
 

 

Estetická výchova 
Proč se učit estetickou výchovu 

 

Estetická výchova si klade za cíl probudit zájem u studentů a studentek o kulturu, estetično a 

dějiny umění. Důležité je si uvědomit, že umění je součástí našeho života, proto je tak 

významné něco se o něm dozvědět a získat tak určitý všeobecný přehled. 

 

Výuka 

 

Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku vyššího gymnázia a má dvouhodinovou dotaci. 

Studenti a studentky se seznamují se základy estetiky, estetična a dějinami umění. V prvním 

ročníku je prezentováno umění od pravěku po renesanci a v druhém ročníku od baroka až po 

moderní umění. V rámci výuky jsou studenti a studentky vedeni ke sledování kulturního dění 

a mají možnost tyto kulturní aktuality prezentovat v hodinách. Studentské prezentace jsou 

součástí výuky, studenti jsou tak motivováni k dalšímu seznamování s jednotlivými 

uměleckými slohy. Cílem těchto prezentací je komparovat příslušné zdroje a prezentované 

památky. 

Studenti a studentky mohou také na základě vlastní iniciativy seznámit spolužáky s libovolnou 

památkou, kterou navštívili. V hodinách estetiky jsou vymezeny i hodiny, které jsou věnované 

vlastní výtvarné tvorbě studentů, kdy je možné teoretické znalosti aplikovat do výtvarné 

podoby buď formou malby nebo koláže. 

Studenti např. vytvářeli formou koláže hlavu keltského druida, odkazujícího k pravěkému 

umění. 

 

Exkurze 

 

V rámci výuky jsou organizované odborné exkurze, které si kladou za cíl umožnit studentům 

si tzv. osahat umění v praxi. Studenti a studentky navštívili Rabasovu galerii v Rakovníku, kde 

se seznámili nejen s funkcí galerie, ale i s moderním uměním, které může divák 



 

 

chápat různě. Dále s lektorem analyzovali jednu krajinomalbu od Václava Rabase a 

akademický malíř Václav Zoubek je zasvětil do techniky olejomalby a přípravy 

plátna před samotnou olejomalbou. 

 

návštěva Rabasovi galerie Kladno 

 

návštěva Rabasovi galerie Kladno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hudební výchova 
Výuka předmětu 

 

Na našem gymnáziu probíhá výuka hudební výchovy od primy do kvarty – v dotaci jedné 

hodiny za týden. Žáci se v hodinách seznamují se základy hudební teorie, dějin hudby a zpěvu. 

Všechny tyto tři složky jsou ve výuce zastoupeny vyváženě a v případech hudební teorie a 

dějin hudby jsou dávány i do kontextu s dalšími předměty. 

V hodinách je kladen velký důraz na individuální přístup k jednotlivým žákům a také na práci 

s jejich dispozicemi za účelem správného rozvoje jejich schopností. Díky dobrému 

technickému a instrumentálnímu vybavení hudební učebny je možné velmi dobře rozvíjet 

poslechové a hlasové schopnosti žáku. 

 

Projekty a kurzy 

 

Již šestým rokem na škole funguje bubenický kroužek Drumband. Soubor se schází třikrát 

týdně před začátkem výuky a je tvořen žáky nižšího i vyššího stupně gymnázia. Skupina je 

založena na dobrovolnosti a po žácích není požadována žádná zkušenost s bubny nebo jiným 

hudebním nástrojem – základy hry na buben se naučí během prvních hodin a během roku dále 

pracují na svém zlepšení jak v samostatné hře, tak na souhře s ostatními členy. 

Skupina je vybavena několika druhy bubnů, hlavně pak africkými djembe, rámovými bubny a 

dalšími menšími perkusními nástroji (dřívka, tamburína a rolničky). Dále kroužek disponuje 

například jedním kenkeni, několika drumbeny, či portugalským adufem. Každý žák si může 

vyzkoušet všechny dostupné druhy bubnů a dále se rozvíjet ve hře na ten, který mu vyhovuje 

nejlépe. 

Drumband vystupuje nejenom na školních akcích, jako jsou například Dny otevřených dveří 

nebo Majáles, ale také několik let spolupracuje s tachlovickým karate klubem SK KARATE – 

OUTLAW – SHOTOKAN. S tímto klubem se skupina účastní akcí pořádaných ve 

Středočeském kraji nebo na menších klubových prezentacích či ukázkách. 

V hodinách se snažíme o přátelský a individuální přístup, kdy se žáci sami podílí na vedení 

dané zkoušky a společnými silami se snažíme vytvořit dobře fungující kolektiv, který jednak 



 

 

spojuje žáky všech ročníků, ale i pomáhá budovat dobré jméno školy za hranicemi obce. 

 

 

učebna hudební výchovy 

 

zkouška kroužku drumbenů 

 



 

 

 

naši drumbenisté – foto na konci školního roku 

 

Výtvarná výchova 
Výuka předmětu 

 

Na našem gymnáziu probíhá výuka výtvarné výchovy od primy do kvarty – v dotaci jedné 

hodiny za týden. Žáci se v hodinách seznamují se základy dějin umění v kombinaci s kulturním 

vývojem v průběhu historie i s projevy moderní kultury. Dále si v hodinách žáci mohou 

vyzkoušet různé výtvarné techniky, malbu, kresbu, práci s křídovými barvami, tuší. Cílem je 

také podporovat rozvoj drobné motoriky ručními pracemi, jako je lepení modelů, vyšívání, 

výroba drobných hraček a jiných předmětů. 

Výtvarná výchova nabízí široké spektrum spolupráce mezi předměty, např. tvorbou posterů do 

hodin dějepisu a na projektové dny, herbářů a kreseb nejrůznějších živočichů a rostlin pro 

podporu výuky přírodopisu a biologie. Ilustrace a komiksy inspirované povinnou četbou 

rozvíjejí zájem o literaturu. Pobavme se tvorbou výzdoby v nejrůznějších ročních obdobích. 

Žáci gymnázia dále spolupracují v rámci všech výchov s městem Hostivice, kdy recitují nebo 

vyrábí výzdobu pro nejrůznější akce, pořádané městem. 

V hodinách je kladen velký důraz na individuální přístup k jednotlivým žákům a také na práci 

s jejich dispozicemi za účelem správného rozvoje jejich schopností. 
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