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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 zaznamenává vizuální zkušenost 

i zkušenosti získané ostatními smysly 

a zaznamenání podněty z představ 

a fantazie 

 uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá 

a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho 

s výsledky ostatních 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu  

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní 

zkušenosti a zážitky 

 zhodnotí význam základních sdělovacích 

funkcí a estetických kvalit obrazové 

i zvukové složky audiovize a záměrně s nimi 

pracuje při natáčení i skladebném 

dokončování vlastního projektu 

 

 

 prvky vizuálně obrazného 

vyjádření – linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, 

textury; vztahy a uspořádání 

prvků v ploše, objemu, prostoru 

a v časovém průběhu (podobnost, 

kontrast, rytmus, dynamické 

proměny, struktura), ve statickém 

i dynamickém vizuálně obrazném 

vyjádření 

 reflexe a vztahy zrakového 

vnímání ke vnímání ostatními 

smysly – vědomé vnímání 

a uplatnění mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů 

(hudebních, dramatických) 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách  

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání  

 já – potenciální vzor pro druhé 

– smysl a cíl mého života, 

postoje, zodpovědný život, mé 

schopnosti a společnost, zdravý  

 

8. 

 

SV 

 ČJ 
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D 
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F 
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Z 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 způsob života, autonomie 

a konformita  

 základy taneční kompozice – 

práce s motivem 

 tvůrčí syntéza obrazové 

a zvukové složky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

SV 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 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 

 uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru  

 uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty 

v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby 

i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními prosociálními 

vzory 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 rozeznává základní výrazové druhy filmové 

tvorby (dokument, fabulace, animace) 

a chápe podstatu jejich výrazových 

prostředků 

 

 smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření – umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama; výběr, kombinace 

a variace ve vlastní tvorbě 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých 

v obtížných situacích, občanská 

zralost  

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, 

kritický přístup k působení médií, 

eliminace vlivu agrese, zvládání 

agrese, rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana 

proti manipulaci médii, media 

a volný čas  

 uplatnění komplexní 
prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah  

 základní formy scénáristické 

přípravy a prezentace námětu 

 

8. 

 

SV 

VMEaGS 

- jsme Evropané 

 

MkV 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

 

MeV 

- tvorba mediálního 

sdělení 

- práce 

v realizačním 

týmu 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření  

 uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci  

 spolupracuje i v obtížných sociálních 

situacích 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 

 typy vizuálně obrazných 

vyjádření – hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný 

film, komiks, fotografie, 

elektronický obraz, reklama, 

vizualizované dramatické akce, 

komunikační grafika; rozlišení, 

výběr a uplatnění pro vlastní 

tvůrčí záměry 

 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, 

symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně 

konstruktivní, expresivní); 

reflexe a vědomé uplatnění při 

vlastních tvůrčích činnostech 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, 

řešení konfliktu  

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace 

pro rozlišování vzorů, vliv 

reálných vzorů, prosociální vzory 

8. 

 

SV 

OSV 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

 

VDO 

- formy participace 

občanů 

v politickém 

životě 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Umění a kultura Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 ve veřejném životě, vzory ve 

vlastní rodině, vliv zobrazených 

vzorů a vhodné literární prameny, 

smysl autority, vztah k autoritě 

 

8. 

 

SV 

  

 


