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Charakteristika vyu čovacího předmětu: hudební výchova 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima-kvarta  
Vyučovací předmět hudební výchova  vychází ze vzdělávacího obsahu oboru 

Hudebního výchova RVP ZV a prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností vede žáka k porozumění hudebnímu umění a 

k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. 

Hudební výchova je vyučována jako samostatný předmět od primy do kvarty jednu 

vyučovací hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, v hudebně je 

obvykle 30 – 32 žáků. Dle nabídek uměleckých agentur jsou pravidelně zařazovány návštěvy 

koncertů, jejichž program odpovídá učebním osnovám. Vybíráme koncerty hudby klasické i 

moderní. 

 

Cílem předmětu je především výchova k(e): 

- kultivovanému projevu 

- orientaci v kulturní historii i v současném uměleckém životě 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 

- vnímání uměleckého díla 

- sledování kulturního života ve městě 

 

   Předmětem prolínají některé tematické okruhy průřezových témat  Osobnostní a sociální 

výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova a Mediální výchova. 

  

 

Výchovné a vzd ělávací strategie 
V hodinách hudební výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány 

následující postupy: 

   -    učitel nabízí žákům způsoby a metody, jak pracovat s vlastním hlasem (komp.1) 

- učitel seznamuje žáky se správnou odbornou  terminologií (komp.1) 

- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků - doprovod na nástroj 

zadává žákům  ZUŠ, začátečníci hrají na jednoduché rytmické nástroje či zpívají 

(komp.1,4) 
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- učitel sleduje v hodinách pokrok u všech žáků - slovní hodnocení, povzbuzování 

(komp.1,4) 

- učitel nabízí témata k vypracování referátů k dané problematice (komp.1) 

- učitel informuje žáky o možnostech zapojování do hudebních soutěží (komp.1,4) 

- učitel zadává úkoly (od jednoduchého ke složitějšímu) takovým způsobem, aby žáka 

neodradil od případného počátečního nezdaru, eventuálních chyb využívá k další práci 

(komp.2) 

- učitel vede žáky k zodpovědnosti a schopnosti hodnotit objektivně své výkony –             

k sebehodnocení - povzbuzuje  nesmělé žáky, upozorňuje na přeceňování (komp.2,5) 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují - tvorba nástěnky, příprava notového 

materiálu (komp.1,3) 

- vede žáky ke kolektivní hře (spolupráci) při nácviku společné písně - dobrovolník 

dirigentem, režisérem atp. (komp.3,4,5) 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé (komp.3,4,5) 

- učitel dbá a upozorňuje žáky na vytváření vztahů ve třídě, k soužití a kvalitní spolupráci 

- příprava vánoční hodiny s vystoupením jednotlivých spolužáků, dvojic, 

trojic..(komp.3,4,5) 

- učitel vyžaduje při souhře dodržování pravidel slušného chování (komp.4,5) 

- dodává žákům sebedůvěru - pochvala ústní i písemná (komp.4,5)  

- učitel vede žáky k dodržování příjemné atmosféry ve třídě a k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů osobním příkladem (komp.4,5) 

- učitel vede žáky k objektivnímu hodnocení sebe i druhých spolužáků - rozhovory o 

předvedeném výkonu, příčiny nezdaru/úspěchu… (komp.4,5) 

- učitel zadává úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní -            

partitura pro zpěváka, hráče na nástroj... (komp.4,5) 

- učitel vzbuzuje v žácích zájem o kulturní život města, návštěvy koncertů - osobní 

příklad, aktuality, referát, mluvní cvičení, kritika (komp.3,4,5) 

- učitel vede žáky k dodržování hlasové hygieny a ochrany zdraví - hlasová cvičení 

(komp.1,6) 

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi - zkušenosti se ztrátou hlasu, 

nedorozumění při špatné artikulaci atd.(komp.1,6) 
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Vyučovací předmět: hudební výchova  
Ročník:   prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
� uplatňuje získané 

pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při 
mluvním projevu 
v běžném životě, zpívá 
dle svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase i 
vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální 
projev druhého 

� využívá své 
individuální hudební 
schopnosti a 
dovednosti při 
hudebních aktivitách 

�  reprodukuje na 
základě svých 
individuálních 
hudebních schopností a 
dovedností různé 

 
 

