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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A KULTURA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova pro 2. stupeň. 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům jiné než pouze racionální 

poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Výsledky duchovní činnosti pomáhají chápat 

kontinuitu proměn historické zkušenosti i zkušenosti každodenního života (kulturu chování, oblékání, cestování, práce). Vzdělávání 

v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, při kterém dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince 

k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. 

 

Časová dotace:     
6. ročník – 2 hodiny    

7. ročník – 2 hodiny   

8. ročník – 1 hodina    

9. ročník – 1 hodina  

  

Organizace výuky: 
V 6. – 7. ročníku je předmět do rozvrhu zpravidla začleněn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou týdně. V 8. a 9. ročníku 

45 minut týdně, případně jedenkrát za 14 dní 90 minut. Výuka probíhá převážně v odborné učebně. 

K organizačním formám výuky patří i práce v plenéru, exkurze a návštěvy výtvarných akcí a výstav. 

 

Cíl předmětu: 

Rozvíjet fantazii, kreativitu, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, 

rozvíjet elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti. 

 

Řád učebny výtvarné výchovy je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Výtvarná výchova): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - na začátku hodiny žáky seznámíme žáky s cílem hodiny, motivujeme je, a na konci hodiny se 

snažíme práci zhodnotit 

- zařazujeme do výuky metody, při kterých zapojují žáci svou vlastní fantazii a kreativitu 

- žáky vedeme k samostatné práci i k práci ve skupině, klademe důraz na sebeevaluaci 

- žáci si mohou vybrat práci dle svých schopností 

- vedeme žáky k prezentaci vlastních děl 

- přistupujeme k žákům dle jejich individuálních schopností 

- vedeme žáky k vytváření vlastního portfolia 

- zpracováváme výtvarné náměty tak, aby se smysluplně prolínaly s učivem v jiných předmětech 

- výuku doplňujeme výtvarnými projekty 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- vedeme žáky k otevřenému upozorňování na problémy 

- zadáváme úkoly, které podněcují tvořivost 

- snažíme se rozvíjet abstraktní myšlení 

- žáci se zúčastňují soutěží, ve kterých mohou porovnávat své schopnosti a dovednosti 

- realizujeme projekty, jejichž podstatnou součástí je řešení aktuálního problému 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli prezentovat výsledky své práce 

- vedeme žáky k přesné a stručné výtvarné terminologii včetně symboliky a ke zdokonalování 

grafického projevu 

- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků o zpracovávaném tématu 

- podporujeme kritiku a sebekritiku 

- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím 

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řadu učebny výtvarné výchovy 



      

• • • 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- podporujeme žáky v sebedůvěře a samostatném rozvoji v kulturní a umělecké oblasti 

- vedeme žáky k vnímání společenských norem a uvědomování si svých práv a povinností 

- volíme formy práce, které umožňují vzájemnou inspiraci s cílem dosahování osobního maxima 

- učíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě a učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co 

narušuje dobré vztahy mezi žáky 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- vedeme žáky k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životní prostředí, k odmítání drog, 

alkoholu, kouření, a zneužívání léků 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární projevy, nekamarádské chování a odmítání požadované 

pomoci 

- pořádáme projekty a akce připomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce) 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- na začátku školního roku seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti práce 

- vedeme žáky k sebehodnocení své práce 

- vedeme žáky ke správnému užití materiálu, nástrojů a výtvarných technik 

- vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu 

- vedeme žáky ke smyslu pro organizaci a pořádek 

- vedeme žáky k šetření materiálem  

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS 

- sdílíme navzájem studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod.  

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci prostřednictvím elektronických systémů, jakými jsou např. 

MS OUTLOK či MS TEAMS 

- ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a využití v mobilních zařízeních. 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých  

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních zásad 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou. 

- vyžadujeme úplné a přesné citace materiálů, které žáci využívají z internetu, dbáme na ochranu 

soukromého vlastnictví a autorských práv s důrazem na digitální obsah, který je snadno zcizitelný. 
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Průřezová témata  

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností - poznávání předmětného i duchovního prostředí, které nás obklopuje 

1.2. Sebeorganizace – příprava výtvarných pomůcek a časové rozvržení práce tak, aby byla práce splněna v požadovaném limitu  

1.3. Komunikace - konzultace pracovních postupů s vyučujícím i navzájem mezi žáky 

1.4. Kooperace – práce ve skupinách tak, aby byli zapojeni všichni členové týmu 

1.5. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – schopnost nahradit v případě potřeby materiál nebo techniku jinou 

alternativou 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1. Občanská společnost a škola - jak by měla vypadat škola, abychom se v ní všichni cítili dobře 

