
Kritéria UmS (VV) 9.r. 

Kritérium Indikátor Hodnocení 

Respektuje dohodnutá 
pravidla třídy a předmětu 
UmS 

Dle dohody s žáky Respektování i časté 
nerespektování kritéria se 
promítá do pololetního 
závěrečného hodnocení žáka 

Na vyučování je připraven  Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek, základní 
pastelky, fixy), sešit,  
Žák se připravuje průběžně na každou 
vyučovací hodinu, má přehled o obsahu 
minulých hodin  

Respektování i časté 
nerespektování kritéria se 
promítá do pololetního 
závěrečného hodnocení žáka 

Zapojuje se aktivně do 
všech činností v UMS 

(viz výstupy předmětu) Např.:  vyjadřuje své 
dojmy a představy výtvarnou formou (kreslí, 
maluje, modeluje), vyjadřuje své názory na 
interpretované umění 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vede kvalitně sešit na UmS Má doplněny všechny zápisy (při 
nepřítomnosti do následující hodiny), každá 
hodina je označena datem a cílem hodiny, 
písmo je čitelné, zápisy přehledné 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje min. 3 testy za 
pololetí 

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má 
možnost jedné opravy testu (testy nemusejí 
být oznamovány předem) 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje PPt prezentaci a 
prezentuje o výtvarném 
umělci nebo vybraném 
uměleckém směru dle 
zadaných kritérií 

8 slidů, max. 6 informací na stránku, využití 
fotografií, splnění zadaného termínu, jasně a 
srozumitelně formuluje, prezentuje 5-10 min, 
součástí je i vlastní hodnocení výtvarného díla 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje referát o 
výtvarném umělci nebo 
vybraném uměleckém 
směru dle zadaných kritérií 

Text A4, písmo 12, řádk. 1,5; text vlastními 
slovy, informace min ze 3 zdrojů, zdroje a 
citace uvedeny podle pravidel, součástí je 
vlastní názor, rozbor daného díla … 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Spolupracuje dle zadaných 
kritérií ve dvojici, ve skupině 

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu pro UMS (VV) 

ve skupině navrhne přebal na CD pomocí 

počítače 

hudba a výtvarné vyjádření 

vytvoří komiksový příběh k písni s dějovým 

základem 

děj v písni 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření;  

logo, piktogram, obal CD, imobilní objekty, návrhy na 

rekreační, sportovní a obytnou architekturu, perspektiva - 

nárožná 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

počítačovou grafiku, fotografie, video, animace  

symbolika (reklama, počítačová animace, comiks, digitální 

fotografie, desing, výtvarná fantazie s počítačem) 

uplatňuje reflexi (přemýšlení) vnímání - hudební, 

výtvarné a dramatické podněty  

klip, titulky a hudba k filmům, vkus, kýč, projektové práce - 

výtvarné a hudební pohledy na daný jev, Litvínov - 



umělecký život výtvarný a hudební, návštěvy výstav 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či vlastních výtvarných vyjádření v 

sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci 

prezentace vhodným médiem, reminiscence (ohlas) 

výtvarně vyjadřuje tvarové, barevné a prostorové 

jevy 

krajina a architektonické prvky na základě pozorování, 

scénografie a výtvarné akce v přírodě 

porovná animovanou tvorbu jednotlivých 

českých výtvarníků z hlediska tématu, stylu, 

barevnosti a účinku; 

Animovaný film – test, prezentace 

zařadí obraz do stylového období, porovná 

jednotlivé obrazy z hlediska námětu, užité 

techniky a stylu; 

České a evropské výtvarné umění 1.pol. 20. stol., významní 

malíři a díla, estetická hodnota umění 

 


