
                  6.ročník       

Platnost od 1. 9. 2013

DUMy*

práce v prostoru a orientace v něm

VV3 - suchý 

pastel, VV8 - 

muchláž,  

VV10 - 

malba, 

VV13 - 

kresba

Práce s různými výtvarnými 

pomůckami a materiálem: 

pastelky, voskovky, barevné 

papíry, keramická hlína, 

nůžky, papír lepidlo, tempery, 

vodové barvy, tužka. Způsob 

práce: malování (malba), 

kreslení (kresba), lepení, 

muchláž, stříhání, koláž, 

rýsování, ilustrace textu, 

práce s fotografií, PC grafika, 

plastika, modelování.

POVINNÁ TECHNIKA, 

MATERIÁL:                                               

1. PASTELKY                                    

2. VOSKOVKY                                      

3. BAREVNÉ PAPÍRY                              

4. KERAMIKA                                  

5. TEMPERY                                                                                

6. TUŽKA                                                 

7. KRESBA                                                    

8. MALBA                                                                                   

9. KAŠÍROVÁNÍ                              

10. MUCHLÁŽ

Učivo

Země a příroda, zvířata, stavba těla rostlin, 

struktura listu, světadíly, osová 

souměrnost, anglická slovíčka (CLIL), 

zvyky v anglicky mluvících zemích, Staré 

Řecko, bajky a pohádky.                                                                 

Návrhy:                                                      

zvíře - vystřihnout zvíře z časopisu, nalepit ho 

na čtvrtku a poté dokreslit černým fixem 

krajinu, kde žije. V rámci projektu ve 

skupinách utvořit světadíly a jednotlivá 

zvířata přiřadit k danému kontinentu.                                              

muchláž - voskovkami velmi silně namalovat 

velmi jednoduchou květinu v květináči, papír 

se celý zmuchlá, poté se natře černou tuší, 

následně se musí papír opláchnout pod 

tekoucí vodou a dát usušit, nakonec učitel 

přežehlí.                                                      

nůžky, papír, lepidlo - na čtvrtku malovat 

šaška, kouzelníka či vodníka, přesah za okraj 

papíru (např. kouzelnická čepice apod.), z 

barevných papírů přelepit natočené vlasy.                                                          

osová souměrnost - realita vs. abstrakce, 

rozpůlit čtvrtku a namalovat temperami 

polovinu květu, motýla a poté obtisknout na 

druhou půlku papíru. Při stříhání vánoční 

stromek. Při vodorovném přeložení papíru 

např. odraz ve vodě a následně dokreslit 

vodní hmyz.                                        plastika - 

kašírování na karton, tedy na plochu

* DUMy jsou umístěny na http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vv a budou postupně doplňovány.

respektování záměru 

autora
možnost vystavení 

autorských prací

Žák je schopen vhodně vybrat a 

kombinovat různé prvky, do kterých 

zahrne své vlastní zkušenosti, 

představy a vjemy. Využije svých 

vlastních poznatků. Je schopen různých 

variací prvků v jednom díle,  a tím je 

docíleno osobitých výsledků.

Žák se seznámí s prostředky, kterými 

bude schopen vyjádřit své vlastní 

pocity, nálady a ztvárnit svoji fantazii. 

Bude schopen zvolit vhodné metody 

práce na základě zadaného úkolu.

Žák sám dovede vysvětlit a odůvodnit 

své vlastní názory a tím objasnit 

výsledek své výtvarné práce. Je 

schopen obhájit záměr své tvorby i 

proměny vizuálně obrazných vyjádření, 

vedle toho je  schopen uvažovat i  v 

historickém, sociálním a kulturním 

kontextu.

2. uplatňování 

subjektivity

3. ověřování 

komunikačních účinků

vizuálně obrazné 

uspořádání objektů do celku na ploše

uplatnění dalších 

fotografie

vyjádření emocí, 

zapojení osobních 

plastičnost

keramika

souměrnost

odůvodnění odlišných 

vysvětlování a obhájení 

Hlavní kompetence

POVINNÁ TÉMATA                           

1. ZVÍŘE                                             

2. ROČNÍ OBDOBÍ                           

3. OSOVÁ SOUMĚRNOST                

4. PLASTIKA                      5. 

FOTOGRAFIE

1. rozvíjení smyslové 

citlivosti

Kultura a umění -  Výtvarná výchova

Metody práce (praktická cvičení)Očekávané výstupy dle RVP ZV vhodná témata, mezipředmětové vztahyHlavní okruhy

Navázání na dosažené kompetence



                  7.ročník       

Platnost od 1. 9. 2013

DUMy*

práce v prostoru a orientace v něm

* DUMy jsou umístěny na http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vv a budou postupně doplňovány.

