
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 
 

 

 

 

 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Ve světě přírody (živočichové, rostliny) 
- podzimní variace (inspirace podzimní atmosférou, barvou, vůní, náladou) 

- stromy (tvar, stavba, linie, modelace, struktura, barva) 

- přírodniny – neživá příroda (kresba, malba podle předlohy, frotáž) 

- zelenina, ovoce, dary přírody (studijní kresba, malba, modelace, otisky) 

- vše živé je krásné (hmyz – brouci, život pod kůrou) 

září 

říjen 

2. Příprava na Halloween (zdobení dýní)  listopad 

3. Přírodní děje (jejich vznik a průběh) 
- mráz (mráz zalézá za nehty), zima, krystalky vody (malba, kresba, tuš) 

- metamorfózy, proměny (koláž z barevného papíru) 

- zimní variace (abstrakce) 

- sněhová vločka (papír, vystřihovánky, otisky)  

- zimní královna (fantazijní malba) 

- příprava na Mikuláše, čerta a anděla (odpadový materiál) 

- vánoční přání, ozdoby, dekorace 

listopad 

prosinec 

leden 

4. Příprava na Masopust (masky) leden 

5. Ve světě lidí a bytostí 
- maska, loutka (trhaný papír, kašírování) 

- žonglující klaun (kresba, malba, kombinace technik) 

- otisky lidského těla, stopy, obtisky 

- krajina mé dlaně (tužka, tuš, zvětšování, detail) 

- dialogy, komunikace (kombinace s písmem) 

- já a ti druzí (práce se šablonou) 

únor 

březen 

6. Příprava na den Země (EKO plakát) duben 

7. Ve světě umění, vědy a techniky 
- setkání s uměním: Claude Monet (květy z krepového papíru) 

- vynálezy (vzducholodě, balóny, letadla – prostorové objekty) 

- moje sbírka známek (návrh vlastní známky) 

- rychlost (malba kombinovaná s koláží) 

- architektura kolem nás – zkoumání různých podob architektury (charakter, 

vlastnosti kamene – frotáže a její domalba, staré kamenné mosty, architektura a 

její dějiny v kresbě, malbě) 

- významné architektonické prvky (gotika – okno – vitráže (malba, ornament) 

- významné architektonické památky, stavby (koláž + kresba)  

- ilustrace k textu, pohádce (text, ilustrace díla) 

- svět fantazie 

duben 

květen 

červen 

8. Dokončení výtvarných prací, hodnocení červen 

 

Výzdoba budovy školy žákovskými pracemi s tematickým zaměřením k ročním 

obdobím a svátkům. 

Výtvarné soutěže, akce, hry, vycházky, výstavy. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Klára Pavelková, Mgr. Lenka Roubalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)       Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 
 

 

 

 

 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Země – planeta života 
- organismy 

- podmořský svět – ryby (práce s přírodním materiálem, tvarování, malba, 

kombinované techniky) 

- metamorfózy rostlin, jak rostlina měří svůj čas? (klíčení, růst, kvetení, zrání – 

koláž z barevného papíru, komponování, sestavování) 

- stavba listu (tužka, tuš, celek – detail) 

- vše živé je krásné (hmyz – brouci, makro – mikro svět) 

- padající listí (pohyb, proměna, kombinovaná t., malba, průhledový papír) 

- slunečnicové pole (barevná skvrna a její dotváření, V. van Gogh) 

- vesmír 

- země ve vesmíru, mapování 

- pozemšťané a mimozemšťané, vesmírné lodě (objekty, výroba) 

září 

říjen 

listopad 

2. Příprava na Halloween (zdobení dýní)  listopad 

3. Přírodní děje (jejich vznik a průběh) 
- zimní variace (abstrakce, malba, roztírání barev) 

- sněhová vločka (papír, vystřihovánky, otisky)  

- zimní ornament (papír + lepený mačkaný průhledný papír, křída) 

- vánoční přání, ozdoby, dekorace 

prosinec 

 

4. Příprava na Masopust (masky, zdobené klobouky) leden 

5. Lidé v prostoru a čase 
- maska, loutka, proměny (trhaný papír, kašírování) 

- doteky, komunikace, kruh přátelství (ruce – kresba + barva) 

- komunikace portrétů (tužka, rudka, úhel) 

- oko, do srdce okno (výraz očí pro smích, pláč, strach, nenávist, něhu, radost) 

- proměny – I z hezké dívky se může stát čarodějnice (papír) 

- pocta malířům (reprodukce díla) 

leden 

únor 

březen 

6. Příprava na den Země (EKO plakát) duben 

7. Ve světě umění, vědy a techniky 
- setkání s uměním: světové výtvarné směry 

- co můžeme sdělit podobou písma (grafika, hra s písmem) 

- hra, komunikace písmen (verše) 

- logo (návrh na tašku, CD) 

- poštovní známka (vynálezy) 

- svět fantazie – létací stroje (proměny v čase, minulost – současnost) 

- veřejné vzduchoplachtění na strojích vlastní výroby (postavy – dobové kostýmy) 

duben 

květen 

červen 

8. Dokončení výtvarných prací, hodnocení červen 

Výzdoba budovy školy žákovskými pracemi s tematickým zaměřením k ročním 

obdobím a svátkům. 

