VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

UmČní a kultura
Výtvarná výchova

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Výtvarná výchova je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Výtvarná výchova
pro 1. stupeĖ ze vzdČlávací oblasti UmČní a kultura.
.
ýasová dotace:
1. roþník – 1 hodina
2. roþník – 1 hodina
3. roþník – 1 hodina
4. roþník – 2 hodiny
5. roþník – 2 hodiny
Organizace výuky:
Výuka probíhá v kmenové tĜídČ nebo specializované uþebnČ výtvarné výchovy. S výtvarnými díly a s rĤznými výtvarnými
technikami se žáci seznamují nejen pĜi vyuþování, ale i bČhem návštČv rĤznorodých výstav, pĜi exkurzích, na besedách, pĜi
výukových akcích jiných subjektĤ organizovaných pro žáky školy buć pĜímo ve škole (napĜ. malování na hedvábí, na sklo apod.)
nebo v blízkých kulturních domech (napĜíklad akce s vánoþní a velikonoþní tematikou), i samostatnČ v mimoškolních výtvarných
aktivitách.
V pĜípadČ dvouhodinové dotace (4. a 5. roþník) je výtvarná výchova zaĜazena do týdenního rozvrhu jako dvouhodinový blok.
ěád uþebny výtvarné výchovy je souþástí vybavení uþebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Cíl výuky:
VzdČlávání v pĜedmČtu výtvarná výchova smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím, že vede žáka k:
y
pochopení umČní jako specifického zpĤsobu poznání a k užívání jazyka umČní jako svébytného prostĜedku komunikace
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y

y

y
y

chápání umČní a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddČlitelné souþásti lidské existence; k uþení se
prostĜednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivnČ jedineþné vnímání, cítČní, prožívání a pĜedstavy; k rozvíjení tvĤrþího
potenciálu, kultivování projevĤ a potĜeb
spoluvytváĜení vstĜícné a podnČtné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání umČleckých hodnot v širších sociálních a
kulturních souvislostech, k tolerantnímu pĜístupu k rĤznorodým kulturním hodnotám souþasnosti a minulosti i kulturním
projevĤm a potĜebám rĤznorodých skupin, národĤ a národností
uvČdomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvoĜivému pĜístupu ke svČtu a k obohacování emocionálního života
zaujímání osobní úþasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako zpĤsobu nalézání a vyjadĜování osobních prožitkĤ i
postojĤ k jevĤm a vztahĤm v mnohotvárném svČtČ

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt Výtvarná výchova):
KOMPETENCE K UýENÍ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby
si mohl žák postupnČ uvČdomovat jaký styl mu vyhovuje
snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu
k žákĤm je pĜistupováno dle jejich individuálních
schopností
nauþit žáky samostatnosti je základním kamenem práce
v poþetném kolektivu
žáci uplatní v hodinách výtvarné výchovy vlastní nápady a
výtvarné techniky dle vlastní volby
v hodinách se snažíme uplatĖovat brainstorming
pokud žák zvládne práce þi výtvarné techniky, je veden
k vhodné pomoci ménČ nadaného spolužáka
výuka je postupnČ doplĖována motivaþními úkoly
základním motivaþním faktorem je žákova svoboda

Školní vzdČlávací program

KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ

x
x
x
x
x

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

x

žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy
slušnou formou
žáci mohou opravit vyuþujícího, pokud udČlal chybu
vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vČk, Ĝešit se
žáky.
žákĤm není bránČno pĜi vlastní volbČ poĜadí vypracování
úkolĤ
žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly
k vypracování

x
x

ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek
prezentace výsledkĤ pĜed žáky
uþivo je prezentováno využíváním rĤzných textĤ a
záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ užívaných gest,
zvukĤ a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ
k výuce je používána rĤzná literatura
návštČvy výstav pĜimČĜených vČku žákĤ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

x
x
x
x

snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci
žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci
škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
sbírání nápadĤ pro další þinnost

