření 
jednoduchých 
prostorových 
objektů.  

 OVO: 
9, 9.p, 10, 6,6. 
p, 7 
 

M . Vztahy 
plošných útvarů 
a prostoru, 
náčrty 
geometrických 
konstrukcí. 
Osová 
souměrnost. 

 
ČJ . Funkce 
písma. 
 
PŘ a VL. 
Proporce lidské 
a zvířecí 
postavy, 
morfologie 
rostlin. 
Život na naší 
planetě. 
Vesmír a 
planety. 
 

 



 

 

 
Dílčí výstupy Učivo 

rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí Září - červen  
- vnímá výtvarné umění a 
životní prostředí 
- rozlišuje užitkovou, 
materiální, technickou a 
estetickou stránku předmětů 
a chápe vzájemný vztah 
mezi nimi 
 

Druhy a žánry 
výtvarného umění. 
Vztah umění a 
skutečnosti. 
Figura, portrét, 
krajina, zátiší. 
Socha, plastika, 
sousoší, busta, 
reliéf.  
Různé druhy a 
techniky grafiky. 
Architektura, 
kultura bydlení. 
Odívání. 
Ilustrace a její 
druhy. 
Příroda a životní 
prostředí.  

 
 

OVO: 
11,11p,  8,8.p,  
9, 9.p 
 

VL . Vývoj 
oděvní kultury. 
Historie a 
výtvarné 
umění. 

PČ. 
Manipulace 
s materiálem.  
Besedy, 
galerie, 
regionální 
památky a 
zajímavosti. 

 
 