 
• zvyšuje a rozvíjí 

kvalitu svého 
pěveckého i mluvního  
projevu 

• zpívá dle svých 
individuálních 
možností intonačně 
čistě a rytmicky přesně 

• uplatňuje a zná zásady 
hlasové hygieny 

• rozvíjí svou hudební 
představivost a paměť 

• reprodukuje melodické 
i rytmické motivy, sám 
umí rytmizovat text 

Vokální a instrumentální 
činnosti : 
 
• pěvecké a 

jednoduché 
instrumentální 
činnosti 

• intonace a rozvoj 
hudebního sluchu 

• hudební rytmus 
 

 
 
 
OSV – Rozvoj 
smyslového vnímání     
            Psychohygiena 
(znalost relaxace) 
            Kreativita (rozvoj 
tvořivosti) 
            Komunikace (řeč 
zvuků a slov, mezilidské 
vztahy, empatie, pomoc, 
kooperace, rozvoj 
sociálních dovedností) 
 

 
 
 
 
 
 
 
biologie 
 
matematika 
 
fyzika 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

motivy, témata i části 
skladeb, provádí 
jednoduché 
improvizace 

 
� reprodukuje na 

základě svých 
individuálních 
hudebních schopností 
a dovedností různé 
motivy, témata i části 
skladeb, provádí 
jednoduché 
improvizace 

 
• dovede rozlišit 

kvalitativní rozdíly 
mezi tóny 

• dovede se orientovat 
v jednoduchém 
 notovém záznamu 

 
 
• vlastními slovy 

vyjadřuje své pocity 
z hudebních skladeb 

 
 
 

Základy hudební teorie : 
• tón a jeho 

vlastnosti 
• orientace 

v notovém zápisu 
(noty, pomlky, 
takt, posuvky) 

 
Poslechové činnosti : 

• orientace 
v hudebním 
prostoru – 
jednoduchá 
analýza hudební 
skladby 

• proměny písně ve 
staletích (píseň 
lidová a umělá) 
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Vyučovací předmět: hudební výchova  
Ročník:  sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
� využívá své 

individuální hudební 
schopnosti a 
dovednosti při 
hudebních aktivitách 

 
 
 
 
 
 
� uplatňuje získané 

pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při 
mluvním projevu 
v běžném životě, zpívá 
dle svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase i 
vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální 
projev druhého 

 
 
• dál zkvalitňuje své 

intonační dovednosti, 
rozšiřuje svůj hlasový 
rozsah, udrží se dle 
svých možností ve 
svém hlasu 

• umí používat a zná 
zásady hlasové 
hygieny  

• rozezná sluchem písně 
v durových a 
mollových tóninách 

 
 
• v notovém záznamu a 

na klaviatuře pozná 
půltóny a celé tóny 

• rozumí  významu 
předznamenání stupnic 

• vyjmenuje základní 
intervaly, reprodukuje 
čisté intervaly 

• sluchem dovede 

Vokální a instrumentální 
činnosti : 
• další rozvoj pěveckých 

a instrumentálních 
dovedností 

• jednoduchý dvojhlas 
 
 
 
 
• intonace v durových a 

mollových tóninách 
 
 
Základy hudební teorie : 
• stupnice durové a 

mollové 
 
• předznamenání stupnic 
 
• základní intervaly 
 
 
• lidské hlasy a jejich 

rozdělení 

OSV – Kooperace  
 
Poznávání lidí, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 

 
� orientuje se v proudu 

znějící hudby, vnímá 
užité výrazové 
prostředky 

rozlišit základní lidské 
hlasy 

 
• specifikuje odlišnosti 
české lidové písně 

 
• popíše základní 

odlišnosti různých 
hudebních žánrů 

 
Poslechové činnosti : 
• písně v proměnách 

století (lidové písně 
různých národů) 

• hudba artificiální a 
nonartificiální 

• hudba vokální a 
instrumentální 
(jednoduché formy 
vokální a 
instrumentální hudby) 

• hudba světská a 
duchovní 

 
 
VMEGS– Evropa a svět 
nás zajímá 
             - zvyky a tradice v 
Evropě 
 
MKV– člověk jako 
součást etnika, kulturní 
diference 

 
 
dějepis  
zeměpis 

� rozpozná některé 
z tanců různých 
stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně 
pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a 
na základě 
individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti, 
předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

 
 

• rozlišuje základní 
rytmické a tempové 
rozdíly taneční hudby 

Hudebně pohybové 
činnosti: 
• lidové tance, valčík  
• pantomima, balet 
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Vyučovací předmět: hudební výchova 
Ročník:  tercie 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
� reprodukuje na základě 

svých individuálních 
hudebních schopností a 
dovedností různé 
motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché 
hudební improvizace 

