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 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové,časové a organizační vymezení 

 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět 

v 1.až 5.ročníku následovně: 

1.,2.a 3.ročník- 1 hodina týdně 

4.a 5.ročník    - 2hodiny týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova 

 
-tvůrčí činnosti:tvorba.vnímání a interpretace 

-rozvíjení a uplatnění vlastního vnímání,cítění,myšlení,prožívání,představivosti,fantazie 

-rozvíjení smyslové citlivosti-výběr a uplatnění vhodných prostředků pro vyjádření 

 vnímané reality 

-uplatňování subjektivity-uvědomování si a uplatňování tvůrčích činností 

-ověřování komunikačních účinků-utváření vizuálně obrazných vyjádření,hledání nových    

  možností vlastní tvorby výtvarných děl 

 

V předmětu Výtvarná výchova se realizují průřezová témata OSV - ( rozvoj schopnosti 

poznávání ), (komunikace), ( kreativita), (mezilidské vztahy), (psychohygiena) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 

-učitel umožňuje žákům uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky 

-učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

-žák se seznamuje se základními pojmy ve výtvarné výchově 

-žák si osvojuje základní zákonitosti při používání různých výtvarných technik 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 
-učitel vede žáky ke kritickému myšlení  a zhodnocení vlastní práce 

-učitel vede žáky k tvořivému přístupu k práci při řešení výtvarných úkolů 

-žák vyhledává postupy a promýšlí techniky vhodné k řešení výtvarných problémů 

-žák využívá vlastní vnímání reality při výběru vhodných prostředků pro její vyjádření 

 

 

Kompetence komunikativní 

 
-učitel zapojuje žáky do diskuse nad výtvarným dílem,k obhajobě vlastního názoru 

-učitel působí na žáky,aby respektovali názory druhých 

-žák se snaží pojmenovat svoji vnitřní potřebu vyjádření vlastního k realitě 

-žák využívá své komunikativní dovednosti zejména při spolupráci ve skupině 
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Kompetence sociální a personální 

 

-učitel vede žáky ke spolupráci ve skupině 

-učitel umožní žákům vzájemnou spolupráci a pomoc 

-žáci respektují odlišné vizuálně obrazné vyjádření svých spolužáků,různá hlediska a pracovní 

 postupy 

 

 

Kompetence občanské 

 

-učitel pomáhá žákům vytvořit si vztah k výtvarným dílům,podněcuje jejich zájem o výtvarné   

 umění 

-učitel systematicky seznamuje žáky s problematikou výtvarné kultury a vývojem výtvarného  

 umění 

-učitel vede žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám 

-žák se systematicky seznamuje s problematikou výtvarné kultury a vývojem výtvarného  

 umění 

-žák chápe výtvarné umění jako neoddělitelnou součást lidské existence 

 

 

Kompetence pracovní 

 

-učitel vede žáky k vytváření návyků a dovedností při výtvarných činnostech 

-učitel pomáhá žákům zorganizovat si vlastní práci i práci ve skupině 

-žáci si osvojují pracovní postupy jednotlivých výtvarných technik 

-žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla stanovená učitelem 

-žáci dbají na úklid pomůcek a vlastního pracoviště 

 

 

 

 

 


