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Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k učení



Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

kresebné studie - linie, tvar:

používá vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky

rozvržení v ploše, v prostoru, jejich vzájemné vztahy;

využívá různých vlastností prvků a jejich vztahů pro získání

podobnost, kontrast, rytmus, řazení jednoduché plošné

osobitých výsledků

kompozice z geometrických tvarů (spirály, elipsy, řazení, rytmus,
prolínání);
přímka, křivka a jejich zakomponování do plochy
románské umění:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření dávné minulosti

seznámení s uměleckými památkami v oblasti stavitelství,

užívá znalostí historických souvislostí, osobních zkušeností a

sochařství a malby;

prožitků

poznávání nejznámějších památek
gotika:

používá základní znalost prvků technického zobrazování v

seznámení s uměleckými památkami v oblasti kresby, malby,

minulosti i současnosti
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sochařství a architektury;

uplatní znalosti historických souvislostí, osobní zkušenosti a

poznávání nejznámějších památek

prožitky

současné umění:

uplatní osobní zkušenosti a prožitky

umění jako komunikace
rozvíjení smyslové citlivosti:

využije vizuálně obrazných vyjádření k zachycení zkušeností

souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů (sluch)

získaných sluchem

malba:

zaznamenává podněty z představ a fantazie

technika malby akvarelem;
malba temperou;
malba akrylem;
olejomalba;
expresívní práce s barvou
grafika:

využívá některých moderních metod a postupů současného

osobitá stylizace vizuální skutečnosti;

výtvarného umění (počítačová grafika, fotografie, video)

zvládnutí kompozice, umístění hlavního motivu na ploše, tvarová
nadsázka;
písmo, jeho druhy, užitá grafika
událost:

využije znalosti prostředků k zachycení jevů a procesů v

provedení výtvarného záznamu děje, rozfázování příběhu,

proměnách, vývoji a vztazích

vystižení uzlových bodů, gradace, originalita řešení, výtvarný
rukopis
tematické práce - Vánoce:

výtvarně vyjádří vztah k lidovým tradicím, zvykům a svátkům
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dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru
rozvoj technické fantazie, design:

chápe umění jako prostředek komunikace a osvojování si světa

subjektivně výtvarné vyjádření vztahu k realitě pomocí kresby,

vysvětlí technické prvky v umění

malby, kombinovaných i netradičních technik
česká krajina:

využije vizuálně obrazového vyjádření k zaznamenání vztahu k

venkov;

přírodě, ke světu, k vlastní zemi, k její minulosti a tradicím, k

městské motivy;

ostatním zemím

ilustrace;
významní krajináři
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
znázornění přírodnin pomocí geometrických tvarů;
vyjádření pozitivního a negativního vztahu k vybrané přírodnině
zachycení dojmu z cest po cizích zemích
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání
vyjádření vnitřních prožitků grafickou formou
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
malba obrázku v gotickém stylu;
komiks;
zpracování daného svátku vhodnými motivy a technikou;
pocitová tvorba
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané

Výtvarná výchova
výtvarná reportáž z cesty
Přesahy a souvislosti - De, Čj, Hv, Fy, Ma, Vo
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