 

 
 
 

• vyjadřuje své hudební 
představy s 
opodstatněným užitím 
jednoduchých 
hudebních nástrojů  

• pečuje o svůj hlas 
v období mutace, 

    chová se kultivovaně při 
    každé hudební činnosti 

 

 
Vokální a instrumentální 
činnosti : 

• Orffův hudební 
instrumentář 

• tvorba hudebních 
doprovodů 

• pěvecký projev 
 

 
 
 
 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 

 

 
� realizuje podle svých 

individuálních 
schopností a 
dovedností písně a 
skladby různých stylů 
a žánrů 

 

 

• umí použít notový 
záznam při realizaci 
jednoduché hudební 
skladby (ve vokálních i 
instrumentálních 
činnostech) 

 

Základy hudební teorie : 

• orientace v notovém 
záznamu a jeho 
praktické použití 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� zařadí na základě 

individuálních 
schopností a získaných 
vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového 
období a porovná ji 
z hlediska její slohové 
a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

 

• dovede přiřadit 
hudební ukázky 
k jednotlivým slohům 
dějin hudby 

• vyjmenuje nejznámější 
představitele 
jednotlivých slohových 
období 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poslechové činnosti : 

• dějiny světové a české 
hudby od nejstarších 
počátků do 19. století 

• hudba nejstarší 

• hudba renesanční 

• hudba barokní 

• hudební klasicismus 
 

 
 
 
 

 
dějepis 
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Vyučovací předmět: hudební výchova 
Ročník:   kvarta 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 

� reprodukuje na 
základě svých 
individuálních 
hudebních schopností 
a dovedností různé 
motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí 
jednoduché 
doprovody, provádí 
jednoduché hudební 
improvizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
� zařadí na základě 

individuálních 
schopností a získaných 
vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového 
období a porovnává ji 

 
 
 

• upevňuje si znalosti, 
dovednosti a návyky 
z předchozích ročníků 

• zpívá i hraje 
s uvědoměním  

• zvládá zpěv v kánonu i 
umělém vícehlasu 

• nebojí se pokusu o 
improvizaci 

• rozvíjí svou tvořivost 
 

 
• dovede interpretovat 

píseň podle not 
 
 
 
 
 
 

• rozezná hudbu 
jednotlivých slohových 
období podle 
základních 

Vokální a instrumentální 
činnosti : 
• další zdokonalování 

pěveckého projevu 
• trojhlas 
• jednoduchá 

harmonizace písní 
• tvorba hudebního 

doprovodu 
• jednoduchá 

improvizace 
 
 
 
Základy hudební teorie : 
• orientace v notovém 

záznamu s využitím 
v praxi 

 
 
Poslechové činnosti : 
dějiny světové i české 
hudby - 
• hudební romantismus 
• hudba 20. století (směs 

stylů, proudů) 
 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, 
mezilidské vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS– jsme Evropané 
 
 
 
 
 
MV – vliv médií na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis 
zeměpis  
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

z hlediska její slohové 
a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

 

charakteristických 
znaků 

• umí vyjmenovat 
nejvýznamnější 
představitele a díla 

• vyjadřuje vlastní názor 
na hudbu, podepřený 
znalostmi 

• dovede být tolerantní 
vůči jiným 

 

 
• hudba nonartificiální 

(jazz, rock, pop, folk) 
• hudba a divadlo 
 
• hudební kritika 
 
 

 
 

 

kulturu 
 
MV – postoje a názory 
v médiovém sdělení 
MV – identifikace hodnot 
v hudbě a textu 
 

 
 