Výtvarné soutěže, akce, hry, vycházky, výstavy. Život a dílo umělců. 

Tvorba EKO plakátů ke dni vody, dni Země. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA              Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Roubalová, Mgr. Jana Volfová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)      Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Země – planeta života 
- přírodniny (listy, kůra) – celek – detail, frotáž, zvětšenina tužkou, gumotisk 

- proměny, metamorfózy jablka (studijní kresba tužkou, perem, malba) 

- zvíře a detail jeho těla (kresba, perokresba) 

- vše živé je krásné (makro – mikro svět – kombinované techniky) 

- hnízdo (ptačí hnízdo, hnízdo snovačů) – práce s odpadovým materiálem, 

perokresba ptačího pera 

září 

říjen 

listopad 

2. Příprava na Halloween  
- zdobení dýní  

listopad 

3. Přírodní děje (jejich vznik a průběh) 
- zimní variace (abstrakce, malba, roztírání barev) 

- sněhová vločka (papír, vystřihovánky, otisky)  

- zimní ornament (papír + lepený mačkaný průhledný papír, křída) 

- vánoční přání, ozdoby, dekorace (kombinované techniky) 

prosinec 

 

4. Příprava na Masopust  
- masky, zdobené klobouky 

leden 

5. Lidé v prostoru a čase 
- portrét řešený různými způsoby (dějiny umění na vlastní kůži, -izmy) 

- doteky (kolorovaná kresba tužkou) 

- ruce, komunikace, kontakt (drát) 

- barevné pocity, prožívání (využití komplementárního, světlostního, sytostního a 

teplotního kontrastu) 

- figura (vyjádření pohybu, lidských vztahů, obkreslování) 

- pocta malířům (reprodukce díla) 

leden 

únor 

březen 

6. Příprava na den Země (EKO plakát) duben 

7. Věda a technika, design, architektura, svět umění 
- rychlost letadel, aut, kol (malba + koláž) 

- závěsný mobil (konstrukce z drátů) 

- dialog ve světě (koláž, práce s plakátem) 

- logo (návrh na tašku, CD) 

- grafika, písmo, kompozice (rozklad znaku – koláž z písmen) 

- studijní práce (architektura, perspektiva, prostor) 

- významné stavby (práce s xerokopií – dokreslování, proměny) 

duben 

květen 

červen 

8. Dokončení výtvarných prací, hodnocení červen 

 

Výzdoba budovy školy žákovskými pracemi s tematickým zaměřením k ročním 

obdobím a svátkům. 

Výtvarné soutěže, akce, hry, vycházky, výstavy. Život a dílo umělců. 

Tvorba EKO plakátů ke dni vody, dni Země. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Roubalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)       Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Země – planeta života 
- metamorfózy přírodnin 

- studie přírodnin – struktura (kresba, perokresba, malba, koláž) 

- dary přírody (podzimní ovoce, zelenina) – studijní kresba, hry s otisky 

- křídla ve větru (kombinovaná kreslířská technika) 

září 

říjen 

listopad 

2. Příprava na Halloween  
- zdobení dýní  

listopad 

3. Přírodní děje (jejich vznik a průběh) 
- zimní variace (abstrakce, malba, roztírání barev) 

- sněhová vločka (papír, vystřihovánky, otisky)  

- zimní ornament (papír + lepený mačkaný průhledný papír, křída) 

- vánoční přání, ozdoby, dekorace (kombinované techniky) 

prosinec 

 

4. Příprava na Masopust  
- masky, zdobené klobouk 

leden 

5. Lidé v prostoru a čase 
- portrét řešený různými způsoby (dějiny umění na vlastní kůži, -izmy) 

- labyrint mé dlaně (otisk, perokresba) 

- variace na téma portrét (práce s uměleckou reprodukcí) 

- barevné pocity, prožívání (využití komplementárního, světlostního, sytostního a 

teplotního kontrastu) 

- figura (vyjádření pohybu, lidských vztahů, obkreslování) 

- hlavy (práce s průhledným papírem) 

leden 

únor 

březen 

6. Příprava na den Země (EKO plakát) duben 

7. Věda a technika, design, architektura, svět umění 
- rychlost strojů (malba + koláž) 

- závěsný mobil (konstrukce z drátů) 

- dialog ve světě (koláž, práce s plakátem) 

- logo (návrh na tašku, CD) 

- grafika, písmo, kompozice (rozklad znaku – koláž z písmen) 

- studijní práce (architektura, perspektiva, prostor) 

- významné stavby (práce s xerokopií – dokreslování, proměny) 

duben 

květen 

červen 

8. Dokončení výtvarných prací, hodnocení červen 

 

Výzdoba budovy školy žákovskými pracemi s tematickým zaměřením k ročním 

obdobím a svátkům. 

Výtvarné soutěže, akce, hry, vycházky, výstavy. Život a dílo umělců. 

Tvorba EKO plakátů ke dni vody, dni Země. 

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Roubalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)       Školní rok 2018/2019 


