
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

Období: 

6. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 
VV-9-1-01p až VV-9-1-08p uplatňuje základní 
dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 
tvůrčího záměru  
 
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p 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  
 
VV-9-1-02p 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  
 
 
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i 
umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 
 

prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, 
emocí, pocitů, nálad, prožitků, 
představ, zkušeností, myšlenek, situací a 
událostí (umístění těla a objektů v 
prostoru, kresba, malba, grafika, tradiční a 
netradiční prostředky a jejich kombinace v 
ploše i 
prostoru, práce v grafických editorech) 
 
 
rozlišování, porovnávání, třídění a 
hodnocení výsledků tvůrčích činností 
vlastních i ostatních, běžné a umělecké 
produkce (malba, kresba, objekty, 
fotografie, elektronický obraz, uplatnění 
písma, reklama) 
 
 
výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích 
činností pro prezentaci (podle vlastní 
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro 
prezentaci školy), vysvětlení vlastního 
tvůrčího záměru, vnímání, porovnávání a 
hodnocení výsledků vlastních s výsledky 
ostatních 
přesahy 
 

6.1 - spolupráce a 
soutěživost (rozvoj 
sociálních dovedností 
pro spolupráci a 
soutěživost) 
6.1 - rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění) 
6.4 – kulturní rozdíly 
(jedinečnost každého 
člověka) 
6.1- kreativita 
(pružnost nápadů) 
6.1 -  poznávací 
schopnosti (rozvoj 
pozornosti vůči 
odlišnostem)  
6.1 –komunikace 
(rozvoj dovedností pro 
sdělování verbální i 
neverbální) 
6.5 – vztah člověka 
k prostředí (kultura 
města) 
6.6 – tvorba mediálního 
sdělení (školní časopis) 
6.4 – lidské vztahy 
(vztahy mezi 
kulturami) 

 



6.5 – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (krajina dříve 

 


