
TEMATICKÝ PLÁN – 1. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Zjišťování výtvarných dovedností  
- volná kresba 

- práce s barvou 

září 

2. Výtvarné osvojování přírody 
- hra s přírodními strukturami, frotáž  
- hra s barvou (např. zapouštění barev do mokrého podkladu) 

- hra s voskovými pastely 

říjen 

3. Výtvarné vyjádření skutečnosti  
- hra s barvou, barevný kontrast a harmonie 
- tematické práce  

- grafický záznam pohybu 

listopad 

4. Užité práce dekorativní  
- otiskování, výroba razítek s vánoční tematikou  

- řazení prvků v pásu  
- návštěva výstavy s vánoční tematikou dle možností 

prosinec 

5. Ilustrace v dětské knize 
- beseda o ilustrátorech dětských knih a časopisů nebo návštěva výstavy 

- ilustrace k pohádce 

- tematické práce 

leden 

6. Výtvarné osvojování přírody 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- tematické práce  
únor 

7. My a jaro 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- užité práce dekorativní  

- výtvarné osvojování přírody  

březen 

8. Výtvarné umění a životní prostředí  
- užité práce dekorativní  

- výtvarné osvojování přírody  

duben 

9. Písmo ve výtvarném projevu 
- koláž 

- kresba tuší, dřívkem  

- využití netradičních výtvarných technik 

květen 

10.  Léto, vítej 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- tematická práce  

- výtvarné osvojování přírody  

červen 

Do výtvarné výchovy je zahrnuta výchova ke zdraví, čistotě a hygieně. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Lenka Hojná,  

       Mgr. Vladimíra Hryzlíková,  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O)       Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 2. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Zjišťování výtvarných dovedností  
- volná kresba 

- práce s barvou 

září 

2. Výtvarné osvojování podzimní přírody 
- hra s přírodními strukturami, frotáž  
- hra s barvou (např. zapouštění barev do mokrého podkladu) 

- hra s voskovými pastely 

říjen 

3. Výtvarné vyjádření skutečnosti  
- hra s barvou, barevný kontrast a harmonie 
- tematické práce  

- grafický záznam pohybu 

listopad 

4. Užité práce dekorativní-  zimní tematika 
- otiskování, výroba razítek s vánoční tematikou  

- řazení prvků v pásu  
- návštěva výstavy s vánoční tematikou dle možností 

prosinec 

5. Ilustrace v dětské knize 
- beseda o ilustrátorech dětských knih a časopisů nebo návštěva výstavy 

- ilustrace k pohádce 

- tematické práce 

leden 

6. Výtvarné osvojování přírody 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- tematické práce  
únor 

7. Jaro kolem nás 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- užité práce dekorativní  

- výtvarné osvojování přírody  

březen 

8. Výtvarné umění a životní prostředí  
- užité práce dekorativní  

- výtvarné osvojování přírody  

duben 

9. Kresebné využití písma 
- koláž 

- kresba tuší, dřívkem  

- využití netradičních výtvarných technik 

květen 

10.  My a léto 
- výtvarné vyjádření skutečnosti  

- tematická práce  

- výtvarné osvojování přírody  

červen 

Do výtvarné výchovy je zahrnuta výchova ke zdraví, čistotě a hygieně. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská,  

       Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 2. (2. A, 2. B, 2. O)       Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 3. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

     Užité práce dekorativní a prostorové 

- náměty a motivy: prázdniny, mořský svět, ovoce a stromy, slunečnice 

- techniky a materiály: malba (temperové a vodové barvy) rozfoukávání skvrny,             

                                                 otisky, kresba tužkou, pastelem 

září  

2. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

-  náměty a motivy: podzimní draci, otisky listů, deštivý den, makovice 

-  techniky a materiály: kresba, kolorovaná kresba, malba, otisky (kombinované  

                                                 techniky, vystřihování) 

říjen 

3. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- náměty a motivy: podzimní příroda, stromy, na moři, ilustrace pohádky 

