
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

1. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání, rozlišení POVINNÁ TÉMATA VV Barvy MŠ

NÁVYKY práce s temperou a vodovkou 1.  POSTAVA SKN Člověk - smysly 1.

PŘI PRÁCI  (kresba,pastelky) ČJL Ilustrátoři 1.

SEZNÁMENÍ S VV 2. SNĚHULÁK ČJL Jemná motorika MŠ

(malba,voskovka, vodovka) SKN Roční období 1.

2. ROZVÍJENÍ Žák rozpoznává a pojmenovává prvky Prvky vizuálně obrazného vyjádření 3. LIST TV Pohyby těla MŠ

SMYSLOVÉ vizuálně obrazného vyjádření, porovnává LInie, tvary, objemy, světlostní a barevné (zapouštění, vodovky) SKN Člověk  1.

CITLIVOSTI je a třídí na základě svých zkušeností, kvality, textury - podobnost, kontrast, 4. STROM ČJL Komun. a sloh. vých. 1.

vjemů, zážitků a představ. rytmus, jejich kombinace a proměny v (vodovky, tisk)

ploše, objemu a prostoru 5. KVĚTINA

Uspořádání objektů do celků (malba, muchláž)

Na základě jejich výraznosti,velikosti a 

postavení ve statickém dynamickém

vyjádření

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí Reflexe a vztahy zrakového vnímání k POVIN. TECHNIKA

různými smysly, volí vhodné prostředky. vnímání ostatními smysly - hmat, sluch, MATERIÁL

pohyb, čich, chuť 1. PASTELKY

Smyslové účinky vizuálně obrazných 2. VOSKOVKY

vyjádření - fotografie, film, reklama, 3. BAREVNÉ PAPÍRY

televize 4. VODOVKY

5. TUŽKA

3. UPLATNĚNÍ Žák interpretuje podle svých schopností Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

SUBJEKTIVITY různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné Hledisko vizuální, haptické, statické a 

interpretace porovnává se svojí dosavadní dynamické hledisko jejich motivace - MALBA

zkušenotí. fantazie KRESBA

Typy vizuálně obrazných vyjádření - roz- MUCHLÁŽ

Vzdělávací obor -  Výtvarná výchova  -  obsah

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)

lišení, výběr a uplatnění TISK

Hračky, ojekty, ilustrace textů, skulptura, ZAPOUŠTĚNÍ

malba, comics, elektronický obraz

Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní Prostředky pro vyjádření pocitů, emocí,

 zkušenosti uplatňuje v plošném i prosto- nálad, fantazie, představ a osobních zku-

rovém uspořádání linie,tvary, objemy, šeností

barvy,objekty a jejich kombinace. Manipulace s objekty, pohyb těla, akční 

malba

4. OVĚŘOVÁNÍ Žák na základě vlastní zkušenosti nalézá Osobní postoj v komunikaci

KOMUNIKAČNÍCH a do komunikace zapojuje obsah vizuálně Utváření a zdůvodňování, odlišné inter-

ÚČINKŮ obrazných vyjádření, která samostatně pretace v rámci skupin a jejich porovnání 

vytvořil, vybral nebo upravil. s vlastní 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření

Komunikace se spolužáky, rodinou, 

mimoškolních akupin vysvětlování

výsledků tvorby

Proměny komunikačního obsahu

Záměr tvorby, proměny vyjádření



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

2. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání, rozlišení POVINNÁ TÉMATA SKN Práce na zahradě 1.

NÁVYKY práce s temperou a vodovkou 1. OVOCE, ZELENINA SKN Člověk 1.

PŘI PRÁCI (modelína) ČJL Tradice 1.

SEZNÁMENÍ S VV 2. DRAK ČJL Jemná motorika 1.

(voskovky, vodovky, SKN Roční období 1.

2. ROZVÍJENÍ Žák rozpoznává a pojmenovává prvky Prvky vizuálně obrazného vyjádření bar. papíry, kombinov. tech.) TV Pohyby těla 1.

SMYSLOVÉ vizuálně obrazného vyjádření, porovnává Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 3. JEŽEK TV Člověk  1.