KOMPETENCE OBýANSKÉ

x

v hodinách výtvarné výchovy se snažíme pravidla
vytváĜet, kontrolovat a postupnČ dotváĜet vzhledem

x
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x
x
x
x
x
x
x
KOMPETENCE PRACOVNÍ

x
x
x
x
x
x
x
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k situaci ve tĜídČ
škola poĜádá výtvarné soutČže
žáci reprezentují školu ve výtvarných soutČžích
organizovaných jinými subjekty
škola poĜádá akce pĜipomínající lidové tradice (Adventní
sobota, Velikonoce)
v prĤbČhu roku jsou používány texty související s lidovými
tradicemi
škola poĜádá besídky pro širší veĜejnost (tĜídní besídky,
vyĜazení žákĤ devátých tĜíd)
žákovské práce jsou prezentovány na nástČnkách a
prezentaþních plochách školy
pĜíprava dárkĤ pro prvĖáþky k zápisu
žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy
bezpeþnosti
žáci seznamováni s bezpeþnostními pravidly vyplývajícími
ze situace, tato pravidla jsou prĤbČžnČ kontrolována
žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných
nebezpeþí
škola se snaží žáky postupnČ vést k sebehodnocení své
práce
snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící
aktivitu
vlastní výbČr výtvarných prací na nástČnky a presentaþní
plochy
žáci jsou vedeni k šetĜení materiálem

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání - vnímání okol. svČta, barev a pojmenování tvarĤ
Sebepoznání a sebepojetí – výtvarné sebevyjádĜení, rozvoj vlastního vkusu
Seberegulace a sebeorganizace – práce ve dvojicích, ve skupinách – uþí se spolupráci a rozplánovat jednotlivé postupy
Psychohygiena – hra s barvou, uvolnČní, relaxace – abstraktní práce
Kreativita – nebát se vyjádĜit své nápady, realizovat je a dotváĜet
Sociální rozvoj
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se pĜi práci ve skupinČ
Mezilidské vztahy – respektování práce ostatních a vzájemná pomoc
Komunikace – Ĝeþ barev a tvarĤ, jak je vnímáme, rozbor umČleckých dČl
Kooperace a kompetice – rozvíjet dovednost navazovat na druhé i prosadit vlastní názor
Morální rozvoj
ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti – uþí se Ĝešit problematiku technického rázu, zvládat rĤzné malíĜské postupy
Hodnoty, postoje, praktická etika –hodnocení vlastní i cizí práce, umČt pochválit i zkritizovat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svČt nás zajímá – život dČtí v cizích zemích, výtvarné ztvárnČní zážitkĤ z prázdnin
Objevujeme Evropu a svČt – životní styl EvropanĤ, jejich zvyky, tradice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy- vztahy v rodinČ , v kolektivu tĜídy - využití v tematické práci
Etnický pĤvod – poznávání umČní rĤzných etnických skupin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy – vyjádĜení promČny ekosystémĤ v rĤzných roþních obdobích, využití pĜírodních materiálĤ, ochrana pĜírody
Základní podmínky života – voda, vzduch, zemČ – výtvarné vyjádĜení, péþe o rostliny
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí – prĤmysl a životní prostĜedí – modely, stavebnice, makety
Vztah þlovČka k prostĜedí- naše obec , její historické památky, architektura – tematické využití
ZŠ Pardubice – Studánka
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Použité zkratky:

OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Výtvarná výchova
1. období – 1. – 3. roþník

Výstup z RVP
Žák
¾ rozpoznává a
pojmenovává prvky
vizuálnČ obrazného
vyjádĜení (linie, tvary,
objemy, barvy,
objekty); porovnává
je a tĜídí na základČ
odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností, vjemĤ,
zážitkĤ a pĜedstav
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Školní výstup
Žák
- užívá dĤležité pojmy,
týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálĤ a technik, vyvozené
na základČ vlastních výtvarných þinností

Uþivo

Prvky vizuálnČ
obrazného
vyjádĜení (linie, tvary,
objemy, svČtlostní a
barevné kvality), jejich
jednoduché
vztahy, kombinace a
promČny
UspoĜádání objektĤ
do celkĤ - uspoĜádání
na základČ jejich
výraznosti, velikosti, a
vzájemného postavení
ProstĜedky pro vyjádĜení
emocí, pocitĤ, nálad,
fantazie a pĜedstav,
manipulace s objekty
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Poznámky
1. roþník
NámČty
Barvy husté - Ĝídké
(temperové barvy)
ZapouštČní barev
(vodové barvy)

