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Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vyučovací předmět je zařazen do 1. –10. ročníku . V 1. -6.ročníku po dvou hodinách týdně 

plus 1disponibilní hodina ve 2. a 3. ročníku. V 7. – 10.ročníku po jedné hodině v každém 

ročníku, plus 1 disponibilní hodina v 7. – 10. ročníku. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, v přírodě, na školním pozemku. 

Do předmětu jsou začleněny okruhy: rozvoj schopností poznávání, kreativita, poznávací 

schopnosti, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěživost, řešení problému a 

rozhodovací dovednosti z průřezového tématu Osobnostní a sociální rozvoj – 6.1,okruhy: 

ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 

z průřezového tématu Enviromentální výchova – 6.5, okruhy: fungování a vliv médií ve 

společnosti, tvorba mediálního sdělení z průřezového tématu Mediální výchova – 6.6. 

Cílem výtvarné výchovy je vytvářet používáním vhodných výtvarných techniky základy 

výtvarných dovedností a vědomostí s přihlédnutím k individuálním schopnostem a 

možnostem žáků. Rozvíjet u žáků vnímání, fantazii, vůli, senzibilitu i tvořivost a vytvářet  

citlivý vztah ke kráse a kultivovat estetický vkus ve vztahu k sobě i okolí. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 
 Kompetence k učení – K1 

a)  žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení, včetně mnemotechnických pomůcek a 

jiné pomocné techniky 

 

Učitel: 

• používá metody, které podporují pozitivní vztah k umění a rozvíjení smyslové 

citlivosti 

• dává prostor pro vyhledávání a pozorování barev, tvarů a linií kolem sebe, sledování 

jejich výrazů a působení v přírodě, v lidských výtvorech a umění a jejich pojmenování 

• zadává činnosti, které umožňují žákům rozvíjet schopnost rozeznávat podíl 

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr 

a uplatnění vhodných prostředků pro její vytváření 

 

 Kompetence sociální a personální – K4 

e)  žák navazovat vztahy a kontakty 

 

Učitel: 

• vytváří příležitosti pro vyjádření svého vlastního originálního přístupu ke světu 

v provázanosti vnímání a tvorby 

• vytváří podmínky pro uplatňování individuálních schopností tak, aby se žáci mohli 

rozvíjet a seberealizovat při projektech v rámci výtvarné výchovy 

 

 Kompetence pracovní – K6 

 

 

 e) žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních 

 

Učitel: 

• vede žáky k sebekritickému hodnocení své práce i práce ostatních z různých hledisek 
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• rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

• podporuje smysluplnou diskusi o kvalitě společné práce 

  


