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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. stupe� 

Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

1. Vzd�lávací oblast p�edm�tu 
� Vede žáka k tomu, aby chápal um�ní jako specifický zp�sob poznání a 

k užívání jazyka um�ní jako svébytného prost�edku komunikace. 
� Rozvíjí žák�v zájem o sou�asné i minulé um�ní vlastního národa, o autory 

výtvarných d�l i o díla samotná. 
� Rozvíjí spontánní estetické vnímání, estetický vztah ke skute�nosti a jeho 

hodnocení. V t�chto �innostech se vyzdvihuje tvo�ivost, originalita a 
seberealizace žák�. P�i tom si žáci rozvíjejí výtvarné vnímání, myšlení a 
výtvarn� grafické p�edstavy, individuální výtvarné formy v r�zných výtvarných 
technikách, utvá�ejí si estetický vztah k p�edm�t�m denní pot�eby a k p�írod�. 

� Snaží se, aby žák chápal um�ní a kulturu v jejich vzájemné provázanosti, jako 
neodd�litelnou sou�ást lidské existence, rozvíjíme tv�r�í potenciál žáka, jeho 
p�edstavivost a fantazii, kultivujeme jeho projev. 

� Zam��uje se na vnímání a chápání ilustrací a postupn� i volných výtvarných 
d�l a architektury, na krásu p�írody a na životní prost�edí. 

2. �asová dotace 
� V 1.-3. ro�níku 1 vyu�ovací hodina týdn� 
� Ve 4.-5. ro�níku 2 vyu�ovací hodiny týdn� 

3. Místo realizace 
� U�ebna t�ídy 
� U�ebna Vv 
� Multimediální u�ebna 
� Návšt�vy výstav a galerií 
� V p�írod� a okolí školy 

4. Pr��ezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání. Kreativita. Poznávání lidí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH    SOUVISLOSTECH 

Evropa a sv�t nás zajímá. Objevujeme Evropu a sv�t. Jsme Evropané. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy. Etnický p�vod. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy. Základní podmínky života. 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sd�lení a reality.  

5. Výchovné a vzd�lávací strategie pro rozvoj klí�ových 
kompetencí 

Navazovat na vlastní zkušenosti žák�, propojovat poznatky žák� s praxí. Rozvíjet osobnost 
žáka, jeho individualitu, kreativitu, talent a estetické cít�ní. Utvá�et pozitivní vztah k výtvarné 
výchov� a k um�leckým díl�m. Dát žák�m dostatek prostoru pro osobní iniciativu a aktivitu 
každého jedince. Nau�it žáky ocenit estetické hodnoty a vážit si jich, um�t dílo zhodnotit, 
rozvíjet vkus. Nau�it se rozlišovat a využívat r�zné výtvarné techniky, nejznám�jší výtvarná 
díla a jejich autory. Návšt�vy galerií a výstav. Po�ádání svých t�ídních a školních výstav, 
tématická výzdoba školy a t�ídy. Experimentovat s r�znými výtvarnými technikami, materiály 
a prost�edky. Žáci by si m�li osvojit poznatky a dovednosti spojené s estetickým vnímáním 
sv�ta, jeho ztvár�ováním a prožíváním, nau�it se vnímat krásu a estetiku prost�edí, �lov�ka, 
jeho výtvor�, jednání, �innosti, pohybu atd. 
 

6. 6. Formy a metody práce 
 

� Slovní metody – zejména metody rozhovoru, výkladu, besedy. 
� Názorné metody – pozorování, demonstrace. 
� Praktické metody – praktické výtvarné �innosti – samostatná práce žák� a  

experimentování. Tyto specifické metody tvo�í základ pro další diferenciaci, 
prolínání, spojování a dopl�ování logickými metodami. 

� Logické metody – analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie, abstrahování 
apod. 

� Pro práci využíváme audiovizuální pom�cky, exkurze do p�írody, návšt�vu 
výstav a galerií. 

� Formy práce -  lze uplatnit samostatnou práci žák� nebo práci ve skupinách. 