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
OSV
- rozvoj schopností poznávání
Matematika
- geometrické tvary
ýJS
- dĤm pĜízemní, patrový

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Žák
¾ v tvorbČ projevuje
své vlastní životní
zkušenosti; uplatĖuje
pĜi tom v plošném i
prostorovém
uspoĜádání linie,
tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky
a jejich kombinace

Žák
- využívá základní klasifikaci barev a svČtlostní kontrast
- Ĝeší pĜimČĜenČ úkoly
v plošných i prostorových pracích
- organizuje vlastní výtvarnou práci

Žák
¾ vyjadĜuje rozdíly pĜi
vnímání události
rĤznými smysly a
pro jejich vizuálnČ
obrazné vyjádĜení
volí vhodné
prostĜedky

Žák
- uvČdomČle zachází
s nČkterými prostĜedky
a materiály
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Uþivo

PĜístupy k vizuálnČ
obrazným vyjádĜením hledisko jejich vnímání a
hledisko
jejich motivace
(fantazijní, založené
na smyslovém vnímání)

Poznámky

NámČty
Návrh na balicí
papír
(temperové barvy,
bramborové
tiskátko)

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

OSV
- kreativita
- originalita
Pracovní þinnosti
- stavČní domeþkĤ z
pĜírodních
materiálĤ

Hra s barvou – rozfoukávání skvrn
brþkem
(vodové barvy)

Reflexe a vztahy
zrakového vnímání
k vnímání ostatními
smysly - vizuálnČ
obrazná vyjádĜení
podnČtĤ hmatových,
sluchových,pohybových,
þichových a chuĢových.
Smyslové úþinky
259

NámČty
Tématické práce
- roþní období
- svátky
(libovolná technika)

MV
- lidové zvyky a tradice
EVO
- vztah þlovČka ke svému prostĜedí
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Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

vizuálnČ obrazných
vyjádĜení- umČlecká
výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická
média

Žák
¾ interpretuje podle
svých schopností
rĤzná vizuálnČ
obrazná vyjádĜení;
odlišné interpretace
porovnává se svojí
dosavadní
zkušeností
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Žák
- poznává rozdíly ve výtvarném vyjadĜování
malíĜĤ, zvláštČ ilustrátorĤ dČtských knih

Typy vizuálnČ obrazných NámČty
vyjádĜení – jejich
rozlišení, výbČr a
NávštČva
uplatnČní – hraþky,
- výstavy
ilustrace textĤ, volná
- filmového pĜedmalba, plastika,
stavení
animovaný film, comics,
fotografie
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EGS
- výtvarné dílo jako prostĜedek
poznávání jiných kultur a
respektu k nim

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Žák

Žák

¾ na základČ vlastní
zkušenosti nalézá a
do komunikace
zapojuje obsah
vizuálnČ obrazných
vyjádĜení, která
samostatnČ vytvoĜil,
vybral þi upravil

- uvČdomuje si, že výtvarné umČní patĜí ke kulturnímĤ bohatství národa
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

1.roþník
Osobní postoj
v komunikaci – jeho
utváĜení a zdĤvodĖování
Komunikaþní obsah
vizuálnČ obrazných
vyjádĜení - v komunikaci
se spolužáky, rodinnými
pĜíslušníky a v rámci
skupin,v nichž se žák
pohybuje (ve škole i
mimo školu);
vysvČtlování výsledkĤ
tvorby podle vlastních
schopností a zamČĜení
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NámČty
Kreslení nebo
malování ilustrace
k danému textu
(libovolná technika)
Beseda
- o vlastních výtvarných pracích
- o výstavČ þi filmu

EVO
- vztah þlovČka ke svému prostĜedí
ýeský jazyk
- ilustrace k pohádce nebo
básniþce
Hudební výchova
- ilustrace k textu písnČ
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Výstup z RVP
Žák
¾ rozpoznává a
pojmenovává
prvky vizuálnČ
obrazného
vyjádĜení (linie,
tvary, objemy,
barvy, objekty);
porovnává je a
tĜídí na základČ
odlišností
vycházejících
z jeho
zkušeností,
vjemĤ, zážitkĤ a
pĜedstav
¾ v tvorbČ
projevuje své
vlastní životní
zkušenosti;
uplatĖuje pĜi tom
v plošném i
prostorovém
uspoĜádání linie,
tvary, objemy,
barvy, objekty a