CITLIVOSTI je a třídí na základě svých zkušeností, kvality, textury - podobnost, kontrast, (kombi. tech., vodovky ČJL Komun. a sloh. vých. 1.

vjemů, zážitků a představ. rytmus, jejich kombinace a proměny v přírodniny)

ploše, objemu a prostoru 4. ČERT

Uspořádání objektů do celků (kresba, pastelky)

Na základě jejich výraznosti,velikosti a 5. ZIMNÍ SPORTY

postavení ve statickém dynamickém (malba, koláž)

vyjádření

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí Reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

různými smysly, volí vhodné prostředky. vnímání ostatními smysly - hmat, sluch, POVIN. TECHNIKA

čich, chuť MATERIÁL

Smyslové účinky vizuálně obrazných 1. PASTELKY

vyjádření fotografie, film, reklama, 2. VOSKOVKY

televize 3. BAREVNÉ PAPÍRY

4. KERAMIKA

3. UPLATNĚNÍ Žák interpretuje podle svých schopností Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 5. VODOVKY

SUBJEKTIVITY různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné Hledisko vizuální, haptické, statické a 6. TUŽKA

interpretace porovnává se svojí dosavadní dynamické hledisko jejich motivace - 7. TEMPERY

zkušenotí. fantazie 8. MODELÍNA

Typy vizuálně obrazných vyjádření - roz- 9. PŘÍRODNINY

Učivo Navázání na dosažené kompetence

Metody práce (praktická cvičení)

Vzdělávací obor -  Výtvarná výchova  -  obsah



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Učivo Navázání na dosažené kompetence

Metody práce (praktická cvičení)

lišení, výběr  a uplatnění

Hračky, ojekty, ilustrace textů, skulptu-

ra, malba, comics, elektronický obraz

Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní Prostředky pro vyjádření pocitů, emocí, MALBA

 zkušenosti uplatňuje v plošném i prosto- nálad, fantazie, představ a osobních KRESBA

rovém uspořádání linie,tvary, objemy, zkušeností MUCHLÁŽ

barvy,objekty a jejich kombinace. Manipulace s objekty, pohyb těla, akční TISK

malba ZAPOUŠTĚNÍ

KOLÁŽ

4. OVĚŘOVÁNÍ Žák na základě vlastní zkušenosti nalézá Osobní postoj v komunikaci, utváření a 

KOMUNIKAČNÍCH a do komunikace zapojuje obsah vizuálně zdůvodňování, odlišné interpretace v rám-

ÚČINKŮ obrazných vyjádření, která samostatně ci skupin a jejich porovnání s vlastní 

vytvořil, vybral nebo upravil. Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření

Komunikace se spolužáky, rodinou, 

mimoškolních skupin vysvětlování

výsledků tvorby

Proměny komunikačního obsahu

Záměr tvorby, proměny vyjádření



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

3. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání, rozlišení POVINNÁ TÉMATA SKN Dopravní výchova 2.

NÁVYKY práce s temperou a vodovkou 1.DOPRAVNÍ ZNAČKY SKN Rodina 2.

PŘI PRÁCI (kresba, pastelka) ČJL Tradice 2.

SEZNÁMENÍ S VV 2. RODINA ČJL Jemná motorika 2.

(malba, tempery) SKN Roční období 2.

2. ROZVÍJENÍ Žák rozpoznává a pojmenovává prvky Prvky vizuálně obrazného vyjádření 3. KAPR TV Pohyby těla 2.

SMYSLOVÉ vizuálně obrazného vyjádření, porovnává Linie, tvary, objemy, světlostní a barevné (keramika) ČJL Komun. a sloh. vých. 2.

CITLIVOSTI je a třídí na základě svých zkušeností, kvality, textury - podobnost, kontrast, 4. OHŇOSTROJ

vjemů, zážitků a představ. (VV-3-1-01) rytmus, jejich kombinace a proměny v (zapouštění, rozfoukává-

ploše, objemu a prostoru ní vodovky, tuš, kresba)

Uspořádání objektů do celků, na základě 5. ZVÍŘATA V ZIMĚ

jejich výraznosti, velikosti a postavení (koláž, vodovky)

ve statickém dynamickém vyjádření

Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí Reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

různými smysly, volí vhodné prostředky. vnímání ostatními smysly

(VV-3-1-03) Hmat, sluch, pohyb, čich, chuť

Smyslové účinky vizuálně obrazných vy- POVIN. TECHNIKA

jádření - fotografie, film, reklama, televi- MATERIÁL

ze 1. PASTELKY

2. VOSKOVKY

3. UPLATNĚNÍ Žák interpretuje podle svých schopností Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 3. VODOVKY

SUBJEKTIVITY různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné Hledisko vizuální,haptické,statické a 4. KERAMIKA

interpretace porovnává se svojí dosavadní dynamické hledisko jejich motivace - 5. TEMPERY

(VV-3-1-04) fantazie 6. MODELÍNA

Typy vizuálně obrazných vyjádření - roz-  7. TUŠ

lišení, výběr a uplatnění

Učivo Navázání na dosažené kompetence

Metody práce (praktická cvičení)

Vzdělávací obor -  Výtvarná výchova  -  obsah



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Učivo Navázání na dosažené kompetence

Metody práce (praktická cvičení)