Přírodniny, geometrie, slohy, stavby, 

doprava.                                                       

Návrhy:                                                        

comics - Jiří Žáček a jeho pohádka Šípková 

Růženka, předělat pohádku na comics.                                                        

PC grafika - návrh reklamního loga. Dopravní 

prostředek - skupinová práce, na téma vlakem 

po Českosaském Švýcarsku, lokomotiva + 

vagóny. Práce pro kluky a holky zvlášť, 

muchláž motorky a panenky Barbie.                                                 

Klovatina - téma stříbrná svatba babičky a 

dědečka, vytvořit starou fotografii v oválu, 

který je potřen klovatinou (př. dědeček má 

cylindr, knír atd.)                                 

Modrotisk - tvorba dekorace pomocí inkoustu 

a zmizíku, ubrousky, velikonoční vejce, zimní 

motivy.                                Ilustrace textu - 

limerik.                                      Budova školy - 

kresba černým centropenem + jednobarevné 

prvky temperou.

souměrnost

3. ověřování 

komunikačních účinků
Žák sám dovede vysvětlit a odůvodnit 

své vlastní názory a tím objasnit 

výsledek své výtvarné práce. Je 

schopen obhájit záměr své tvorby i 

proměny vizuálně obrazných vyjádření, 

vedle toho je  schopen uvažovat i v 

historickém, sociálním a kulturním 

kontextu.

odůvodnění odlišných 

vysvětlování a obhájení 

respektování záměru 

autora
možnost vystavení 

autorských prací

1. rozvíjení smyslové 

citlivosti

Žák je schopen vhodně vybrat a 

kombinovat různé prvky, do kterých 

zahrne své vlastní zkušenosti, 

představy a vjemy. Využije svých 

vlastních poznatků. Je schopen různých 

variací prvků v jednom díle,  a tím je 

docíleno osobitých výsledků.

Práce s různými výtvarnými 

pomůckami a materiálem: 

pastelky, barevné papíry, 

keramická hlína, nůžky, papír 

lepidlo, tempery, vodové 

barvy, tužka, klovatina, 

přírodní materiály, počítačový 

software, špejle. Způsob 

práce: malování (malba), 

kreslení (kreba), lelepní, 

stříhání, koláž, rýsování, 

ilustrace textu, práce s 

fotografiíí, PC grafika, 

modelování, grafika.

POVINNÁ TÉMATA                           

1. COMICS                                            

2. REKLAMNÍ LOGO                           

3. ILUSTRACE TEXTU                

4. DOPRAVNÍ 

PROSTŘEDEK                    5. 

BUDOVA ŠKOLY

VV1 - 

zapouštění 

barev, VV3 - 

suchý 

pastel, VV7-

vymývaná 

klovatina,  

VV10 - 

malba, 

VV13 - 

kresba, 

VV14 - tisk 

koláže

vizuálně obrazné 

uspořádání objektů do celku na ploše

uplatnění dalších 

fotografie

2. uplatňování 

subjektivity

Žák se seznámí s prostředky, kterými 

bude schopen vyjádřit své vlastní 

pocity, nálady a ztvárnit svoji fantazii. 

Bude schopen zvolit vhodné metody 

práce na základě zadaného úkolu.

POVINNÁ TECHNIKA, 

MATERIÁL:                                               

1. PASTELKY                                    

2. PC GRAFIKA                                      

3. ŠPEJLE                              

4. KERAMIKA                                  

5. TEMPERY                                                                                

6. KOLÁŽ                                                 

7. INKOUST, ZMIZÍK                                                    

8. KLOVATINA - 

ZAPOUŠTĚNÍ                                                                                   

9. AKVAREL                              

10. GRAFIKA

vyjádření emocí, pocitů, 

zapojení osobních 

plastičnost

keramika

Kultura a umění -  Výtvarná výchova

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) vhodná témata, mezipředmětové vztahy



                  8.ročník       

Platnost od 1. 9. 2013

DUMy*

práce v prostoru a orientace v něm

* DUMy jsou umístěny na http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vv a budou postupně doplňovány.

Lidské tělo  a jeho stavba, člověk, vývoj 

člověka. Antika, Egypt. Rostliny a zvířata. 