Školní výstup

Uþivo

2. roþník

Žák
ZtvárĖuje vlastní prožitky a pĜedstavy
Rozvíjí své pozorovací schopnosti
Pokouší se o výtvarné vyprávČní dČje
pohádek a pĜíbČhĤ
Rozlišuje tvary a funkce pĜedmČtĤ
Snaží se o postižení jednoduchých
proporcí postavy i pĜedmČtĤ v rĤzném
prostĜedí

Poznámky

Výtvarné vyjádĜení
skuteþnosti

Zná a rozumí pojmu barvy
Práce dekorativní a
základní,teplé a studené,Ĝídké a
prostorové
husté,svČtlé a tmavé a umí jich využít
v praxi
Zvládá pĜimČĜenČ ĜedČní a míchání
barev
Pomocí hry si osvojuje dovednosti
práce s linií
Využívá
pĜítlaku,odlehþení,šrafování,zhušĢování
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
další prvky a
jejich kombinace
¾ vyjadĜuje rozdíly
pĜi vnímání
události rĤznými
smysly a pro
jejich vizuálnČ
obrazné
vyjádĜení volí
vhodné
prostĜedky
¾ interpretuje
podle svých
schopností
rĤzná vizuálnČ
obrazná
vyjádĜení;
odlišné
interpretace
porovnává se
svojí dosavadní
zkušeností
¾ na základČ
vlastní
zkušenosti
nalézá a do
komunikace

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

a zĜećování þar
Rozvíjí svĤj cit pro barvu,proporce
a prostor
Dále též rozvíjí své praktické znalosti a
zkušenosti pĜi modelování
Prohlubuje cit pro výtvarný rytmus
s využitím znalostí o barvách
Dokáže si již sám vybrat jednoduchý
výtvarný nástroj podle své potĜeby
(napĜ. dĜívko,špejle,štČtec)
AktivnČ pracuje s ilustrací
Prohlubuje si znalosti o rĤzných
vyjadĜovacích prostĜedcích
Porovnává ilustrace a popisuje obrázky

Výtvarné umČní a
životní prostĜedí

Ilustrace J.Lady,
Z. Milera,
H. Zmatlíkové,
A. Borna,
Z. Smetany

Rozvíjí svĤj smysl pro krásu a vkus
v umČní,kultuĜe bydlení a odívání
CitlivČ vnímá výtvarná díla
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

zapojuje obsah
vizuálnČ
obrazných
vyjádĜení, která
samostatnČ
vytvoĜil, vybral

ZŠ Pardubice – Studánka

264

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
Žák
¾ rozpoznává a
pojmenovává
prvky vizuálnČ
obrazného
vyjádĜení (linie,
tvary, objemy,
barvy, objekty);
porovnává je a
tĜídí na základČ
odlišností
vycházejících
z jeho
zkušeností,
vjemĤ, zážitkĤ a
pĜedstav
¾ v tvorbČ
projevuje své
vlastní životní
zkušenosti;
uplatĖuje pĜi tom
v plošném i
prostorovém
uspoĜádání linie,
tvary, objemy,
barvy, objekty a

Školní výstup

Uþivo

Žák
¾ rozvíjí cit pro prostor a rytmus
¾ dokáže výtvarnČ ztvárnit své
prožitky, pĜedstavy a zkušenosti
¾ umí míchat barvy

ZŠ Pardubice – Studánka

¾ využívá vhodné výrazové
prostĜedky
¾ porovnává svĤj zpĤsob
vyjádĜení s tvorbou ostatních
¾ na základČ vlastních zkušeností
a vnímání svČta smysly používá
rĤzné výtvarné techniky a
materiály
¾ výtvarnými prostĜedky vyjádĜí
charakteristiku postavy, vztahy
¾ pozná známé ilustrátory
(J.Lada, H.Zmatlíková, Fr. Nepil,
O.Sekora)
Rozvíjí:
¾ smysl pro krásu
¾ vztah k život. prostĜedí
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

