
Výtvarná výchova ve 4. ročníku 

 
září 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. 
Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu 
k celku. 
Poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti. 

Místo mých prázdnin 
Naše prázdniny (děj) 

Uplatňování subjektivity Snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí. 
Rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a smysl pro řešení plochy s využitím 
barevných prvků. 

Nepořádky žáka Kabourka 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil. 
Učí se pozorovat přírodu i své okolí, vyhledává a dotváří přírodniny. 

Naše cesta do školy 

 
 
říjen 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie. 
Poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti. 

Včela 
Medový domeček 

Uplatňování subjektivity Rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť. 
Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vyjádření 
volí vhodné prostředky. 

Malíř jménem Podzimek 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci. 

Třiďme odpad 



listopad 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Pojmenovává prvky obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů 
(světlost, barevný kontrast, proporce). 
Rozvíjí své pozorovací schopnosti. 

Na cizí planetě 

Uplatňování subjektivity Přesněji výtvarně vyjadřuje proporce lidské postavy. 
Porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací prostředky. 

Zaměstnanci školy 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Interpretuje obrazná vyjádření současnosti a minulosti. 
Seznamuje se s pracemi známých malířů. 

Ve dne a v noci 
Stopy, které zanecháváme 

 
 
 
 
prosinec 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Rozlišuje tvary a funkce předmětů. 
Využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar. 

Adventní tvoření 

Uplatňování subjektivity Pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je výtvarně vyjádřit 
v ploše. 
Poznává výtvarnou hodnotu hračky či loutky. 

Stojánek na ubrousky 
Čertík 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Poznává na konkrétních případech interpretace vyjádření. 
Rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť. 

U nás před Vánocemi 
Betlém 

 
 
 
 



leden 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Poznává základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytváří modelováním. 
Rytmicky řadí různé prvky – přírodní i geometrické. 

Gotická iniciála 

Uplatňování subjektivity Rozpoznává lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich tvar. 
Rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění, kultuře bydlení a odívání. 

Stojánek na svíčku 
Lžička 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je výtvarně vyjádřit 
v ploše. 

váza 

 
 
 
 
únor 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Zvládá přiměřeně ředění a míchání barev. 
Poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí. 

Naše stromy 

Uplatňování subjektivity Modelováním vytváří prostorové objekty na základě představ a fantazie. 
Prohlubuje si cit pro výtvarný rytmus. 

Cukřenka 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Výtvarně ztvárňuje své prožitky a zážitky z filmů či knihy. 
Porovnává ilustrace, popisuje obrázky. 

Zakletý strom 
Pohádkový strom 

 
 
 
 
 



březen 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor. 
Sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých živých i neživých 
přírodninách a dotváří je. 

Co se skrývá v semínku 
Můj kousek Země 

Uplatňování subjektivity Interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření. 
Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření 
volí vhodné prostředky. 

Živočichové v přírodě 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Citlivě vnímá výtvarná díla. 
Zkouší vytvořit svůj vizuální obraz. 

Hasiči v akci 
Kulisa k pověsti 

 
 
 
duben 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Podle výrazových prostředků pozná díla některých dětských ilustrátorů. 
Poznává některé aspekty kultury odívání a kultury bydlení. 

Člověk 

Uplatňování subjektivity Porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní zkušeností. 
Rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a smysl pro řešení plochy s využitím 
barevných prvků. 

Návrh výletu 
Velikonoční vejce 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil. 
Učí se pozorovat přírodu i své okolí, vyhledává a dotváří přírodniny. 

Velikonoční zajíček 
Pomlázka 

 
 
 
 



květen 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Aktivně pracuje s ilustrací. 
Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění. 

Na planetě za sluneční 
soustavou 

Uplatňování subjektivity Přesněji výtvarně vyjadřuje proporce lidské postavy. 
Porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací prostředky. 

Život dříve a dnes 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Poznává na konkrétních případech interpretace vyjádření. 
Rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť. 

Dekorativní autoportrét 

 
 
 
červen 
 
 

učivo výstupy náměty 

Rozvíjení smyslové citlivosti Zvládá přiměřeně ředění a míchání barev. 
Poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí. 

Obři a draci 

Uplatňování subjektivity Rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť. 
Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vyjádření 
volí vhodné prostředky. 

Ilustrace pověsti 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci. 

Oblíbené zvíře 

 
 
 
 
 