Hračky, ojekty, ilustrace textů, skulptura,

 malba, comics, elektronický obraz MALBA

Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní Prostředky pro vyjádření pocitů, emocí, KRESBA

zkušenosti uplatňuje v plošném i prosto- nálad, fantazie, představ a osobních MUCHLÁŽ

rovém uspořádání linie, tvary, objemy, zkušeností, manipulace s objekty, pohyb TISK

barvy, objekty a jejich kombinace. těla, akční malba ZAPOUŠTĚNÍ

(VV-3-1-02) KOLÁŽ

ROZFOUKÁVÁNÍ

4. OVĚŘOVÁNÍ Žák na základě vlastní zkušenosti nalézá Osobní postoj v komunikaci, utváření a

KOMUNIKAČNÍCH a do komunikace zapojuje obsah vizuálně zdůvodňování, odlišné interpretace v rám-

ÚČINKŮ obrazných vyjádření, která samostatně ci skupin a jejich porovnání s vlastní 

vytvořil, vybral nebo upravil. komunikační obsah vizuálně obrazných 

(VV-3-1-05) vyjádření, komunikace se spolužáky, 

rodinou, mimoškolních skupin vysvětlo-

vání výsledků tvorby, proměny komuni-

kačního obsahu

Záměr tvorby, proměny vyjádření
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4.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

1. ROZVÍJENÍ Žák při vlastních tvůrčích činnostech Prvky vizuálně obraz. vyjádření linie, POVINNÁ TÉMATA SKN Stavba těla rostlin 3.

SMYSLOVÉ pojmenovává prvky vizuálně obrazného tvary, objemy, světlostní a bar. kvality, 1. ŠÍPKOVÝ KEŘ SKN Roční období 3.

CITLIVOSTI vyjádření a porovnává je na základě textury, jejich jednoduché vztahy - podob- (malba, rozfoukávání SKN Živá a neživá příroda 3.

vztahů (světlostní poměry,barevné nost, kontrast, rytmus, jejich kombinace tisk) ČJL Tradice 3.

kontrasty,proporční vztahy a jiné). a proměny v ploše, objemu, prostoru, 2. H. DÝNĚ

kresba (tuš, pastel, fixy, voskovky) (voskovky, vodovky,

Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně malba, kolorovaná kresba komb. technika)

obrazného vyjádření ve vztahu k celku, Uspořádání objektů do celků, uspořádání 3. ZIMNÍ KRAJINA

v plošném vyjádření linie a barevné plo- na základě jejich výraznosti, velikosti a (modrotisk, zmizík, 

chy, v objemovém vyjádření modelování vzájemného postavení ve statickém a inkoust)

a skulpturální postup, v prostorovém dynamickém vyjádření 4. VELIKONOCE

vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k (křídové barvy, kresba)

vlastnímu tělu i jako nezávis. model. Reflexe a vztahy zrak. vnímání k vnímání 5. KŮRA STROMU

Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuál- ostatními smysly (frotáž, pastelka, tužka)

ně obrazná vyjádření vzniklá na základě 6.VÁNOČNÍ ZVONEK

vztahu zrakového vnímání k vnímání Smyslové účinky vizuálně obrazového (zapouštění, klovatina)

dalšími smysly, uplatňuje je v ploše, vyjádření

objemové i prostor. tvorbě. POVIN. TECHNIKA

2. UPLATNĚNÍ Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjád- Typy a přístupy k vizuálně obraznému MATERIÁL

SUBJEKTIVITY ření se vědomě zaměřuje na projevení vyjádření uměl. výtvar. tvorba, 2. VOSKOVKY

vlastních zkušeností i na tvorbu vyjádření, fotografie, film, tiskoviny, televize, 3. VODOVKY

která mají komunikační účinky pro jeho elektron. média, reklama, rozlišení, 4. INKOUST

nejbližší sociální vztahy. výběr a uplatnění - hračky, objekty, 5. KŘÍD. BARVY

ilustrace k textům, volná malby, skulptu- 6. ZMIZÍK

ra, plastika, animovan. film, comics, foto- 7. KLOVATINA

grafie, elektron. obraz, reklama

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)

Vzdělávací obor -  Výtvarná výchova  -  obsah



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)

Žák osobitost svého vnímání uplatňuje Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,

v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci nálad, fantazie, představ a osobních 

vizuálně obrazného vyjádření, pro zkušeností, manipulace s objekty, pohyb MALBA

vyjádření nových i neobvyklých pocitů těla a  umístění v prostoru, akční tvar KRESBA

a prožitků svobodně volí a kombinuje malby a kresby MODROTISK

prostředky TISK

3. OVĚŘOVÁNÍ Žák porovnává různé interpretace Osobní postoj v komunikaci, utváření, KOLÁŽ

KOMUNIKAČNÍCH vizuálně obrazného vyjádření zdůvodňování, porovnávání ROZFOUKÁVÁNÍ

ÚČINKŮ a přistupuje k nim jako ke zdroji ZAPOUŠTĚNÍ

inspirace.