3. roþník
Výtvarné vyjádĜení
Techniky
skuteþnosti
¾ kresba
¾ rozvíjení
¾ kresba
smysl.citlivoskolorovaná a
ti
lavírovaná
¾ barvy teplé,
¾ malba
studené,kon¾ koláž
trastní, do¾ frotáž
plĖkové, lo¾ rytí
mené,
¾ grafika
ve vztahu
¾ otisky,tisky
¾ kombinované
k pĜírodČ
techniky
¾ odlévání
¾ linie, tvar,
¾ modelování
objem,
¾ dotváĜení
prostor
Užití práce
dekorativní a
prostorové
¾ rytmizace
dekor. prvkĤ
a
harmonizace
barev
¾ modelování

Hv - vyjádĜení prožitkĤ
ýJS- stavby pĜírodnin
- roþní období
ýj - literární výchova
- komunikace v rámci
skupin spolužákĤ
M - geometrické tvary
Pþ - modelování
Tv - postava
- postava v pohybu

Materiál
¾ temper.barvy
¾ vodové barvy
¾ kĜídy
suché,mastné

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

další prvky a
jejich kombinace
¾ vyjadĜuje rozdíly
pĜi vnímání
události rĤznými
smysly a pro
jejich vizuálnČ
obrazné
vyjádĜení volí
vhodné
prostĜedky
¾ interpretuje
podle svých
schopností
rĤzná vizuálnČ
obrazná
vyjádĜení;
odlišné
interpretace
porovnává se
svojí dosavadní
zkušeností
¾ na základČ
vlastní
zkušenosti
nalézá a do

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

¾ vztah ke kultur.bohatství národa

Poznámky

¾ otisk
¾ prostorová
Ĝešení
Výtvarné vyjádĜení
skuteþnosti
¾ výtvarné
vyprávČní
¾ rozvoj
pĜedstavivosti
(rozmístČní
obrazových
prvkĤ v popĜedí
a v pozadí)
¾ svČtlo - stín
¾ tvar
¾ struktura
(dotváĜení)
Výtvarné umČní a
životní prostĜedí
¾ ilustrátoĜi
dČtské knihy ilustrace
¾ druhy
výtvarného
umČní
(malíĜství,
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¾ tuš špejle,dĜívko
¾ tužka, pero
¾ modelína
¾ modurit
¾ rudka
¾ uhel
¾ voskovky

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

komunikace
zapojuje obsah
vizuálnČ
obrazných
vyjádĜení, která
samostatnČ
vytvoĜil, vybral þi
upravil

ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

sochaĜství,
grafika)
¾ užité umČní
(odívání,
kultura
bydlení)
¾ hraþka,loutky,
maĖásek
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

2. období – 4. – 5. roþník

Výstup z RVP

Žák
¾ pĜi vlastních tvĤrþích
þinnostech
pojmenovává prvky
vizuálnČ obrazného
vyjádĜení; porovnává
je na základČ vztahĤ
(svČtlostní pomČry,
barevné kontrasty,
proporþní vztahy a
jiné)
¾ užívá a kombinuje
prvky vizuálnČ
obrazného vyjádĜení
ve vztahu k celku:
v plošném vyjádĜení
linie a barevné
plochy; v objemovém
vyjádĜení modelování
a skulpturální postup;
v prostorovém

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Žák
¾ uplatĖuje ve výtvar.
þinnosti teoretické a
praktické poznatky
a dovednosti
s výtvarný,
výrazovými
prostĜedky

Uþivo

Poznámky

kresba
malba
koláž
textilní aplikace

Dialog linie a
plochy – jak pĤsobí
mezi lidmi
Tempery, vodové
barvy, pastely,
kĜída

¾ uplatĖuje výrazové
vlastnosti linie,
orientuje se
v prostor. a
barevných vztazích

Kontrast a vztah tvarĤ,
ploch a barev

¾ Seznamuje se
s proporcemi
lidského tČla a
hlavy

Konfrontace vlastní
práce se skuteþností

Pozorování pĜírody
a þinnosti lidí –
vztah postavy a
prostĜedí.
Pozorování tvarĤ
užitkových
pĜedmČtĤ – jejich
funkce
Pero, dĜívko, tužka
Pohyb a jeho fáze –
strnulost, pohyb
Tempera, vodové
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