Sporty.                                      Návrhy:                                             

karikatura - vystřihnout postavu z časopisu, 

nalepit ji na papír tak, jak byla původně v čas. 

a poté ji dokreslit černým fixem/centopenem.                               

pohyb - fáze běhu, sporty.                           

ruka - obkreslit své vlastní ruce na A3, jednu 

ruku vystřihnout, vznikne "díra" na papíru, 

žáci vyplní plochy jen pomocí fixů a liniemi 

(čáry), vystřižená ruka je poté umístěna 

částečně přes díru a částečně přes vyplněné 

ruce (obměnou je ruce potetovat).                                              

ruka - uhlem nakreslit pěst nebo jiné gesto. 

stínování - válec, plášť a základny, stínování 

pomocí tužky, nezapomenout na podklad, na 

kterém válec stojí, aby nelétal ve vzduchu.                                              

obličej - malba pastelem na černý papír 

(progresa).

3. ověřování 

komunikačních 

účinků
Žák sám dovede vysvětlit a odůvodnit 

své vlastní názory a tím objasnit 

výsledek své výtvarné práce. Je 

schopen obhájit záměr své tvorby i 

proměny vizuálně obrazných vyjádření, 

vedle toho je  schopen uvažovat i v 

historickém, sociálním a kulturním 

kontextu.

odůvodnění 

vysvětlování a 

respektování záměru 

autora

možnost vystavení 

autorských prací

1. rozvíjení smyslové 

citlivosti Žák je schopen vhodně vybrat a 

kombinovat různé prvky, do kterých 

zahrne své vlastní zkušenosti, 

představy a vjemy. Využije svých 

vlastních poznatků. Je schopen různých 

variací prvků v jednom díle,  a tím je 

docíleno osobitých výsledků.

Práce s různými 

výtvarnými pomůckami a 

materiálem: pastelky, 

keramická hlína, nůžky, 

papír lepidlo, tempery, 

vodové barvy, tužka, uhel, 

rudka. Způsob práce: 

malování (malba), 

kreslení (kreba), lelepní, 

frotáž, stříhání, koláž, 

ilustrace textu, PC 

grafika, modelování.

POVINNÁ TÉMATA                           

1. OBLIČEJ                                             

2. FANTAIZIE                           

3. ZÁTIÍ                          4. 

RUKA                         5. 

POHYB

VV3 - suchý 

pastel, VV5 - 

frotáž, VV8 - 

muchláž,  

VV10 - 

malba, 

VV11 - 

akční 

malba, 

VV13 - 

kresba, 

VV16 - 

mramorová

ní, VV17 - 

kresba 

uhlem

vizuálně obrazné 

uspořádání objektů do celku na ploše

uplatnění dalších 

fotografie

2. uplatňování 

subjektivity

Žák se seznámí s prostředky, kterými 

bude schopen vyjádřit své vlastní 

pocity, nálady a ztvárnit svoji fantazii. 

Bude schopen zvolit vhodné metody 

práce na základě zadaného úkolu.

POVINNÁ TECHNIKA, 

MATERIÁL:                                               

1. PASTELKY                                    

2. KREPÁK                                      

3. UHEL                              

4. KERAMIKA                                  

5. MRAMOROVÁNÍ                                                                                

6. TUŽKA                                                 

7. STÍNOVÁNÍ                                                    

8. TUPOVÁNÍ                                                                                   

9. PŘÍRODNINY                              

10. FROTÁŽ

vyjádření emocí, 

zapojení osobních 

plastika

keramika

Kultura a umění -  Výtvarná výchova

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) vhodná témata, mezipředmětové vztahy



                  9.ročník       

Platnost od 1. 9. 2013

DUMy*

práce v prostoru a orientace v něm

* DUMy jsou umístěny na http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vv a budou postupně doplňovány.

Člověk a jeho svět okolo něj. Neživá 

příroda. Realita versus abstrakce. 

Návrhy:                                                    

abstrakce - kubismus, tvorba obrazu 

pomocí geometrických tvarů, stříhán z 

barevného papíru.                                 