Žák nalézá a komunikuje v sociálních Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vztazích zapojuje obsah vizuál. vyjádření v komunikaci se spolužáky, 

obrazných vyjádření, která samost. rodinou, skupinou, kde se pohybuje

vytvořil, vybral či upravil. vysvětlování výsledků tvorby

Proměny komunikačního obsahu, záměry

tvorby a proměny obsahu vlastn. vyjádření
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5.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence pracovní

1. ROZVÍJENÍ Žák při vlastních tvůrčích činnostech Prvky vizuálně obraz. vyjádření POVINNÁ TÉMATA SKN České dějiny 4.

SMYSLOVÉ pojmenovává prvky vizuálně obrazného linie, tvary, objemy, světlostní a bar. kva- 1.OSOBNOST - RUDOLF II. SKN Naše město 4.

CITLIVOSTI vyjádření a porovnává je na základě lity, textury, jejich jednoduché vztahy - (malba - tempery) SKN Živá a neživá příroda 4.

vztahů (světlostní poměry,barevné podobnost, kontrast, rytmus, jejich kom- 2. ERB ČJL Tradice 4.

kontrasty,proporční vztahy a jiné). binace a proměny v ploše, objemu, prosto- (kresba)

(VV-5-1-01) ru, kresba (tuš, pastel, fixy, voskovky) 3. VESMÍR

Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně malba, kolorovaná kresba (malba, koláž)

obrazného vyjádření ve vztahu k celku, Uspořádání objektů do celků, uspořádání 4. PAMĚTIHODNOST

v plošném vyjádření linie a barevné plo- na základě jejich výraznosti, velikosti a (kresba)

chy, v objemovém vyjádření modelování vzájemného postavení ve statickém a 5. LADOVA ZIMA

a skulpturální postup, v prostorovém dynamickém vyjádření (malba, tempery)

vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 6. VÁNOČNÍ KAPR

vlastnímu tělu i jako nezávis. model. Reflexe a vztahy zrak.vnímání k vnímání ostatními smysly(voskovky, tuš, vyrývání)

(VV-5-1-02)

Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuál-

ně obrazná vyjádření vzniklá na základě POVIN. TECHNIKA

vztahu zrakového vnímání k vnímání Smyslové účinky vizuálně obraz. MATERIÁL

dalšími smysly,uplatňuje je v ploše, Vyjádření 1. PASTELKY

objemové i prostor. tvorbě. (VV-5-1-04) 2. VOSKOVKY

3. VODOVKY

2. UPLATNĚNÍ Žák při tvorbě vizuálně obrazných vyjád- Typy a přístupy k vizuálně obraznému 4. TUŠ

SUBJEKTIVITY ření se vědomě zaměřuje na projevení vyjádření, uměl. výtvar. tvorba, fotografie, 5. TEMPERY

vlastních zkušeností i na tvorbu vyjádření, film, tiskoviny, televize, elektron. média, 

která mají komunikační účinky pro jeho reklama

nejbližší sociální vztahy. (VV-5-1-03) rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, 

objekty, ilustrace k textům, volná malby, MALBA

Vzdělávací obor -  Výtvarná výchova  -  obsah

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)
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Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník

Navázání na dosažené kompetenceUčivo

Metody práce (praktická cvičení)

skulptura, plastika, animovan. film, KRESBA

comics, fotografie, elektron. obraz, VYRÝVÁNÍ

reklama KOLÁŽ

Žák osobitost svého vnímání uplatňuje Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,

v přístupu k realitě, k tvorbě a interpreta- nálad, fantazie, představ a osbních zkuše-

ci vizuálně obrazného vyjádření, pro ností, manipulace s objekty, pohyb těla a  

vyjádření nových i neobvyklých pocitů umístění v prostoru, akční tvar malby a 

prostředků (VV-5-1-05) kresby

3. OVĚŘOVÁNÍ Žák porovnává různé interpretace Osobní postoj v komunikaci

KOMUNIKAČNÍCH vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje utváření, zdůvodňování, porovnávání

ÚČINKŮ k nim jako ke zdroji inspirace.

(VV-5-1-06)

Žák nalézá a komunikuje v sociálních Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vztazích zapojuje obsah vizuálně vyjádření v komunikaci se spolužáky,

obrazných vyjádření, která samostatně rodinou, skupinou, kde se pohybuje,

vytvořil, vybral či upravil. vysvětlování výsledků tvorby, proměny

(VV-5-1-07) komunikačního obsahu, záměry tvorby a

proměny obsahu vlastních vyjádření

Odpovědná osoba: Mgr. Hana Šulcová


