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Ročník Výstupy školy:  žák by měl Učivo Průřezová témata 

     8. • prostředky a postupy pro vyjádření 

vjemů, emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ, zkušeností, 

myšlenek, situací a událostí (kresba, 

malba, grafika, tradiční a netradiční 

prostředky, umístění těla a objektu 

v prostoru) 

 

 

• kresba, malba, tradiční a netradiční 

prostředky a jejich kombinace 

v ploše i prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

• výběr a třídění výsledků vlastních 

tvůrčích činností pro prezentaci, 

vysvětlení vlastního tvůrčího 

záměru, vnímání, porovnávání, 

hodnocení výsledků vlastních 

s výsledky ostatních 

 

 

 

• malba, kresba, objekty, grafika, 

fotografie, animovaný film, reklama, 

uplatnění písma 

 

6.1 – spolupráce a 

soutěživost (rozvoj 

dovedností pro 

soutěživost) 

6.1 - rozvoj schopností 

poznávání (rozvoj 

pozornosti a 

soustředění) 

 

6.5 – ekosystémy 

(kulturní krajina) 

 

6.1 – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

(rozvoj dovedností pro 

správné rozhodování a 

posuzování) 

 

6.1 – kreativita (rozvoj 

schopnosti vidět věci 

jinak) 

6.1 – komunikace 

(dovednosti pro 

sdělování představ) 

6.5 – vztah člověka 

k prostředí (kulturní 

akce) 

6.6 – fungování a vliv 

médií ve společnosti 

(vliv médií na kulturu) 

• aplikovat základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 

 

 

 

 

 

• aplikovat linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i v prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívat 

jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovat je ve výsledcích  

vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímat a porovnávat jejich 

uplatnění v běžné i umělecké 

produkci 

 

 

• při vlastní tvorbě vycházet ze svých 

vlastních zkušeností, představ a 

myšlenek,  hledat a volit pro jejich 

vyjadřování nejvhodnější 

prostředky a postupy, umět hodnotit  

výsledky své tvorby a porovnávat je 

s výsledky ostatních 

 

 

• rozlišit výsledky běžné i umělecké 

produkce, vyjádřit slovně své 

postřehy a pocity 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Mezipředmětové 

vztahy 

Člověk a 

společnost– kultura 

a  symboly států EU 

Člověk a příroda – 

chov živočichů 

Člověk a společnost 

– význam kultury 

v životě člověka 

 

Pracovní činnosti – 

prac. nářadí, profese, 

koláž 

Jazyková 

komunikace – 

kresba zážitku 

 

Projekty školy – 

velikonoční a 

vánoční výstavky 

prací žáků k dané 

tématice; ilustrace 

pro školní časopis; 

práce na výstavky 

v rámci 

enviromentální 

výchovy na dané 

téma; výzdoba školy    

 