- techniky a materiály: kombinované techniky, kolorovaná kresba, koláž, malba 

listopad 

4. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- náměty a motivy: vánoční přání, balicí papír, zimní královna, čert, kapr 

- techniky a materiály: malba, kresba – uhel, rudka, kombinované techniky, tisk 

prosinec 

 

5. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- náměty a motivy: postava v pohybu, věci denní potřeby, zvířata, hra s písmem 

- techniky a materiály: kresba, malba, kombinované techniky, koláž                                                                                                                                                                                                                                              

leden 

6. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- náměty a motivy: rodina, větvičky, sport, jméno, ilustrace básně 

- techniky a materiály: malba, kresba tuší, kombinované techniky 

únor 

7. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- náměty a motivy: hračky, auta, jarní květiny, Velikonoce 

- techniky a materiály: kombinované techniky, malba, vystřihování, kresba, tisk 

březen 

8. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- náměty a motivy: jarní příroda, zvířata, čarodějnice, ilustrace pohádky 

- techniky a materiály: kresba, malba, kombinované techniky, koláž                                                            

duben 

9. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- náměty a motivy: kvetoucí stromy, dřevo, luční kvítí, obličej v zrcadle 

květen 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA             Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Věra Antalová, Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 3. (3. A, 3. B)                Školní rok 2018/2019 

202016/2017 



- techniky a materiály: kresba, malba, koláž, kombinované techniky 

10.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 

      Užité práce dekorativní a prostorové 
- možné náměty: výlet, kreslení v přírodě, luční kvítí 

- techniky a materiály: kresba, kombinované techniky, malba 

červen 

 

Do tematického plánu je zařazena výchova ke zdraví, čistotě a hygieně a výchova 

k volbě povolání.  

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 
-  ilustrace k vyprávění, komiks (Zážitky z prázdnin)               

září 2. Užité práce dekorativní a prostorové 
- vodové barvy (Včelí úl) 
- tisk koláž (Kaštany) 
- hra s barvou (Barvy podzimu) 

3. Výtvarné vyjádření skutečnosti 
-  malba temperovými barvami (Dýně) 

říjen 
4. Užité práce dekorativní a prostorové 

-  anilínové barvy, kresba svíčkou (Duha)  

- vytrhávání listů (Stromy na podzim) 

5. Výtvarné umění a životní prostředí 
- aktivní práce s ilustrací 

6. Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- tempera (Moje tělo) 

listopad 7. Užité práce dekorativní a prostorové 
- tisk, vodové barvy (Listy) 
- tempera – obtisk (Balicí papír) 

8. Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- písmo (Vánoční přání) 

prosinec 9. Užité práce dekorativní a prostorové 
- malba, koláž (Čert, Mikuláš, Vánoční ozdoba) 

10.  Výtvarné umění a životní prostředí 
- funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Pultarová, Mgr. Věra Antalová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)                  Školní rok 2018/2019 



11.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 
-  vyjádření barvou (Zima) 

leden 12.  Užité práce dekorativní a prostorové 
- malba, vystřihování (Sport) 
- koláž 

13.  Výtvarné vyjádření skutečnost 
- malba (Autoportrét)  
- malba, tuš (Lidská postava) 

únor 14.  Užité práce dekorativní a prostorové 
- kolor (Krajina v zimě) 

15.  Výtvarné umění a životní prostředí 
- hračka, loutka, maňásek v životě dítěte 

16.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 
-  malba, tuš (Sněženka, bledule, petrklíč, hudební nástroje) 
-  malba (Zvířata v přírodě) 

březen 
17.  Užité práce dekorativní a prostorové 

- zapouštění barev (Jaro) 
- dárek - zápis 

18.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 
-  tuš, malba (Pozvánka na koledu) 

duben 
19.  Užité práce dekorativní a prostorové 

- koláž, malba (Velikonoční výzdoba) 
- tempera (Velikonoční vejce, zvířátka) 