občanská výchova 
český jazyk 
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Charakteristika vyu čovacího předmětu: výtvarná výchova 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima-kvarta  
 Výtvarná výchova je nepovinný maturitní předmět, který je určen všem žákům 
NG – prima až kvarta, výběrově pak studentům VG – kvinta až sexta, první a druhý 
ročník čtyřletého gymnázia. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu 
plánu. V primě, sekundě, 1. a 2. ročníku VG dvě hodiny týdně, 66 hodin ročně-v tercii, kvartě 
2 hodiny jedenkrát za 14 dní. 
     Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáky ke smyslovému vnímání, kulturním 
hodnotám, estetickým měřítkům, k rozlišení umění od kýče a k vyhledávání souvislostí 
v propojení s ostatními druhy umění. Úzce tak navazuje na literaturu, hudební výchovu 
 a dějepis. 
Výtvarná výchova poskytuje studentům možnost vlastní tvorby, vycházející z jejich indi- 
viduálního výrazového projevu. Rozvíjí tvořivost, zejména zrakovou představivost, paměť 
a fantazii. Obohacuje schopnost symbolického vyjadřování a komunikace vůbec. 
Připravuje studenty na kreativní spoluvytváření životního prostředí, učí je rozpoznávat 
hodnoty bytové kultury, vytvářet originální životní styl, pozitivně ovlivňovat lidi v blízkém  
okolí.Výtvarná výchova podněcuje aktivní přístup studentů ke zmodernizování učeben  
a zkvalitnění výzdoby gymnázia, učí je tak vážit si prostředí, v němž se denně pohybují. 
     Výuka probíhá formou projektu, který zpracovává jednotné hlavní téma, každý ročník, 
formami úměrnými věkovým kategoriím a možnostem. Projekt obohacuje spolupráce 
s GU Karlovy Vary a její pobočkou v Letohrádku v Ostrově. Z této spolupráce pochází řada 
podnětů a zdrojů inspirace. 
      V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat: 
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova  
k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. 
       V hodinách výtvarné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí 
využívány následující postupy: 
-  učitel dbá na naplnění principu sebeobjevování a spontánní expresivní tvorbu 
                                                                       (kompetence č.1) 
-  učitel analyzuje hotové práce a vede studenty ke schopnosti hodnotit a k sebekri- 
   tice                                                              (kompetence č.2) 
-  učitel organizuje pro žáky pravidelné návštěvy výstav a vede je k vlastním aktivitám 
   mimo výuku                                                   (kompetence č.2) 
-  učitel uplatňuje zážitkový princip akční tvorby, rozvíjí komunikaci se studenty 
                                                                        (kompetence č.2) 
-  žáci rozvíjejí představivost a fantazii vlastním řešením zadaného úkolu, volí si 
   techniku, vybírají materiál, navrhují originální naplnění úkolů daného tématu. 
                                                                        (kompetence č.2) 
-  žáci se učí obhajovat vlastní stanovisko a spolupracovat v různě velkých skupinách. 
              
                                                            
-  učitel rozvíjí sociálněpsychické předpoklady studentů kladným sociálním klimatem 
   skupiny a mírou citlivosti k hodnotám vytvořeným ostatními spolužáky. 
                                                                        (kompetence č.3 a 4)  
-  učitel umožňuje nadaným studentům kvalitní přípravu pro další studium na VŠ, 
   podporuje hodnotné naplnění volného času zájmem o zdokonalení se v předmětu. 
                                                                        (kompetence č.6) 
-  učitel zapojuje studenty do environmentální výchovy a charitativní činnosti. 
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Vyučovací předmět : výtvarná výchova 
Ročník: prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� užívá vizuálně 
obrazná vyjádření 
k záznamu 
vizuálních 
zkušeností 
získaných 
ostatními smysly 

� užívá výtvarné 
postupy 
k zaznamenání 
podnětů představ a 
fantazie 

� rozlišuje typy 
vizuálně obrazných 
vyjádření 

� ověřuje 
komunikační 
účinky vizuálně 
obrazných 
vyjádření v ploše i 
v prostoru 

� uplatňuje 
subjektivitu v 
tvorbě 

• aplikuje poznatky 
charakteru kresby 
ve vztahu k nástroji 

• rozlišuje možnosti 
struktury plochy 

• dokáže 
kompozičně řešit 
plochu a prostor 

• rozvíjí dovednost 
pracovat s principy 
geometrie 

• reflektuje emoce, 
pocity a nálady 
prostřednictvím 
vizuálně obrazného 
užití barvy 

• uplatňuje osobní 
postoje 
v komunikaci 

• uvědomuje si 
vlastní osobnost a 
odlišnost 
interpretace tvorby 

Kresba a její výrazové 
možnosti, bod, linie, 
plocha 
Struktura povrchu 
Užitá grafika 
Kompoziční řešení 
plochy,symetrie, 
asymetrie 
Základy perspektivy, 
velikost objektů 
Proporce figury, hlava, 
ruka, detail 
Malba- barevné kvality, 
klasifikace barev 
Typografie- písmo v ploše 
Prvek a prostor- tvar, 
proporce, plastika, objekt, 
socha 
Vztahy a uspořádání 
prvků v ploše- tvar, 
vyváženost, dekor, 
ornament 
 
