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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Umění a kultura 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Výtvarná výchova 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.18 Výtvarná výchova – 2.stupeň 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa – poznávání okolního i 

svého vnitřního světa prostřednictvím  výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Kultivuje 

schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si 

žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného 

vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.  

Předmět Výtvarná výchova otevírá cestu širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se zde historické souvislosti a 

společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

V oblasti základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. 

Tyto činnosti  umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání , představivost, fantazii, intuici a invenci. 

K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající 

v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden 

k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a 

komunikace. 

Vyučovací předmět výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 6. – 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. - 9. 

roč. 1 hod. týdně.  K ověření získaných znalostí našich žáků využíváme různé formy hodnocení – písemný test nebo referát. 
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Při hodnocení výsledného díla (práce) přihlížíme k  průběžnému zvládání zadaného úkolu, techniky, kreativitě a nasazení při 

práci, k zájmu a ochotě spolupracovat se spolužáky i s učitelem, dodržování bezpečnosti při práci, vztahu k materiálu a 

vybavení, připravenosti na vyučování.  

Hodnotíme a oceňujeme i individuální aktivity žáků, podporujeme smysl pro kooperaci. 

Vzdělávací obsah předmětu se zaměřuje na posilování sebevědomí žáků a podněcování jejich zájmu o výtvarnou práci 

vhodnou motivací a volbou  náročnějších úkolů a technik. Na druhém stupni se zaměřuje na náměty vyžadující více 

přemýšlení, uvažování , a také vytváříme větší prostor pro osobitý umělecký projev žáka. 

V rámci vyučovacího předmětu Výtvarná výchova realizujeme průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální 

výchova. 
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KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Žák: 
− se učí chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti a to prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 

subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy 

− si prohlubuje schopnost využívání získaných poznatků a dovedností ve svém životě 

− se učí plánovat, organizovat  a vyhodnocovat svoji výtvarnou činnost 

− může pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Žák: 
− se učí různým výtvarným technikám a používání vhodných prostředků k vyjádření svého záměru 

− na modelových příkladech se učí využívat vhodný algoritmus řešení problémů 

− je podporován v originálních způsobech řešení ve výtvarném vyjadřování 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Žák: 
− je veden k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání oblasti umění jako svébytného prostředku 

komunikace 

− se učí naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

− je podněcován k tolerantnímu  přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a ke kulturním projevům a 

potřebám různorodých skupin, národů a národností 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 

Žák: 
− je veden k uvědomování si sebe sama jako svobodného jedince 
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 − je veden k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života 

− v sobě prohlubuje pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury 

− se učí kriticky hodnotit práci svou i ostatních 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Žák: 
− je veden k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům 

− projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

− je veden k aktivní ochraně svého zdraví, a k ochraně životního prostředí 

− při hodnocení jsou uplatňovány prvky pozitivní motivace 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Žák: 
− je vedeme k pozitivnímu vztahu k práci, za kvalitně odvedenou práci je vždy pochválen 

− používá při svém výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky 

− chrání své zdraví při práci s různými materiály, nástroji a chemickými látkami 

− je veden k adaptaci na nové pracovní podmínky, při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

− různými formami (exkurze, film, beseda) je seznamován s různými výtvarnými profesemi 

− žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje nadání 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

 

 Očekávané výstupy 
Žák 
� vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
� užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 
� užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace 
� vybírá, kombinuje a vytváří  prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících 

i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních  
� rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 
� interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 
� porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; 

nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 
 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura  
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− uplatňuje ve vlastní výtvarné 

tvorbě teoretické a praktické 
poznatky a dovednosti 
s výtvarnými výrazovými 
prostředky: s kresbou, různými 
grafickými materiály a 
technikami, malbou 
temperovými a krycími 
vodovými barvami, pastelem, 
křídou, akvarelem, koláží, 
mozaikou, textilní aplikací 

