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Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení pr��ezových 
témat

Mezip�edm�tové 
vztahy

• seznamuje se s jednotlivými typy vizuáln� obrazných 
vyjád�ení a zkoumá jejich ú�inky ve vztahu k osobním 
prožitk�m 

kombinace neobvyklých materiál� 
plošné a prostorové vyjád�ení
uspo�ádání objekt� do celk�  a vyjád�ení vztah� pohybu a prom�n uvnit� a mezi 
objekty (lineární, sv�tlostní, barevné, plastické a prostorové prost�edky a 

�prost�edky vyjad�ující �asový pr�b�h) 

Osobnostní rozvoj (rozvoj 
schopností a poznávání, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita),  
Sociální rozvoj (poznávání lidí, 
komunikace, mezilidské vztahy, 
kooperace a kompetice), 
Morální rozvoj (�ešení problém� 
….) Multikulturní výchova 
(kulturní diference ..) 
Enviromentální výchova ( 
ekosystémy, ........)

D-7.r. po�átky �eských 
d�jin - mapy, gotika v 
�echách, P�-7.r. mechy, 
karpa�orosty, anatomie 
rostlin

• zvládá a používá vybrané techniky pro vyjád�ení svých 
myšlenek a p�edstav, hledá jejich kombinace

malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, uhlem, fixem
originalita, projekce vlastních požitk� 
harmonie, disharmonie, vyjád�ení pocit� se slovním komentá�em
nauka o barvách (jas, tón, lomená barva, pestré a nepestré barvy, míchání 
barev)

• zd�vodní vlastní vizuáln� obrazová vyjád�ení, podílí se na 
zp�sobu jejich prezentace, pokouší se interpretovat tvorbu 
druhých a pokouší se pojmenovat r�zné zp�soby vyjád�ení, 
u�í se je tolerovat

kompozice (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý 
�ez)
kontrast, harmonie
emotivní obsah nefigurativních i figurativních obrazových prost�edk�

• vybírá, vytvá�í a pojmenovává co nejširší škálu prvk� 
vizuáln� obrazných vyjád�ení a jejich vztah�, v�dom� zvolí 
vhodný podklad

historický posun v interpretaci
rozdíl v interpretaci evropské a mimoevropské kultury
kontinuita vývoje vybraného um�ní

• hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v p�írod�, 
technických výtvorech a výtvarných dílech

sou�asné zobrazovací prost�edky, po�íta�ová grafika
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• u vizuáln� obrazných vyjád�ení kombinuje jejich r�zné 
vlastnosti k získání osobitých výsledk�

reflexe ostatních um�leckých druh�
t�lo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta)
t�lo ve výtvarném um�ní (portrét, figurální kompozice), ak�ní tvar malby a 
kresby, uspo�ádání prostoru, vyjád�ení prom�n, manipulace s objekty
výtvarn� vyjád�ený pocit z hudby
výtvarn� vyjád�ený pocit z r�znorodých povrch� vnímaných hmatem

rozdílná interpretace v r�zných historických obdobích
tolerance k odlišnému vnímání, 
klasická um�lecká díla v porovnání se sou�asnými , zám�r autora

�ád ve výtvarné geometrii, technické prvky

sebehodnocení 
sebeprosazení, zd�vodn�ní konkrétního vizuáln� obrazného vyjád�ení

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

• porovnává design r�zných p�edm�t�, navrhuje design 
jednoduchých p�edm�t�

Osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a poznávání, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita),  Sociální rozvoj (poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice), 
Morální rozvoj (�ešení problém� ….) Multikulturní výchova (kulturní diference ..) Enviromentální výchova ( ekosystémy, ........)