Motto: Já a svět 

Já jako zdroj informací o 
sobě, naše obec 
 
Rozvoj základních rysů 
kreativity 
Rodinné příběhy 
 
 
Vztahy a naše skupina 
 
Organizace vlastního času 
 
Výzkum vody pro lidské 
aktivity 
 
 
Vedení a organizování 
práce skupiny 

 
 
 
občanská nauka 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie a geologie 
 
 
 
občanská nauka 
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Vyučovací předmět :výtvarná výchova 
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� užívá vizuálně 

obrazná vyjádření 
k zaznamenání 
vizuálních 
zkušeností 
získaných 
ostatními smysly a 
k zaznamenání 
podnětů z představ 
a fantazie 

� vybírá, vytváří a 
pojmenovává 
prvky vizuálně 
obrazného 
vyjádření a jejich 
vztahy 

� variuje různé 
vlastnosti prvků a 
jejich vztahů pro 
získání osobitých 
výsledků 

 
   

• vybere vhodný 
kresebný nástroj 
k vyjádření záměru 
sdělení 

• rozpoznává tvarové 
a objemové 
souvislosti 
v technice kresby 

• uplatňuje znaky 
individuality 

• aplikuje poznatky 
psychologického 
účinku barvy 
v malbě 

 
 

• rozpozná základní 
typy kompozic 

• využívá poznatků 
z ostatních oborů 
lidské činnosti 
k sebeprojekci do 
vizuálně obrazných 
forem 

Motto: Svět a člověk 
Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 
- linie, tvar 
- kresba, výrazové 

možnosti kres.nástroje 
- světlo, vyjádření 

objemu a prostoru 
kresbě 

- barva, expresivita, 
psychologický účinek 
barvy 

- racionální užití barvy 
/dekorace, písmo, 
reklama/ 
 
Objem a prostor 
- uspořádání prostoru 
- možnosti zobrazení 

prostoru 
- typy kompozic 
- perspektiva 
- pohyb a lidské tělo 

v prostoru 

 
 
 
Rozvoj základních rysů 
kreativity 
 
Řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši sousedé v Evropě 
Znaky a tradice národů 
v Evropě 
 
 

 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� vysvětluje své 
postoje 
k interpretacím 
zadaných úkolů 

� ověřuje 
komunikační 
účinky vybraných, 
upravených či 
samostatně 
vytvořených 
vizuálně obrazných 
vyjádření ve 
vztazích ke svému 
okolí 

� nalézá vhodnou 
formu pro 
prezentaci  

 
• uplatňuje znaky 

individuality 
 

• rozvíjí schopnost 
pracovat 
s mediálními 
pomůckami typu 
videa a 
fotodokumentu 

 
• orientuje se 

v prostoru, umí 
uspořádat prvky 
v prostoru 

 
� rozvíjí technické 

stránky dovednosti 

- vizualizované 
dramatické akce 

 
Reflexe, smyslové 
vnímání 
- mimovizuální podněty  

v tvorbě a jejich 
záznamy prostředky 
vyjadřujícími časový 
průběh 
/fotografie, video/ 

Ověřování vizuálně 
komunikačních schopností 
- prezentace ve 

veřejném prostoru 
- instalace 
- mediální prezentace 

 
 

 
 
 
 
Multikulturalita jako 
prostředek vzájemného 
obohacování 
 
 
 
Odpady a hospodaření s 
nimi 
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Vyučovací předmět : výtvarná výchova 
Ročník: tercie 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� porovnává a 

hodnotí účinky 
vlastního vyjádření 
s účinky běžných 
vizuálně obrazných 
vyjádření 

� používá metody 
uplatňované 
v současném 
umění 

� rozlišuje 
subjektivitu, 
symboliku a 
sociální obsah 
v díle 

� vysvětluje 
hodnotící postoje 
k vizuálně 
obrazným 
vyjádřením 

� zobecňuje 
hodnotové soudy 

 
• aplikuje poznatky 

kresby k vlastnímu 
osobitému 
vyjádření 

• chápe význam 
redukce ve 
vizuálně obrazných 
vyjádřeních 

• rozvíjí dovednost 
práce v grafickém 
oboru 

• aplikuje 
mimovizuální 
podněty v tvorbě 

• interpretuje 
historické 
souvislosti a 
osobní zkušenosti 
v tvorbě vizuálně 
obrazných 
vyjádření 

 
 

Kresba- vztah celku a 
částí, detail, poměr 
Stylizace, silueta, 
výtvarná redukce 
Rytmus a dynamické 
proměny, dekorativní 
plocha, geometrické 
prvky 
Grafické techniky, užitá 
grafika 
Způsoby zobrazení 
prostoru, vztahy a 
proměny mezi objekty 
Prezentace vlastní tvorby, 
základy výstavnictví 
Akční druhy tvorby 
Reflexe ostatních 
uměleckých druhů 
 
