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Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence pracovní



Kompetence k učení

Učivo

ŠVP výstupy

dekorativní práce s plochou:

využívá vizuálně obrazných vyjádření k vystižení plochy a objemu

stříhání, lepení, obtiskování, koláž, frotáž, grafické techniky;

cvičí praktické dovednosti

vystižení objemu stínováním;

rozvíjí smyslové vnímání

stínování kresebné, stínování malbou
člověk a jeho svět:

zobrazí člověka v umění jednotlivých historických období

proporce lidské postavy, kánon v minulosti a dnes;

posoudí zákonitosti umělecké tvorby daných vývojem

studijní kresba, malba

uplatní vlastní znalosti, osobní zkušenosti a prožitky

umění antického Řecka:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření dávné minulosti

architektura, sochařství, malířství;

posoudí zákonitosti umělecké tvorby daných vývojem

poznávání nejznámějších památek
proporce lidské tváře:

ověří si komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně

mimika lidské tváře ve výtvarném vyjadřování;

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích
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klid a citová hnutí (karikatura), nadsázka, naturalismus

nalezne vhodné formy prezentace

kategorizace poznatků, zkušeností, prožitků a představ

rozliší působení vizuálně obrazných vyjádření v rovině smyslového
účinku

tematické práce - Vánoce:

výtvarně vyjádří vztah k lidovým tradicím, zvykům a svátkům

dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru
prolínání zvířecích motivů všemi výtvarnými obdobími:

vnímá a interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření zvířat

ověření výrazových možností různých materiálů: papír, textil,

ve výtvarném umění v proměnách času

sláma, dřevo, dřevitá vlna, drát
poznatky o působení barev:

hodnotí působení barev

odstín, tón, sytost, harmonie, kontrast, doplňkové barvy, neutrální prakticky využije poznatků o výrazových možnostech barev
barvy;
barvy v exteriéru, v interiéru;
design
vzhled člověka:

získá poznatky o vývoji odívání

trendy současného odívání;

odívání v současnosti

vkus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
malba zátiší v omezené barevnosti;
trendy současného odívání;
grafické vyjádření vlastních prožitků;
zpracování daného svátku vhodnými motivy a technikou;
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různými technikami vytvořená série vybraného živočicha;
návrh předmětu denního užitku podle daných pravidel
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
grafické ztvárnění vztahů vybraných států v libovolné historické etapě
vhodné a vkusné zkarikování lidských vlastností;
bajka
Mediální výchova - práce v realizačním týmu
skupinová práce - návrh nového designu látky nebo návrh výrobku
Přesahy a souvislosti - De, Čj, Hv, Vo

