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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Zubří – UČÍME SE PRO ŽIVOT 
ve znění platného dodatku takto: 
 
V učebním plánu volitelných předmětů pro nesportovní a sportovní třídy se zařazuje v 8. a 9. 
ročníku předmět Estetická výchova s dotací 2 vyučovací hodiny. 
 
 
6.16 ESTETICKÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
 
Volitelný předmět Estetická výchova úzce navazuje na vyučovací předmět Výtvarná výchova. 
Cílem je dále rozvíjet estetické cítění a prostorovou představivost a také praktické dovednosti 
získané žáky v předmětech z oblasti Člověk a svět práce.  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Výuka bude probíhat v učebně výtvarné výchovy, vaření a počítačové učebně.  Tento 
volitelný předmět si mohou zvolit žáci 8. – 9. ročníku. Bude se vyučovat v časové dotaci 2 
hodiny týdně. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 

Vedeme žáky k nalézání vlastních originálních řešení i k práci podle návodu. 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k účinné komunikaci při práci. 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky ke spolupráci ve dvojici a v malé skupině a k ohleduplnosti na pracovišti. 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky ke vztahu k estetickým hodnotám, ke spoluzodpovědnosti za ochranu životního 
prostředí a k tvořivému přístupu při plnění zadaných témat. 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání pracovních nástrojů a k 
provedení práce v co nejlepší kvalitě. 

 

 

 

 

 



 

předmět                                     ESTETICKÁ VÝCHOVA 

8. - 9. ročník 

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ 
TÉMATA 

Seznámí se se základními 
principy vnímání prostoru 

Základy ergonomie 

Principy Feng shui, hygge        

Kultura prostředí, v němž žijeme  

Spoluzodpovědnost za estetické 
hodnoty životního prostoru 

Role umění a kultury v životě 
člověka                           

 

Orientuje se v různých typech 
tradičních a netradičních 
výtvarných materiálů 

Výtvarné a kreativní materiály  

Seznámí se s různými 
technikami tvorby 

Keramika 

Drhání macramé 

Objekty z papíru, kombinované 
techniky 

Pletení z papírových ruliček 

Textilní objekty 

Šití, háčkování, pletení 

 

Seznámí se s různými styly 
dekorace 

Vytvoří dekorativní předmět 
podle svého návrhu 

Skandinávský styl 

Boho styl 

Industriální styl 

Minimalismus 

Venkovský styl 

Retro styl 

Vintage styl 

Provensálský styl 

Eko styl 

 

 



 