2.2. Občan, občanská společnost a stát – vztahy mezi lidmi, generační rozdíly 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1. Evropa a svět nás zajímá – kultura evropských i světových civilizací 

3.2. Jsme Evropané – společné znaky evropské kultury 

3.3. Objevujeme Evropu a svět –bájesloví, zajímavosti, dominanty, historie 

 

4. Multikulturní výchova 

4.1. Kulturní diference – pojetí umění v různých civilizacích 

4.2. Lidské vztahy – vztahy mezi lidmi, generační rozdíly 

 

5. Enviromentální výchova 

5.1. Ekosystémy – koloběh v přírodě, přírodní a umělé ekosystémy 

5.2. Základní podmínky života –živočišné i rostlinné buňky  

5.3. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – ochrana životního prostředí 

5.4. Vztah člověka a prostředí – historický vývoj vztahu, vývoj ekosystému od vzniku života na Zemi až po negativní vlivy 

současnosti 

 

6. Mediální výchova 
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6.1. Stavba mediálních sdělení – zásady a pravidla tvorby mediálních sdělení 

6.2. Fungování a vliv médií ve společnosti –reklama a skutečnost 

6.3. Tvorba mediálního sdělení - letáky, plakáty, reklamní texty 

6.4. Práce v realizačním týmu - prezentace skupinového mediálního sdělení 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

6. ročník 

 

Výstupy z RVP: 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- žák se setkává s vyjadřovacími a 

výrazovými prostředky umění, učí se 

aplikovat různé techniky na zadaná 

témata, prakticky zvládne kreslířské, 

grafické a malířské techniky, abstrakci, 

stylizaci tvaru 

- rozliší výtvarný jazyk a jeho zákonitosti 

(bod, skvrna, malý tvar, linie, barva, 

světlo, plocha, prostor a vztahy mezi 

nimi – kompozice, harmonie, 

Výtvarná teorie – základní výtvarné 

techniky, pomůcky a materiály - kresba, 

malba, grafika, prostorová a akční tvorba.  

Zobrazení přírodních forem – rostliny, 

květiny, lesní plody, snovači 

 

září  

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3  
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vyváženost, kontrast, rytmus, měřítko, 

proporce 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky, abstrakci, stylizaci 

tvaru 

- prozkoumá možnosti míchání barev  

 

 

Svět lidí a zvířat – pravěk - dinosauři, 

jeskynní malby, Venuše, megalitické stavby, 

keltská kultura 

říjen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3.  

Multikulturní 

výchova 4.1. 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky, abstrakci, stylizaci 

tvaru 

- přepisuje objektivně realitu a posouvá ji 

do volné tvorby 

Zobrazení přírodních forem - proměny 

vody, vodopády, víry na potoce, koloběh 

přírody, sněhové vločky 

listopad Enviromentální 

výchova 5.1., 

5.2, 5.3 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

- kombinuje výtvarné techniky 

Vánoční tradice v různých kulturách – 

betlémy, szopki, vánoční přání, 

novoročenky, vánoční výzdoba, komety, 

káď s rybami,  

prosinec 

 

Multikulturní 

výchova 4.1. 

Výchova 

demokratického 

občana 2.1.,2.2. 

 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky, abstrakci, stylizaci 

tvaru 

Plastická a prostorová tvorba - zimní 

sporty, pavouk v krabici 

Svět zvířat - život pod sněhem 

Základy typografie, Babylonská věž 

leden Enviromentální 

výchova 5.1., 5.3 

Mediální výchova 

6.1. 

 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- kombinuje výtvarné techniky 

 

 

Evropa ve škole - zpracování soutěžních 

témat 

Výtvarná kultura starověkých civilizací -

Egypt 

Afrika - masky, umělecké předměty, obydlí, 

zbraně 

únor Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

Multikulturní 

výchova 4.1. 

- žák kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

Fantazijní tvorba - tajemné obrazce 

v Nazce, Bazilišek, kruhy v obilí, Fénix 

březen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1.,1.2.,1.3. 1.5. 
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- žák rozliší svět rozumu a fantazie, 

promění běžné v nezvyklé 

Dekorativní tvorba - návrh na textilii, 

rastrování 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky, abstrakci, stylizaci 

tvaru 

- umí pracovat individuálně i v týmu 

Evropské bájesloví a biblické příběhy -

Filemon a Baucis, postavy řeckých a 

římských mýtů, krétská kultura-Minotaurus 

duben Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

 

Výtvarná kultura - antika - stavby, vázy, 

nástěnné malby 

květen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

- žák kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

- kombinuje výtvarné techniky 

- umí pracovat individuálně i v týmu 

 