Motto: Člověk přetváří 
svět 

Kořeny a zdroje evropské 
civilizace, co Evropu 
rozděluje a co ji spojuje 
 
 
 
 
 
 
 
Náš životní styl 
 
 
Lidská solidarita 
 
Jedinost každého člověka 
a jeho individuální 
vlastnosti 
 
 
Dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní 
linku jejich myšlenky 

dějepis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská nauka 
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Vyučovací předmět :výtvarná výchova 
Ročník: kvarta 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� vybírá, vytváří a 
pojmenovává co 
nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich 
vztahů 

� uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních 
zkušeností a 
představ 

� zaznamenává 
vizuální zkušenost 
vhodně volenými 
formami, ve 
kterých uplatňuje 
citovou i 
rozumovou 
zkušenost 

 
� aplikuje metody 

současného 
výtvarného umění 
a digimédií 

 
� rozlišuje účinek 

• aplikuje 
poznatky chrakteru 
kresby ve vztahu 
k nástroji 

• redukuje a 
abstrahuje tvar 

• rozvíjí 
dovednost pracovat 
s počítačovými médii 
a s principy grafiky 

• aplikuje 
mimovizuální podněty 
v tvorbě 

• reflektuje 
plochu, objem a 
prostror pro 
uspořádání vizuální 
informace 

• vnímá a 
rozlišuje formy 
haptické, statické či 
dynamické umělecké 
sdělnosti 

• reflektuje 
hlediska motivací 

Motto: Člověk a 
komunikace 
Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 
- písmo, linie, tvar, 

materiál 
- redukce, abstrakce 

tvaru 
- písmo, grafické 

techniky a linie 
- linie a počítačová 

grafika 
 
Prostor jako prostředí 
komunikace 
- plastické a prostorové 

vytváření 
komunikačních 
sdělení 

- reklama 
- design 
- akční formy sdělení 
- objektová forma 

výtvarného vyjádření 
- práce s ready mades 

 
 
 
 
Evropa a svět 
Respektování a solidarita 
různých etnik 
 
Specifické rysy jazyků a 
jazyková rovnocennost 
 
 
 
Vztahy mezi kulturami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana přírody a 

 
občanská výchova 
 
 
 
 
 
mediální komunikace 
 
 
 
 
 
dějepis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině 
sociální, smyslové 
či subjektivní 

světa uměleckého i 
světa prezentací 
spolužáků 

• rozvíjí toleranci 

- instalace 
 
Reflexe vnímání vlivu 
komunikačních forem na 
subjekt 
- vizualizace 

dramatické akce 
mediálními prostředky 

- reflexe volnou malbou 
- reflexe prezentací a 

instalací vlastní tvorby 
 

kult.památek 
 
 
 
 
Prostředí a zdraví 
 
 
 
 

biologie 
 
 
 
 
biologie, chemie 
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Charakteristika vyu čovacího předmětu: t ělesná výchova 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima - kvarta  