20.  Výtvarné umění a životní prostředí 
- Návštěva galerií a výstav 

21.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- tuš + kolor, písmo (Reklama) 

květen 

22.  Užité práce dekorativní a prostorové 
- tuš, kolor (Kočky) 
- koláž, písmo (Svátek matek) 
- stříkání, lepení (Květiny) 

23.  Výtvarné umění a životní prostředí 
- seznamování s různými druhy výtvarného umění 

24.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- kolor + tuš (Letní sporty) 

červen 
25.  Užité práce dekorativní a prostorové 

- tužka, tuš (Hřiště snů) 
- tuš, kolor, písmo (Návrh na diplom) 

26.  Výtvarné umění a životní prostředí 
- průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- užité práce dekorativní a prostorové 

-  možné náměty:  

                                           zážitky z prázdnin               

                                           rostliny   

                                           ovocné zátiší  

                                           barvy podzimu 

září  

2. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- možné náměty: 

                                             podzim   

                                noční obloha   

                                stromy na podzim  
     Výtvarné umění a životní prostředí 

- aktivní práce s ilustrací 

říjen 

3. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- možné náměty:  

                         můj erb 

                                      ledové květy 

                                      pavoučí síť 

listopad 

4. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- možné náměty:  

                                  čert, Mikuláš   

                                  výroba vánočních ozdob  

                                  vánoční přání  
     Výtvarné umění a životní prostředí 

- funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků 

prosinec 

 

5. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- možné náměty:  

                                  dárek pro budoucí prvňáčky   

                                  zima   

                                  sport                                          

                          sněhulák 

 

leden 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA                          Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)                 Školní rok 2018/2019 



6. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- možné náměty:  

                                        portrét  

                                        lidská postava  

                                        krajina v zimě  
      Výtvarné umění a životní prostředí 

- hračka, loutka, maňásek v životě dítěte 

únor 

7. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 

- možné náměty: 

                                      sněženka, bledule, petrklíč 

                                      zvířata v přírodě  

                                      hudební nástroje  

                                      jaro  

březen 

8. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- možné náměty: 

                                  velikonoční přání  

                                  velikonoční výzdoba  

                                  velikonoční vejce, zvířátka  

                                  výtvarné umění a životní prostředí 

                                   návštěva galerií a výstav 

duben 

9. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

    Užité práce dekorativní a prostorové 
- možné náměty:  

                                  reklama   

                                  ZOO exkurze   

                                  svátek matek  

                                  květiny   

                                  výtvarné umění a životní prostředí 

- seznamování s různými druhy výtvarného umění 

květen 

10.  Výtvarné vyjádření skutečnosti 

     Užité práce dekorativní a prostorové 
- možné náměty:  

                                     hřiště snů   

                                     návrh na diplom  

                                     letní sporty   

- výtvarné umění a životní prostředí 

- průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí 

červen 

 

Výtvarné materiály a technika 
 

- kresba (pero, dřívko, tužka, uhel, rudka…) – základní hygienické návyky 

- malba (tempera, krycí barva, akvarel) 

- kombinovaná technika (koláž, textilní technika, modelování, prostorové vyjádření 

– hlína, sádra, dřevo, kamínky…)  - opatrnost při práci – pozor na úraz! 

- papír (přehýbání, mačkání, trhání, posouvání…) – i papír může způsobit úraz 

 



Výstup 

 

- teoretické a praktické poznatky a dovednosti   

- používat běžné pojmy nauky o barvě 

- orientovat se v prostorových a barevných vztazích 

- seznámit se s proporcemi lidského těla – základní hygiena lidského těla  

- řešit úlohy dekorativního charakteru v ploše 

- rozeznávat tvary lineárního a kresleného písma 

- rozlišovat užitkovou, materiální, technickou a estetickou stránku předmětu 

 

Žáci se zúčastní výtvarných soutěží, navštíví výstavy, prohlídka galerie. 

Během školního roku se průběžně věnuje výchově ke zdraví. 

 

 

 