 

Tajemství Země a vesmíru – vznik Země, 

planety, mimozemské bytosti, sopky 

červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4 ,1.5. 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

7. ročník 

 

Výstupy z RVP: 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- žák setkává s výtvarnou kulturou, 

vyjadřovacími a výrazovými 

prostředky umění, učí se aplikovat 

různé techniky na zadaná témata 

- rozliší výtvarný jazyk a jeho zákonitosti 

(bod, skvrna, malý tvar, linie, barva, 

světlo, plocha, prostor a vztahy mezi 

nimi – kompozice, harmonie, 

vyváženost, kontrast, rytmus, měřítko, 

proporce 

Zobrazení přírodních forem - veselé houby, 

exotické rostliny, mlok skvrnitý, delfíni 

září  

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3  

- žák získá přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

Románský sloh - stavby, středověké 

iniciály, pravoslavné ikony 

 

 

 

říjen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. Multikulturní 

výchova 4.1. 

- používá informační zdroje a osobitě je 

aplikuje 

- použije výtvarný projev jako 

prostředek komunikace 

Užitá tvorba a písmo - písmenkový dům, 

graffiti, stopy, tvorba plakátu, vzorník 

písma 

listopad Mediální výchova 

6.1., 6.3., 6.4. 

Enviromentální 

výchova 5.3, 5.4. 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- žák prakticky zvládne kreslířské  a 

malířské techniky 

 

Vánoční tradice – přání, novoročenky, 

vánoční výzdoba - papírořezy do oken, 

slavnostní vánoční tabule 

prosinec 

 

Multikulturní 

výchova 4.1. 

Výchova 

demokratického 

občana 2.1. 

- žák rozliší svět rozumu a fantazie, 

promění běžné v nezvyklé 

- kombinuje výtvarné techniky 

- přepisuje objektivně realitu a posouvá ji 

do volné tvorby 

Svět lidí a zvířat - moře, korálové útesy, 

vraky lodí, mořské panny a obludy, medúzy 

a krakatice, velryby 

leden Enviromentální 

výchova 5.1., 5.3  
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- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

 

 

Evropa ve škole - práce dle soutěžních 

témat 

Gotika - stavby, gotické madony, doba 

Karla IV., dílna alchymisty, gotické okno 

 

únor Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

- žák rozliší svět rozumu a fantazie, 

promění běžné v nezvyklé 

- kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

- kombinuje výtvarné techniky 

Fantazijní tvorba a koláže - fantastický 

stroj, šaškové a klauni, buňky rostlin, plán 

ZOO 

březen 3.3. Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Enviromentální 

výchova 5.2. 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

Zobrazení přírodních forem – lastury, ptáci 

deštného lesa, želvy, zátiší s květinami 

duben Enviromentální 

výchova 5.1., 5.3  

- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

Výtvarná kultura  - renesance - variace na 

Arcimbolda, portréty, chrámy, rytíři 

květen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- žák rozliší svět rozumu a fantazie, 

promění běžné v nezvyklé 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

Fantazijní tvorba - krajina snů, parafráze 

imaginativních děl Hieronyma Bosche 

červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4.,1.5. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

8. ročník 

 

Výstupy z RVP: 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 

a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- žák se setkává s výtvarnou kulturou, 

vyjadřovacími a výrazovými 

prostředky umění, učí se aplikovat 

různé techniky na zadaná témata 

- rozliší výtvarný jazyk a jeho zákonitosti 

(bod, skvrna, malý tvar, linie, barva, 

světlo, plocha, prostor a vztahy mezi 

nimi – kompozice, harmonie, 

vyváženost, kontrast, rytmus, měřítko, 

proporce 

Zobrazení přírodních forem - kouzlo lesa a 

zahrady, stromy, kůra, růst kapradiny, 

papoušci 

září  

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3  

- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- kombinuje výtvarné techniky 

Výtvarná kultura – baroko a klasicismus, 

barokní iniciály, barokní variace - 

rastrování, Mozartova doba 

říjen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1. 
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- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- použije výtvarný projev jako 

prostředek komunikace 

Užitá tvorba a písmo – tvorba plakátu, 

vzorník písma, kaligrafie, osobní znak 

Ze života savců – šelmy, města psounů 

listopad Mediální výchova 

6.1., 6.3., 6.4. 

Enviromentální 

výchova 5.3, 5.4. 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- umí pracovat individuálně i v týmu 

 

Vánoční tradice – novoročenky, vánoční 

výzdoba - papírořezy do oken 

prosinec 

 

Multikulturní 

výchova 4.1. 