Obsahové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova a 
integruje některé tematické okruhy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Je zaměřen na 
optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci mají možnost rozvíjet si své 
pohybové schopnosti a dovednosti, korigovat jednostranné zatížení organismu, eventuelně i 
zdravotní oslabení. Dokáží si na základě získaných informací vytvořit i názor na zdravotní 
problematiku menších i větších skupin a ten obhájit. 
Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví zařazujeme do tělesné výchovy téma péče o zdraví 
a zdravá výživa tematického okruhu „Zdravý způsob života a péče o zdraví“. 
V primě je  TV dotována 3 hodinami týdně, v sekundě, tercii a kvartě 2 hodinami týdně. 
V sekundě je zařazován pětidenní lyžařský kurz (sjezdové lyžování, snowboarding).Škola má 
pro hodiny TV k dispozici vlastní tělocvičnu, dále halu určenou pro míčové hry, posilovnu a 
na pozemku školy se nachází běžecká dráha, doskočiště a sektor pro vrh koulí. Pro 
vytrvalostní disciplíny je využíváno blízké okolí školy. Kabinet TV je průběžně vybavován 
potřebným náčiním a nářadím. Studenti mají k dispozici šatny se sprchami. 
Gymnázium nemá sportovní zaměření. 
Pro výuku jsou třídy rozděleny podle pohlaví. Ve skupině je počet žáků v rozmezí mezi 12 a 
22 žáky. Pouze při lyžařském výcviku probíhá výuka koedukovaně. 
Povinná výuka tělesné výchovy je během studia doplňována výukou nepovinných předmětů. 
Jedná se o sportovní hry: florbal, odbíjená, stolní tenis aj., podle zájmu studentů. 
Záleží na vyučujícím TV, zda si dané učivo nebo některé jeho součásti, s ohledem na zájem 
žáků a úroveň jejich pohybových dovedností v tomto tematickém celku, zvolí. Snahou je 
absolvovat celý obsah.  
V průběhu školního roku se studenti účastní vybraných soutěží ve sportovní olympiádě 
základních škol a víceletých gymnázií. 
Za jeden z hlavních cílů si TV stanovuje Výchovu ke zdraví – zdravý způsob života a péče o 
zdraví, celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci (význam pohybu pro zdraví, otužování, 
zásady hygieny, kompenzační a relaxační techniky, odstraňování následků stresových situací, 
prevence civilizačních vlivů), dále pak vztah člověka a prostředí, pochopení vazeb mezi 
lidskými aktivitami a problémy životního prostředí. V neposlední řadě posouzení osobní 
fyzické zdatnosti vyplývající z jednotlivých výkonů – hodiny nejsou koncipovány výkonově, 
studenti nejsou hodnoceni na základě limitů. 
Jako součást vzdělávacího obsahu zařazujeme do výuky tato průřezová témata a jejich 
tematické okruhy:  
Osobnostní a sociální výchova: sebepoznání, seberegulace, komunikace, kooperace a 
kompetice, hodnoty, postoje, praktická etika, kreativita, psychohygiena, pomoc 
handicapovaným, prevence společenských psychopatologických jevů 
Enviromentální výchova: vztah člověka a prostředí, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž gymnázium rozvíjí a utváří klíčové kompetence svých 
žáků, odpovídají koncepci školy. Z důvodu, že na školu přicházejí kvalitní žáci, někdy i 
s mimořádným nadáním, klademe při výuce důraz na přiměřené postupy, formy i metody, a to 
jak v rovině vzdělávací, tak i výchovné. Učitel realizuje společné postupy /metody a formy/, 
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které vedou ve vyučovacím předmětu tělesná výchova k utváření a rozvíjení  klíčových 
kompetencí žáků. 
Vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností správnými metodickými  
postupy v tělesné výchově. Opakováním naučených pohybových dovedností vede žáky 
k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti. Vhodnou motivací představuje žákům 
tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychického zatížení a  jako vlastní uspokojení 
zařazováním vhodných sportovních aktivit posiluje u žáků sebekontrolu a sebeovládání 
vhodně zvolenou zátěží, při cvičeních učí žáky rozpoznat zdraví prospěšné i zdraví ohrožující 
tělesné aktivity. Vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. 
Zdůrazňuje hygienu při tělesné výchově, nutnost otužování při tělesné výchově a sportovních 
kurzech, dodržování zásad bezpečnosti při cvičení v tělesné výchově. 
Vyučující vlastním přístupem ke sportovním aktivitám je žákům osobním příkladem. 
K řešení problémů  učitel: navozuje problémové situace, které motivují žáky k týmové 
spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry, řešit herní situace a problémy  (např. sestavováním 
družstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných žáků). Umožňuje žákům podílet se na 
přípravě vlastních sportovních akcí - plánovat, realizovat a hodnotit tyto akce. Přidělením role 
rozhodčího učí žáky jednat přiměřeně ve vypjatých situacích. Přidělením role organizátora učí 
žáky hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor.  Důrazem na dodržování pravidel vede žáky ke 
hře v duchu „fair – play“.
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Není li uvedeno jinak – činnosti jsou platné pro všechny ro čníky nižšího gymnázia (prima – kvarta) 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo 
TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 

vztahy 
• zvládá osvojované 

pohybové 
dovednosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zvládá osvojované 
pohybové 
dovednosti a 
aplikuje je ve hře, 
soutěži  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• dohodne se na 

spolupráci a 
jednoduché taktice a 
dodržuje ji, respektuje 
pravidla her (fair play) 
i rozhodčího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atletika  – vytrvalost, 60 
m, skok daleký, skok 
vysoký, hod kriketovým 
míčkem (prima – tercie), 
hod granátem (kvarta) 
(běžecká abeceda, strečink, 
rozvoj silových, 
rychlostních a 
vytrvalostních dovedností) 
 
