
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné práce dekorativní a prostorové Září - červen  

- chápe dekor jako nedílnou 
součást estetického pojetí 
plochy, prostoru, hledá 
struktury, podobnosti, 
kontrasty, rytmus ve svém 
okolí, v přírodě a zkoumá jejich 
účinky na vlastní rozvoj 
uměleckého cítění 
 
- zařazuje dekor a ornamenty 
k historickým obdobím, 
k etniku, k situacím (Afrika, 
Amerika, kroje, Asie) 
 
 
- vybírá barvy, stínuje, hraje si 
s linií, vytváří obrazce při 
umísťování prvků v ploše, 
objemu a prostoru, zkoumá 
možnosti tvarů a jejich změn 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhledává a analyzuje 
možnosti a vhodnost  umístění 
objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém 
průběhu v dílech zavedených 
výtvarníků a historií 
prověřených umělců 
 
- vybírá, třídí a pojmenovává 
techniky, kterými docílí 
uměleckých účinků svého díla, 
obhajuje jejich výběr 

Pozorování, 
fotografie, design, 
tiskoviny, střechy, 
stěny, látky. 
 
 
 
Svatební kroje, 
čelenky, „květinové 
hnutí“, ozdoby zdí 
v chudin. čtvrtích, 
vázy, šperky, 
zkoumání děl 
výtvarníků a umělců. 
 
Ozdobné předměty, 
listí, ryby, vázy, 
objekty, fantazijní 
malba, linie, 
symbolická, 
expresivní motivace 
– např. logo a hra 
s tvary daného loga, 
počítačová grafika, 
op art, kinet. umění, 
neokonstruktivismus. 
 
Parafráze známých 
dě. 
 
 
 
 
 
Uplatňování 
subjektivity pro 
vyjádření pocitů 
nálad, fantazie, 
představ a osobních 
zkušeností. 
 

 
 

OVO: 
12,15,16,18 
8p,9p,10p,11p 
VV, OV   
 - díla 
s náboženskými 
tématy, 
analýza, třídění 
podle techniky, 
histor. období, 
srovnání 
v návaznosti na 
světová 
náboženství 
(listopad – 
prosinec) 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné vyjádření skutečnosti Září - červen  

- zachytí realisticky postavu v pohybu, 
využívá možností stylizace, 
zjednodušování 
 
 
- analyzuje figury v historickém 
kontextu a hovoří o svém vlastním 
pojetí 
 
 
 
 
 
 
- zná možnosti využití lidského těla jako 
uměleckého díla 
 
 
- využívá linií nejen jako symbolů a 
prostředku k zaplnění plochy, ale také 
jako částí reálného objektu, předmětu, 
zájímá se o zachycení prostoru, 
objektů, předmětů v historickém 
kontextu, využívá zjednodušování 
 
 
 
- využívá možností barvy jako 
prostředku pro vyjádření pocitů, využívá 
při práci možnosti vnímání (vizuální, 
haptické, dynamické, statické) 
 
 
 
- vybírá, třídí a využívá dostupných 
technik a jejich kombinací pro vlastní 
výtvarné vyjádření 
 
 
 
- při zachycování skutečnosti pracuje 
s pravidly perspektivy, porovná 
s dětskými kresbami, nachází porušení 
zákonitostí 

Studie, stínování, 
piktogramy, naivní 
umění, dětská 
kresba, ilustrace. 
 
 Dřevěné sochy – 
románská, gotika, 
renesance, 
abstrakce, 
kubismus, 
imprese, exprese, 
informální tvorba.  
 
Pop art, 
fotorealismus, 
body art. [ru] 
 
Zachycení 
předmětů, objektů 
v prostoru, úhly 
vidění (zátiší, 
krajina) – studie, 
stínování, rozklad 
– kubismus, naivní 
umění. 
 
Mobilní předměty, 
tvary, linie – 
abstrakce, 
plastika, předměty, 
skulptura, 
struktura. 
 
Frotáž, monotyp, 
malba různými 
materiály, koláž 
Obtisk, linoryt atd. 
[ru] 
 
Záměrné 
nerespektování 
perspektivy jako 
výtvarného 
způsobu vyjádření. 
[ru] 
 

 OVO: 
13,15,16,17,18 
8p,9p,10p,11p 
 
VV, HV  
– portréty 
českých herců, 
jejich osudy  
(říjen - 
listopad) 
 
Např.  
Projekt  „20. 
století 
v umění“  
 - účinky 
událostí, 
rozvoj umění, 
reklamy, 
techniky, 
války, 
ekologické 
problémy jako 
příčina 
ekonomického 
růstu 
 
 Např.  
Projekt 
„Historické 
osobnosti 
minulých 
dějinných 
období“  
- dějinné 
události, 
osobnosti, 
odraz změny 
myšlení 
v umění, 
výtvarné a jiné 
umění, návrat 
k národním 
kořenům, 
folklor  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Výtvarné umění a životní prostředí, komunikace Září - červen  

- vnímá výtvarné umění jako širokou 
oblast, v níž se potkávají vlivy 
subjektivní, historického kontextu, stylů, 
technik, hodnotí estetické prostředí 
kolem sebe a hovoří o svých názorech 
na účinky působení, nabízí možnosti 
jak se kýči vyhnout 
 
 
 
- zaujímá postoj k různým formám 
ovlivňování estetického pohledu na svět 
determinované trhem a komercí 
 
- zařazuje některá umělecká díla do 
historie, hovoří o podmínkách vzniku 
(za pomocí dějepisných vědomostí), o 
použitých technikách, o autorovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- při parafrázi hovoří o vlastním pojetí 
díla, nachází a charakterizuje odlišnosti 
od pojetí původního autora 

Umění a kýč, 
výzdoba školy, 
čistota města, 
estetické prostředí 
v rodině – 
architektura, 
zemní umění, 
chodba školy. 
 
Multimediální 
technika ve 
službách reklamy. 
 
Renesance – L. da 
Vinci, imprese, 
postimprese, 
exprese, 
fauvismus, 
kubismus, 
realismus, secese, 
práce s knihou, 
počítačovým 
programem. [ru] 
 
Parafráze 
s rozhovorem, 
monologem .  

MdV/F  (INT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV/J  (INT) 

MdV/D  (INT) 
 
 
 
 
 
 

OVO: 13, 14, 
15,16,18 
8p,9p,10p,11p 
 
Např.  
Projekt 
„Osobnosti 
moderního 
umění“ 
–  poznávání 
nejznámějších 
děl, 
zařazování do 
historických 
období, 
porovnávání , 
změny technik, 
šerosvit, různé 
estetické 
pohledy 
umělců své 
doby (imprese, 
exprese, 
kubismus, 
dada, 
abstrakce) 
 


