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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:

aplikuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky v tvorbě

linie, tvar, objem (jejich rozvržení v ploše, v objemu, v prostoru,

využívá různých vlastností prvků a jejich vztahů pro získání

jejich vzájemné vztahy);

osobitých výsledků

podobnost, kontrast, rytmus, řazení;
jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů (spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování)
období pravěku:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření dávné minulosti

seznámení s uměleckými památkami pravěké epochy;

uplatňuje vlastní znalosti, historické souvislosti, osobní zkušenosti

jeskynní výmalby, pravěké sošky

a prožitky

rozvíjení smyslové citlivosti:

aplikuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky v tvorbě

plastická tvorba: papír (kašírování), drát, sádra (výtvarné

využívá různých vlastností prvků a jejich vztahů pro získání

konstruování), hlína, modurit (modelování);

osobitých výsledků
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souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů (hmat)

užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení zkušeností
získaných hmatem

malba:

zaznamenává podněty z představ a fantazie

technika malby (textura, frotáž);
teorie barev, teplé a studené barvy, barvy příbuzné a protikladné,
základní a lomené;
expresívní práce s barvou
nauka o perspektivě:

používá základní prvky technického zobrazování v minulosti i

Egypt (hieratická perspektiva, výzdoba pyramid, písmo);

současnosti

seznámení s uměleckými památkami v oblasti kresby, malby,

užívá vlastní znalosti, historické souvislosti, osobní zkušenosti a

sochařství a architektury;

prožitky

poznávání nejznámějších památek

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření dávné minulosti

grafika:

používá některé moderní metody a postupy současného

osobitá stylizace vizuální skutečnosti;

výtvarného umění (počítačová grafika, fotografie)

zvládnutí kompozice, umístění hlavního motivu na ploše;
písmo a užitá grafika
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce

výtvarně vyjádří vztah k lidovým tradicím, zvykům a svátkům

dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru
subjektivně výtvarné vyjádření vztahu k realitě pomocí kresby,

využije vizuálně obrazového vyjádření k zachycení vztahu mezi

malby, kombinovaných i netradičních technik

konkrétními osobami i vztahu k sobě samému
použije sebehodnocení

architektura:

využije vizuálně obrazového vyjádření k zaznamenání vztahu k
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urbanistické řešení vesnice, města (maketa);

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

kresba, malba, koláž;

ostatním zemím

ilustrace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Kreativita
koláž z geometrických tvarů;
převedení sluchového vjemu do grafické podoby;
vyjádření vnitřních prožitků grafickou formou;
skupinová práce
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
práce s obrazovou dokumentací;
vyjádření vnitřních prožitků grafickou formou
Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
samostatná tvorba 3D objektu;
rozvoj a zdokonalování forem vzájemné komunikace (spolupráce na modelu historické zajímavosti)
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
barvy vystihující lidské vlastnosti;
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
prezentace skupinového výtvoru
Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení
práce s písmem
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Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí
hodnoty, postoje, praktická etika
Environmentální výchova - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí (návrhy školní zahrady)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá (koláž)
Přesahy a souvislosti - De, Čj, Hv, Fy, Vo