Výchova 

demokratického 

občana 2.1. 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- zkoumá z různých úhlů podoby světa, 

mezilidské vztahy 

Svět lidí - podoba lidské tváře, lineární 

hlava, stáří a mládí, realistická kresba 

portrétu, autoportrét, karikatury 

leden Enviromentální 

výchova 5.1., 5.3  

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- žák rozliší svět rozumu a fantazie, 

promění běžné v nezvyklé 

Evropa ve škole - práce dle soutěžních 

témat 

Svět techniky – větrné mlýny, roboti, 

vynálezy, auta a motorky 

únor Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

- žák kombinuje výtvarné techniky 

- zná významné kulturní památky 

Pardubic a  

- umí pracovat individuálně i v týmu 

 

 

Z domova i ze světa - Pardubice dříve a 

nyní, dominanty českých i světových měst 

březen 3.3. Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

- žák prakticky zvládne a malířské 

techniky 

- poznává vlastnosti barev a kompozice 

(monochromatická malba, harmonie, 

kontrast, rytmus, vztah popředí a 

pozadí) 

Portrét ve výtvarném umění, malba 

autoportrétu 

duben Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 
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- žák získá přehled o směrech ve 

výtvarném umění 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

 

Výtvarná kultura – romantismus, 

realismus, secese 

květen Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

Architektonické formy - mosty, silnice, 

dálnice, křižovatky, město z výšky 

červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4.,1.5. 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

9. ročník 

 

Výstupy z RVP: 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 

a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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- žák se setkává s výtvarnou kulturou, 

vyjadřovacími a výrazovými 

prostředky umění 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

- rozliší výtvarný jazyk a jeho zákonitosti 

(bod, skvrna, malý tvar, linie, barva, 

světlo, plocha, prostor a vztahy mezi 

nimi –kompozice, harmonie, 

vyváženost, kontrast, rytmus, měřítko, 

proporce 

Člověk – kánon lidské postavy, silueta, 

postava v pohybu 

září  

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3  

- žák získá přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne malířské 

techniky 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

- poznává vlastnosti barev a kompozice 

(monochromatická malba, harmonie, 

kontrast, rytmus, vztah popředí a 

pozadí) 

Umělecké směry přelomu 19. a 20. století -

impresionismus a postimpresionismus 

říjen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1. 

- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky malířské techniky 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

 

Umělecké směry 20. století - pointilismus, 

expresionismus, fauvismus 

listopad Mediální výchova 

6.1., 6.3., 6.4. 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1. 

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- poznává vlastnosti barev a kompozice 

(monochromatická malba, harmonie, 

kontrast, rytmus, vztah popředí a 

pozadí) 

Vánoční motivy – zimní krajina, 

novoročenky  

prosinec 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 
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- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění.  

- žák prakticky zvládne kreslířské, a 

malířské techniky 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

 

Umělecké směry 20. století - kubismus a 

futurismus 

leden Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1. 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

Architektonické formy - bludiště a 

labyrinty, věže a rozhledny základy 

perspektivy, město z výšky, stavby 

budoucnosti 

únor Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 3.1., 

3.3. Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

- žák získává přehled o směrech ve 

výtvarném umění 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

- kombinuje výtvarné techniky 

- zkoumá z různých úhlů podoby světa, 

mezilidské vztahy,  

Umělecké směry 20. století - surrealismus březen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4, 1.5 

 

- žák získá ucelený přehled o směrech ve 

výtvarném umění 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

- kombinuje tradiční a netradiční 

materiály 

- parafrázuje vlastní tvorbou umělecká 

díla 

- hledá inspiraci v současném 

objektovém umění, akčním  

Umělecké směry 20. století - pop-art, op-

art, street art, podoby abstrakce 

duben Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4.,1.5. 

Mediální výchova 

6.2,6.3 

 

- zvládne základní techniky plastické, 

vyjádření objemu a prostoru 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

Poselství ulice – reklamy, plakáty, média, 

znaky a značky 

květen Mediální výchova 

6.2,6.3 
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- kombinuje výtvarné techniky 

- hledá inspiraci v současném 

objektovém umění, akčním 

Výchova 

demokratického 

občana 2.1.,2.2. 

- žák prakticky zvládne kreslířské a 

malířské techniky 

- kombinuje tradiční a netradiční 

materiály, kombinuje výtvarné 

techniky 

 

Ekosystémy – proměny krajiny vlivem 

člověka, průmyslový design krajiny 

červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.2., 1.3.,1.4.,1.5. 

Enviromentální 

výchova 

5.2, 5.3,5.4. 

 

 

 

 

 

 