ýj – lit. výchova
M – geom. tvary, linie
Hv – vyjádĜení prožitku
Pþ – modelování, práce
s rĤznými materiály,
stavebnice
ýJS – živá a neživá pĜíroda,
roþní období, návykové látky
Tv – postava v pohybu,
v klidu
Environmentální výchova –
životní prostĜedí – tĜídČní
odpadu

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
vyjádĜení uspoĜádání
prvkĤ ve vztahu
k vlastnímu tČlu i jako
nezávislý model
¾ pĜi tvorbČ vizuálnČ
obrazných vyjádĜení
se vČdomČ zamČĜuje
na projevení
vlastních životních
zkušeností i na
tvorbu vyjádĜení,
která mají
komunikaþní úþinky
pro jeho nejbližší
sociální vztahy
¾ nalézá vhodné
prostĜedky pro
vizuálnČ obrazná
vyjádĜení vzniklá
na základČ vztahu
zrakového vnímání
k vnímání dalšími
smysly; uplatĖuje je
v plošné, objemové i
prostorové tvorbČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

Figura, portrét, zátiší,
socha

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

barvy a kombin.
techniky
Pozorování pĜírody
a þinnosti lidí –
vztah postavy a
prostĜedí; plastické
práce s modelínou,
hlínou
Hlína, modelína,
sádra

¾ Porovnává
umČlecká vyjádĜení
skuteþnosti
v malbČ,
sochaĜství, volné
grafice, inspiruje se
jimi
¾ Orientuje se
v Ĝazení prvkĤ
na ploše

Kompozice plochy

¾ UplatĖuje projev
smyslu a citu pro
prostorové formy

Hmota, tvar, struktura,
svČtlo, barva

¾ Vnímá krásy
pĜírody a vztah
k život. prostĜedí

Vycházka do pĜírody,
návštČvy akcí
zamČĜených na životní
prostĜedí
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ěazení prvkĤ: linie
a tvary (koberec,
látky, závČsy);
barevnost (kontrast
a harmonie)
Dekorativní návrhy
Kombinované.
techniky, koláž
Neživá pĜíroda –
detail a zvČtšeniny
Kresba, malba,
plast, hliník (tĜídČní
odpadĤ)
Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
¾ osobitost svého
vnímání uplatĖuje
v pĜístupu k realitČ,
k tvorbČ a interpretaci vizuálnČ
obrazného vyjádĜení;
pro vyjádĜení nových
i neobvyklých pocitĤ
a prožitkĤ svobodnČ
volí a kombinuje
prostĜedky (vþetnČ
prostĜedkĤ a postupĤ
souþasného
výtvarného umČní)
¾ porovnává rĤzné
interpretace vizuálnČ
obrazného vyjádĜení
a pĜistupuje k nim
jako ke zdroji
inspirace
¾ nalézá a
do komunikace
v sociálních vztazích
zapojuje obsah vizuálnČ obrazných vyjádĜení, která samoZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

¾ Rozeznává zákl.
tvary lineárního a
kresleného písma

Komunikativní a
estetická funkce písma

¾ Seznamuje se
s prací ilustrátorĤ
dČtských knih

NávštČvy výstav, galerií
a muzeí

¾ Využívá netradiþní
materiály a techniky

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

VyjádĜení vjemĤ
na základČ
vlastního prožitku
dle þetby,
vyprávČní, aktivní
práce s ilustrací
NávštČva výstavy
Hry písmen a
Ĝazení slov – návrh
obálky þasopisu,
dČtské knihy
Pero, dĜívko, tužka
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Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Výstupy pro
jednotlivé roþníky
v rámci ŠVP ve 2.
období 1. stupnČ
nejsou
konkretizovány
pro 4. a 5. roþník,
ale jsou uvedeny
pro celé období,
neboĢ uþivo se
cyklicky opakuje,
pouze na sebe ve
vyšším roþníku
bere nároþnČjší
podobu. Žák tak
prĤbČžnČ
zdokonaluje své
získané
kompetence.

statnČ vytvoĜil, vybral
þi upravil

ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
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