− používá běžných pojmů z 
nauky o barvách 

• uvolňování  zápěstí 
• kresba v plenéru 
• šrafování, kontrast, objem, 

světlo a stín 
• frotáž listů 
• přírodní tisk 
• personifikace stromu  

 

PT1/OR/ 
Sebepoznání a 
sebepojetí – já 
jako zdroj 
informací o sobě, 
druzí jako zdroj 
informaci o mně 
PT/5/ Ekosystémy 
– les, moře, lidská 
sídla 

6/Dě/září – prosinec/ 
pravěké umění září 

stromy, rostliny 
 
 
 
 
strom = živá bytost 
strom = panelák 
podzimní mozaika 
texty o barvě 

− uplatňuje výrazové vlastnosti 
linie 

− experimentuje s různými druhy 
linie 

− orientuje se v prostorových a 
barevných vztazích 

− orientuje se v řazení prvků, 
v tvarové a barevné kompozici, 
řeší úkoly dekorativního 
charakteru (symetrická a 
asymetrická řešení) 

• volná kompozice 
• výroba dárků a dekorativních 

předmětů 

PT1 /SR/ 
mezilidské vztahy 
– péče o dobré 
vztahy, empatie a 
ohled na svět 
očima druhého 
PT /3/ Evropa svět 
nás zajímá – 
zvyky a tradice 
národů Evropy 

 říjen 
listopad 
prosinec 

poslech hudby 
bubny 
kresba, malba, 
koláže 
Halloween 
Vánoce 
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− poznává  různé způsoby 
uměleckého vyjádření 
skutečnosti v malbě, sochařství, 
volné grafice, různé způsoby 
výtvarného zobrazování 
prostorových jevů a vztahů 

• inspirace – skalní malby, 
Zdeněk Burian,  

• rentgenový styl, Pablo 
Picasso 

• výroba keramické misky 

 6/Dě /leden – únor/ 
řecké umění 

leden 
únor 
 

masopust 

− rozlišuje užitkovou, materiální, 
technickou a estetickou stránku 
předmětů a chápe vzájemný 
vztah mezi nimi 

• ruční tkaní, drhání, práce s 
proutím 

 6/Dě/ březen – duben/ 
římské umění 

březen 
duben 

indiánský lapač snů 
Velikonoce 

− projevuje  smysl a cit pro 
prostorové formy a pro jejich 
výtvarné kvality, různé způsoby 
výtvarného zobrazování 
prostorových jevů a vztahů ( 
hmoty, tvaru, struktury, světla, 
barvy) 

− používá běžné pojmy z nauky o 
barvách 

− orientuje se ve výtvarných 
principech užití některých 
materiálů včetně běžných a 
netradičních 

  6 /Dě/ květen – červen/ 
umění ranného 
středověku 

květen 
červen 

drát , papírová batika 
exkurze 
soutěže 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− uplatňuje představivost, 

fantazii, výtvarné myšlení ve 
vlastním výtvarném projevu 

• krajiny – podzimní, zimní 
apod,  (koláž, tvoření vlastní 
papírové tapety, 
dokreslování) 

PT /5/ 
Ekosystémy – les, 
moře, město 
PT /1/SR/ 
Komunikace – 
cvičení 
pozorování, 
emfatického a 
aktivního 
naslouchání 
PT /1/SR/ 
Kooperace a 
kompetice – 
organizování práce 
ve skupinách 

7/Dě/září – leden/  umění 
středověku září 

 

− orientuje se ve výtvarných 
principech, v užití některých 
materiálů včetně netradičních a 
běžných nástrojů 

• „ moře“ – kresba, malba, 
koláž, frotáž, kašírování, 
kombinované techniky 

  říjen 
 
 

ostrovy, mořské 
proudy, lodě, 
objevitelé, fauna, 
flóra 

  PT/3/ Evropa nás 
zajímá – zvyky a 
tradice národů 
Evropy 

 listopad 
prosinec 

dárky 
Halloween, Vánoce 

− uplatňuje ve vlastní výtvarné 
činnosti teoretické a praktické 
poznatky a dovednosti 
výtvarnými výrazovými 
prostředky: kresbou, malbou, 
různými grafickými materiály 