Člověk - zrcadla na Petříně, kresba 

uhlem, doplnit barvy křídou, poté rozetřít 

jen v jednom směru jako je tomu v 

zrcadlové síni.                                tuš - 

pravěký člověk - kresba dřívkem a tuší, 

okolo postavy vytupovat plochu barevně 

houbou, aby pračlověk vynikl.                                                                            

film - vytvořit piktogramy k danému 

žánru filmu (jako je * pro nepřístupný 

film apod.)                                       písmo 

- grafity, kurziva, kaligrafické pero 

(kaligrafie).                             fotografie - 

kolorování. ruční papír - výroba ručního 

papíru + kresba tuší na něj.                                                       

linoryt - vánoční přání.souměrnost

3. ověřování 

komunikačních 

účinků

Žák sám dovede vysvětlit a odůvodnit 

své vlastní názory a tím objasnit 

výsledek své výtvarné práce. Je 

schopen obhájit záměr své tvorby i 

proměny vizuálně obrazných vyjádření, 

vedle toho je  schopen uvažovat i v 

historickém, sociálním a kulturním 

kontextu.

odůvodnění 

vysvětlování a 

respektování záměru možnost vystavení 

autorských prací

1. rozvíjení smyslové 

citlivosti

Žák je schopen vhodně vybrat a 

kombinovat různé prvky, do kterých 

zahrne své vlastní zkušenosti, 

představy a vjemy. Využije svých 

vlastních poznatků. Je schopen různých 

variací prvků v jednom díle,  a tím je 

docíleno osobitých výsledků.

Práce s různými 

výtvarnými pomůckami 

a materiálem: pastelky, 

voskovky, barevné 

papíry, keramická 

hlína, nůžky, papír 

lepidlo, tempery, vodové 

barvy, tužka. Způsob 

práce: malování 

(malba), kreslení 

(kreba), lelepní, 

perpektiva, abstrakce, 

stříhání, koláž, 

rýsování, ilustrace 

textu, práce s 

fotografiíí, PC grafika, 

plastika, modelování, 

propojení výtvarného 

umění s filmem či 

hudbou.

POVINNÁ TÉMATA                           

1. PÍSMO                                             

2. KARIKATURA                           

3. POSTAVA ČLOVĚKA                        

4. FILM                           5. 

ZÁŽITEK

VV3 - suchý 

pastel, VV - 

mimikry,  

VV10 - 

malba, 

VV13 - 

kresba, 

VV15 -

lavírování, 

VV18 -

malba 

tělem, VV20 

- linoryt

vizuálně obrazné 

uspořádání objektů do celku na ploše

uplatnění dalších 

fotografie

2. uplatňování 

subjektivity

Žák se seznámí s prostředky, kterými 

bude schopen vyjádřit své vlastní 

pocity, nálady a ztvárnit svoji fantazii. 

Bude schopen zvolit vhodné metody 

práce na základě zadaného úkolu.

POVINNÁ TECHNIKA, 

MATERIÁL:                                               

1. PC GRAFIKA                                    

2. TUŠ                                      

3. FIX                              4. 

KERAMIKA                                  

5. TEMPERY                                                                                

6. TUŽKA                                                 

7. PEROKRESBA                                                    

8. VYŠKRABOVÁNÍ                                                                                   

9. RYTÍ                              

10. TISK

vyjádření emocí, 

zapojení osobních 

plastičnost

keramika

Kultura a umění -  Výtvarná výchova

Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) vhodná témata, mezipředmětové vztahy



6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1. pastelka - zvíře pastelky - comics fotografie - obličej kresba - karikatura

2. voskovky

PC grafika - reklamní 

logo uhel malba - člověk, postava

3. barevné papíry - muchláž

špejle, provázek - 

vánoční ozdoba krepák - muchláž písmo - fix

4. keramika keramika keramika keramika

5.

nůžky, papír, lepidlo - 

krychle a její síť vodovky pastelka - stínování

voskovky, tuš - 

vyškrabování

6. tempery - roční období ilustrace textu tempery - zátiší PC grafika - reklama

7. zapouštění - klovatina

tempery - dopravní 

prostředek přírodniny - frotáž linoryt

8.

tužka - osová 

souměrnost koláž kresba - ruka film

9. fotografie inkoust, zmizík tupování štětcem

tempery - zážitek 

(návaznost na exkurzi do 

Terezína)

10. plastika - kašírování budova školy tužka - pohyb perokresba

 V rámci ŠVP bylo stanoveno 20 dílčích výtvarných děl, která byla rozdělena do 4 let na 2. st. ZŠ. Hodinová 

dotace v 6. + 7. roč. je po dvou hodinách, v 8. + 9. roč. po jedné hodině týdně. Učitel by měl dodržovat toto 

rozdělení, aby nedošlo k tomu, že žák by dělal jednu práci dvakrát. Samozřejmostí zůstává kombinování více 

metod práce, postupů a  technik - tedy variabilita jednotlivých kompetencí a učiva.


