VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vyučovací předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění,
tvořivosti, vnímání jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i
k okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního
vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru a barvy.
Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem
výtvarného umění. Učí se s nimi pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.
Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s uměleckými díly, učí se je chápat a výpověď
uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení,
prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci.
Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a
ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a
chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro jejich vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a
uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi
utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i
neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl
dalších obrazových médií.

I. období I. stupně
Předmět Výtvarná výchova je v 1. až 3. ročníku vyučován s časovou dotací jedné
hodiny týdně. Část dětí v rámci volitelného bloku dále navštěvuje předmět Estetická výchova.
Zde se žáci většinou zabývají keramikou.
Pro výtvarné činnosti dětí v I.období jsou charakteristickými rysy odvaha, uvolněnost,
bezprostřednost, spontánnost, emocionální přístup ke světu. Přetrvává rozvinutá fantazie a
představivost. Z metod a forem práce se především využívají různé hravé činnosti,
pozorování, zkoumání a experimentování.

II. období I. stupně
Přetrvávají rysy práce v I. období, žáci jsou uvolnění, bezprostřední, spontánní.
Přetrvává i rozvinutá fantazie a představivost. Z metod a forem práce se stále využívají
především různé hravé činnosti, pozorování, zkoumání, experimentování a interpretace
vizuálně obrazných vyjádření.

II. stupeň
Žákům jsou nabízeny výtvarné techniky a formy prostřednictvím kterých realizují obsah
a konkrétní úkoly. Využíváme všechny dostupné techniky, kresbu tužkou, uhlem, pastelem,
rudkou, tuší, fixem, lavírovanou kresbu i kolorovanou kresbu, kresbu pastelkami, malbu
temperou, akvarelem a kvaší, kombinované techniky (mastný pastel a vodové barvy, vosková
rezerva zakrytá tuší a proškrabávání, kresba doplněná kolorováním, koláže doplněné kresbou

nebo malbou), techniky tisku, frotáž, tisk textilní koláže, linoryt atd. , modelování a keramiku.
Žáci vytvářejí plastiky z papíru a jiných materiálů a osvojují si techniky práce s materiálem.
Náměty ve výtvarné výchově nemají předepsanou normu, vycházejí z daných potřeb.
Metody a formy jsou velmi variabilní a vycházejí z přirozených dispozic žáků i učitele. Ruku
v ruce jde tvořivý proces s procesem poznávání. V období dospívání dochází k úbytku
představivosti a fantazie a vyčerpává se naivní pohled na svět a vrozené výtvarné schopnosti.
Výtvarné schopnosti žáků jsou rozdílné, a tak je nesmírně důležitý individuální přístup, který
přerůstá v práci mimo vyučování. Tady vznikají práce, které odesíláme do soutěží.
Každá vyučovací jednotka začíná výkladem spojeným s motivací a ukázkou.
Největší časový prostor ponecháváme vlastní tvořivé činnosti, kterou koordinuje učitel.
Nechybí slovní hodnocení a neustálá chvála žáků.
Do hodin jsou zařazovány různé organizační formy, návštěvy galerií, výstav, muzeí,
ateliérů umělců, památek architektury, dále besedy o umění, filmy o umění a umělcích.
Během hodin se žáci seznamují se zvyky a tradicemi, které jsou v nějaké souvislosti
s výtvarným uměním.
Téma, námět výtvarné činnosti, výtvarné formy, techniky a materiály jsou voleny tak,
aby byly přitažlivé, odpovídaly věku a schopnostem žáků a rozvíjely tvořivou fantazii.
Náměty se v jednotlivých ročnících neopakují.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Počet hodin
1
1
1
2
2
1
1
2
2
Výuka probíhá v kmenových třídách v centrech nazvaných ateliér na prvním stupni
nebo v učebně výtvarné výchovy na druhém stupni.
Při výuce by měl být žák veden k rozvíjení klíčových kompetencí. V jednotlivých
typech kompetencí by měl postupně zvládnout následující činnosti:
Kompetence k učení
• samostatně pracovat s odbornou literaturou a internetem
• snažit se sledovat dění v médiích a aplikovat získané poznatky
• být přístupný uměleckému vyjádření, snažit se podle svých možností výtvarnému
dílu porozumět
Kompetence k řešení problémů
• samostatně nebo ve skupině pracovat při řešení daného problému
• diskutovat o uměleckých dílech, hledat řešení výtvarné úpravy prostoru
• snažit se uplatňovat principy estetického vnímání v praktickém životě
Kompetence komunikativní
• naučit se diskutovat o předloženém uměleckém díle
• pokusit se prezentovat svoji práci
• učit se obhajovat svoje estetické vnímání
Kompetence sociální a personální
• učit se schopnosti pracovat ve skupině
• vyzkoušet si vedení a organizaci skupinové práce
Kompetence občanské
• rozebírat s ostatními kulturní události a dění v nejbližším okolí i ve světě a učit se
tolerantnosti a respektu k názorům odlišným