 
Míčové hry –basketbal 
(driblink, útočné a obranné 
činnosti, střelba na koš, 
dvojtakt) 
 florbal (vedení míče, 
útočné a obranné činnosti, 
přihrávky, střelba,činnosti 
brankáře) 
přehazovaná (házení a 
chytání míče) 
volejbal(odbytí vrchem a 
spodem, podání, útočný 
úder) 
házená (driblink, obranné a 
útočné činnosti, přihrávky, 

OSV 
sebepoznání, seberegulace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
komunikace, kooperace a 
kompetice, hodnoty, 
postoje, praktická etika 
 
 
 
 
 
 
 
 

fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo 
TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 

vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• posoudí provedení 
osvojené pohybové 
činnosti, označí 
nedostatky a jejich 
možné příčiny 
(tercie, kvarta) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• používá tělocvičné 

názvosloví, reaguje na 
smluvené povely,  

• aktivně se podílí na 
poskytnutí záchrany a 
pomoci (tercie, kvarta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

střelba, činnosti brankáře)  
softbal (házení a chytání 
míče, odpal, činnost ve 
vnitřním a vnějším poli, 
nadhoz) 
fotbal (vedení míče, 
přihrávky, střelba, obrané 
a útočné činnosti, činnost 
brankáře) 
Pravidla osvojovaných 
pohybových činností – 
her, závodů, soutěží 
 
Gymnastika – akrobacie 
(kotouly vpřed a vzad, 
rovnovážné cviky – stoj na 
rukou a na hlavě, přemet 
stranou, vazby jednotlivých 
cviků), přeskok (koza, 
švédská bedna, skrčka, 
roznožka), šplh (na tyči, na 
laně s přírazem), hrazda 
(výmyk, základní visy a 
toče, podmet) kruhy 
(základní visy, komíhání, 
houpání ve visu) 
Estetické formy cvičení – 
cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
(aerobic, rytmická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
sebepoznání, seberegulace, 
kreativita 
 
 
OSV 
psychohygiena, 
seberegulace, 
sebeorganizace 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
občanská výchova 
 
 
 
 
hudební výchova 
výtvarná výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo 
TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 

vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zařazuje do svého 
pohybového režimu 
vyrovnávací 
cvičení, usiluje o 
jejich optimální 
provedení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• zpracuje naměřená 

data a podílí se na 
jejich prezentaci 
(kvarta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
• bezpečnost v zimní 

horské krajině, jízda na 
vleku 

 

gymnastika - děvčata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondiční formy cvičení – 
posilování 
 
Prevence svalových 
disbalancí – průpravná a 
kompenzační cvičení, 
testování, zdravotní tělesná 
výchova, prevence zranění, 
první pomoc 
 
 
 
Lyžování, snowboarding 
– sjezdové lyžování, jízda 
na snowboardu (sekunda), 
prevence zranění,  první 
pomoc (otevřený a zavřený 
oblouk, regulace rychlosti, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV 
vztah člověka a prostředí, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie 
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• naplňuje základní 
olympijské 
myšlenky, pomoc 
handicapovaným a 
méně nadaným, 
respekt 
k opačnému 
pohlaví, ochrana 
přírody při sportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí 

 
 
 
 
 
 
• zpracuje naměřená 

data a podílí se na 
jejich prezentaci – 
sleduje jejich vývoj v 
čase (kvarta) 

 
 
• využívá osvojené 

překonání terénních 
nerovností, jízda na vleku) 
 
 
 
 
 
 
Zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při 
různých činnostech – her, 
závodů soutěží, dodržování 
pravidel bezpečnosti 
ochrany zdraví + LVZ 
 
Měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností – měření, 
evidence a vyhodnocování 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví – 
zdravý způsob života a 
péče o zdraví, celostní 
pojetí člověka ve zdraví a 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
pomoc handicapovaným, 
prevence společenských 
psycho-patologických jevů 

 
biologie 
chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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• chápe přímé 
souvislosti mezi 
tělesným, 
duševním a 
sociálním zdravím, 
aktivně usiluje o 
podporu zdraví 

 

kompenzační a 
relaxační techniky 
k regeneraci 
organismu, 
překonávání únavy a 
předcházení stresovým 
situacím, 

• podílí se na 
programech podpory 
zdraví v rámci školy a 
obce 

 

nemoci (význam pohybu 
pro zdraví, otužování, 
zásady hygieny, 
kompenzační a relaxační 
techniky, odstraňování 
následků stresových situací, 
prevence civilizačních 
vlivů) 

 