7.Klí�ové kompetence 

Kompetence k u�ení 

� Žáci jsou vedeni ke spolupráci a k práci v týmu. 
� Žáci se u�í poznávat své osobní možnosti a prezentovat vlastní výsledky. 
� Žáci poznávají význam kladného hodnocení a pozitivní motivace. 
� Žáci rozvíjejí svou samostatnost a tvo�ivost. 
� Žáci se zú�ast�ují r�zných sout�ží 
� Žáci vhodn� používají výpo�etní techniku 
� Žáci se podílejí na samostatném organizování n�kterých akcí mimo vyu�ování. 
� Žáci s menším nadáním díky individuálnímu p�ístupu pedagog� získávají šanci 

prožít úsp�ch ve stejné mí�e jako ostatní žáci 

Kompetence k �ešení problému 

� Žáci prezentují své schopnosti a talent ve školním �asopise a zapojují se dle 
svých možností do r�zných výtvarných sout�ží. 

� Žáci využívají k prezentaci projekt�  multimediální u�ebnu. 
� Žáci se snaží své i cizí výsledky  kriticky a objektivn� hodnotit 
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� Žáci jsou vedeni k aktivnímu podílu na všech fázích �innosti, na plánování, 
p�íprav�, realizaci i hodnocení. 

Kompetence komunikativní 

� Žáci se seznamují s komunikací r�znými formami ( ústn�, pomocí technických 
prost�edk�, výtvarnými prost�edky ) 

� Žáci se u�í dodržovat etiku komunikace ( v�cnost, naslouchání, prostor pro 
r�zné názory ) 

� Žáci si osvojují obhajování svého vlastního názoru vhodnou formou 
argumentace a zárove�  poslouchají a respektují názory jiných lidí. 

� Žáci se podílejí na vytvá�ení p�átelských vztah� ve t�ídách a mezi t�ídami. 

Kompetence sociální a personální 

� Žáci ú�inn� pracují ve skupinách a podílejí se na vytvá�ení pravidel práce 
v týmu. 

� Žáci oce�ují zkušeností jiných lidí a  respektují r�zná hlediska 
� Žáci se u�í vytvá�et si pozitivní p�ístup ke své vlastní osob�, ovládat svoje 

chování a jednání, objevovat v sob� dobré hodnoty a p�íležitosti. 
� Žáci odmítají veškeré postoje, které negativn� ovlivní vztahy ve t�íd�. 
� Žáci rozvíjejí svou p�edstavivost a fantazii 
� Žáci prohlubují sv�j vztah k um�leckým hodnotám. 
� Žáci posilují schopnost nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v p�írod� i 

v lidském sv�t�. 

Kompetence ob�anské 

� Žáci respektují tradice a chrání naše kulturní a historické d�dictví, smysl pro 
kulturní tvo�ivost a pozitivní postoj k um�leckým díl�m. Zapojují se do 
kulturního života. 

� Žáci posilují citové vnímání krásy um�leckých d�l. 
� Žáci se u�í objas�ovat význam orientace v kultu�e. 
� Žáci rozvíjejí své volní a charakterové vlastnosti. 
� Žáci si osvojují plánování a organizování pracovních �inností. 

Kompetence pracovní 

� Žáci využívají znalosti a zkušenosti získané z r�zných obor� pro sv�j rozvoj. 
� Žáci se u�í adaptovat se na nové nebo zm�n�né pracovní podmínky. 
� Žáci se seznamují s významem pr�b�žného vyhodnocování a hodnocení 

výsledk� �inností. 
� Žáci si osvojují plánování a organizování pracovních �inností. 
� Žáci využívají poznatk� z výuky dopln�né o praktické exkurze. 

8.Postupy p�i realizaci klí�ových kompetencí 
� Respektování názor� a zkušeností žák� z praktického života. 
� Vytvá�ení prostoru pro osobní aktivitu, iniciativu, kreativitu. 
� Posilování osobní sebed�v�ry žáka. 
� Vyhledávání a t�íd�ní informací, užívání správné terminologie. 
� Vytvá�ení komunikativních p�íležitostí p�i hodnocení výtvarných prací a d�l. 
� Estetické osvojování skute�nosti prost�ednictvím aktivních tvo�ivých �inností a 

tvo�ivého vnímání, prožívání a hodnocení um�ní a mimoum�leckého esteti�na. 
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� Poznávání r�zných výtvarných �inností, vnímání a poznávání um�ní, p�írody a 
p�edm�t�. 

� Osvojování si poznatk� o výtvarných zákonitostech, rozvoj dovedností a 
návyk�. 

� Za�azovat nám�ty, výtvarné formy v rozli�ných výtvarných technikách a 
konkrétní um�lecká díla. 