• barva – barevný kruh,  
• míchání barev 
• symbolika barev 
• barevné sítě 

 7/Dě/únor- duben/ 
umění gotiky 

leden 
únor 

V. Vasarely, V. van 
Gogh. P. Gaugin 
Masopust 
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  • batika, 
• malba na sklo 
• automatická kresba 
• plošná kompozice 

z geometrických tvarů 
• zlatý řez 
• rytmus a dynamika 

 7/Dě/ květen – červen/ 
renesanční umění 

březen 
duben 
květen 
červen 

Velikonoce 
výstavy, exkurze 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− citlivě vnímá okolní skutečnost 

uměleckou i mimouměleckou 
− projevuje aktivní estetický 

vztah k životnímu prostředí, 
k jeho tvorbě a ochraně 

• architektura 
• kresba, malba v plenéru 
• architektonické slohy, 

perspektiva 
• koláž, papírový basreliéf, 

perokresba, monotyp, 
kombinované techniky 

 

PT/5/ Ekosystémy 
– les, krajina, 
lidské aktivity, 
stavby 
PT /5/  Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního prostředí 
– ochrana 
životního 
prostředí, 
průmyslová 
revoluce 

8/Dě /září – leden/ 
barokní umění září 

říjen 

 

domy, město, 
suchá jehla 

    listopad 
prosinec 
 

přání, dárky, Vánoce 

− seznámí se s proporcemi 
lidského těla a hlavy 

• člověk 
• pravidla pro kresbu postavy 
• osobní koláž 
• měkká tužka, uhel, rudka, 

pero, dřívko, temperová 
barva 

 8/Dě/únor – červen/ 
umění druhé poloviny 19. 
stol. a počátku 20.stol. 

leden 
únor 
březen 
duben 
 

loutka, maňásek, 
kašírování 
člověk= stroj 

    červen výstavy, exkurze 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− prakticky využívá ve vlastní 

tvořivé výtvarné činnosti 
základní poznatky o výtvarných 
prostředcích 

• portrét 
• kresba, malba, muchláž, 

koláž, zvětšování pomocí 
centrální sítě 

• kámen - hlava 

PT/1/ OR/ 
Kreativita – rozvoj 
a cvičení kreativity 

9/Dě/září – leden/ umění  
dvacátá a třicátá léta 20. 
století 

září 

říjen 

listopad 

 

zátiší, lebka, 
autoportréty autorů 
minulých let a století 

− uplatňuje představivost, fantazii 
a výtvarné myšlení ve vlastním 
výtvarném  projevu 

• minerál = člověk 
• kresba, malba 

PT /1/ SR / 
Mezilidské vztahy 
– empatie a pohled 
na svět očima 
druhého 
PT /4/ Kulturní 
diference – 
jedinečnost 
každého člověka a 
jeho individuální 
zvláštnosti 

9/Dě /únor – červen/ 
umění druhé světové 
války 
umění po druhé světové 
válce 

prosinec 
leden 
 
 

 

− rozeznává základní tvary 
lineárního a kresleného písma a 
jeho řazení v krátkých nápisech 

− užívá hotového písma 

• písmo 
• seznámení s jeho funkcí 

sdělnou a výtvarnou 
• písmo jako dekorativní prvek 

– psané, kreslené, stříkané, 
vytečkovávané 

• ověřování si výrazových 
možností písma hraných a 
experimentálních činnostech 

• vlastní písmo 

PT /6/ PC Práce 
v realizačním 
týmu  

 únor 
březen 
duben 
červen 

hlína, destička, 
hudební nástroj 
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− osvojuje si základy dobrého 
vkusu uplatňuje je v praktickém 
životě 

− orientuje se v oblastech 
výtvarné kultury 

− pozná vybraná základní 
umělecká díla z národního i 
světového umění 

 PT /5/ Vztah 
člověka k prostředí 
– přírodní zdroje 
PT /6/RC/ 
Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sdělení 
- reklamy 

  umění a kýč 
výstavy, exkurze 

 


