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 2. stupeĖ.
Vyuþovací pĜedmČt Výtvarná výchova patĜí do vzdČlávací oblasti UmČní a kultura, která umožĖuje žákĤm jiné než pouze racionální
poznávání svČta a odráží nezastupitelnou souþást lidské existence – umČní a kulturu. Výsledky duchovní þinnosti pomáhají chápat
kontinuitu promČn historické zkušenosti i zkušenosti každodenního života (kulturu chování, oblékání, cestování, práce). VzdČlávání v této
oblasti pĜináší umČlecké osvojování svČta, pĜi kterém dochází k rozvíjení specifického cítČní, tvoĜivosti, vnímavosti jedince k umČleckému
dílu a jeho prostĜednictvím k sobČ samému i k okolnímu svČtu.
ýasová dotace:
6. roþník – 2 hodiny
7. roþník – 2 hodiny
8. roþník – 1 hodina
9. roþník – 1 hodina
Organizace výuky:
V 6. – 7. roþníku je pĜedmČt do rozvrhu zaþlenČn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou týdnČ. V 8. a 9. roþníku 45 minut
týdnČ, pĜípadnČ jedenkrát za 14 dní 90 minut. Výuka probíhá pĜevážnČ v odborné uþebnČ.
K organizaþním formám výuky patĜí i práce v plenéru, exkurze a návštČvy výtvarných akcí a výstav.
Formy a metody práce:
Individuální nebo skupinová práce na základČ motivace.
Nástroje hodnocení:
Známkování i slovní hodnocení, porovnávání prací, praktické pĜedvádČní.
ěád uþebny výtvarné výchovy je souþástí vybavení uþebny a dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
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Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
( všichni vyuþující využívají pĜi své práci spoleþné strategie- viz Oddíl Charakteristika ŠVP, kapitola 2, a tyto spoleþné strategie
dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt výtvarná výchova)
KOMPETENCE K UýENÍ – vést žáky k efektivnímu využívání tvĤrþích þinností v praktickém životČ a motivovat je k vnímání
duchovních hodnot umČní
- na zaþátku hodiny žáky seznámíme žáky s cílem hodiny, motivujeme je, a na konci hodiny se snažíme práci zhodnotit
- zaĜazujeme do výuky metody, pĜi kterých zapojují žáci svou vlastní fantazii a kreativitu
- žáky vedeme k samostatné práci i k práci ve skupinČ, klademe dĤraz na sebeevaluaci
- žáci si mohou vybrat práci dle svých schopností
- vedeme žáky k prezentaci vlastních dČl
- pĜistupujeme k žákĤm dle jejich individuálních schopností
- vedeme žáky k vytváĜení vlastního portfolia
- zpracováváme výtvarné námČty tak, aby se smysluplnČ prolínaly s uþivem v jiných pĜedmČtech
- výuku doplĖujeme výtvarnými projekty
KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ – podnČcovat žáky k tvoĜivému myšlení, logickému uvažování a k Ĝešení problému
- vedeme žáky k otevĜenému upozorĖování na problémy
- zadáváme úkoly, které podnČcují tvoĜivost
- snažíme se rozvíjet abstraktní myšlení
- žáci se zúþastĖují soutČží, ve kterých mohou porovnávat své schopnosti a dovednosti
- realizujeme projekty, jejichž podstatnou souþástí je Ĝešení aktuálního problému
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k otevĜené, všestranné a úþinné komunikaci a k porozumČní umČleckých výpovČdí
- vedeme žáky k tomu, aby umČli prezentovat výsledky své práce
- vedeme žáky k pĜesné a struþné výtvarné terminologii vþetnČ symboliky a ke zdokonalování grafického projevu
- vytváĜíme pĜíležitosti pro vzájemnou komunikaci žákĤ o zpracovávaném tématu
- podporujeme kritiku a sebekritiku
- uþíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
- podporujeme pĜátelskou komunikaci mezi žáky a vyuþujícím
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v Ĝadu uþebny výtvarné výchovy
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žákĤ schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých
- podporujeme žáky v sebedĤvČĜe a samostatném rozvoji v kulturní a umČlecké oblasti
- vedeme žáky k vnímání spoleþenských norem a uvČdomování si svých práv a povinností
- volíme formy práce, které umožĖují vzájemnou inspiraci s cílem dosahování osobního maxima
- uþíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti a vytváĜíme situace, kdy se žáci vzájemnČ potĜebují
- podporujeme integraci žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami do tĜídních kolektivĤ
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
- prĤbČžnČ monitorujeme sociální vztahy ve tĜídČ a uþíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
KOMPETENCE OBýANSKÉ-vychovávat žáky jako svobodné obþany, uplatĖující svá práva a plnící své povinnosti
- vedeme žáky k chápání základních principĤ, na nichž spoþívají zákony a spoleþenské normy
- vedeme žáky k odpovČdnosti za jejich zdraví a za zachování životní prostĜedí, k odmítání drog, alkoholu, kouĜení, a zneužívání
lékĤ
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární projevy, nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci
- poĜádáme projekty a akce pĜipomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce)
KOMPETENCE PRACOVNÍ – používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat pravidla práce ve výtvarné výchovČ
- na zaþátku školního roku seznamujeme žáky se zásadami bezpeþnosti práce
- vedeme žáky k sebehodnocení své práce
- vedeme žáky ke správnému užití materiálu, nástrojĤ a výtvarných technik
- vyžadujeme dokonþení práce v dohodnuté kvalitČ a termínu
- vedeme žáky ke smyslu pro organizaci a poĜádek
- vedeme žáky k šetĜení materiálem
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PrĤĜezová témata
Osobnostní a sociální výchova
ZamČĜuje se na rozvoj smyslového vnímání, kreativity a utváĜení mimoumČleckého estetiþna, na chápání umČní jako prostĜedku
komunikace a osvojování si svČta, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, vede k uvČdomování si hodnoty rĤznosti lidí, názorĤ a
pĜístupĤ k Ĝešení problémĤ.
Výchova v demokratického obþana
VytváĜí modelotevĜeného partnerství a demokratického spoleþenství, dĤraz na demokratické Ĝešení konfliktĤ a problémĤ.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Rozvíjí vztah k evropské a svČtové kultuĜe, prohlubování porozumČní evropským kulturním koĜenĤm a chápání mezikulturních
souvislostí. OzĜejmování smyslu záchrany a uchování kulturního dČdictví. Posílení emotivnosti a prožitkovosti v daných tématech.
Multikulturní výchova
ZprostĜedkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumČní odlišným kulturám, rozvíjení tolerance ke kultuĜe jiných
národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin.
Enviromentální výchova
Poskytuje mnoho pĜíležitostí k zamyšlení nad vztahy žákĤ ke školnímu prostĜedí, k uvČdomování si sociálního prostĜedí jako zdroje
inspirace pro vytváĜení kulturních a umČleckých hodnot. PĜispívá k vnímání estetických kvalit prostĜedí.
Mediální výchova
Žáci získávají pĜi výtvarné tvorbČ dovednosti, které podporují jejich sebevČdomé, aktivní a nezávislé zapojení do mediální komunikace.
Výchova je zamČĜena na schopnost interpretovat mediální sdČlení z hlediska jeho informaþní kvality. Pozornost se obrací na vlastní
produkci a na specifické vnímání obrazu a zvuku. Mediální výchova pĜispívá i ke schopnosti vnímat, interpretovat a hodnotit mediální
artefakty.
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Výtvarná výchova
PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 1
Oþekávaný výstup

Rozliší pĤsobení vizuálnČ
obrazného vyjádĜení v
rovinČ
smyslového úþinku a
uvČdomuje
si vliv této zkušenosti pĜi
výbČru
vhodných prostĜedkĤ

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

Tematický okruh: Zobrazení pĜírodních forem

ýasový rozvrh

10 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ -promČny pĜírody bČhem
roþních období, stromy,kvČtiny,

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

houby
UspoĜádání objektĤ do
celkĤ v
v ploše.
PĜístupy k vizuálnČ
obrazným

2.Multikulturní
Ov-þlovČk v rytmu þasu

výchova

Fy,CH-promČny vody

3.Enviromentální

vyjádĜením.

výchova

Osobní postoj v
komunikaci.

4.Mediální
výchova

PromČny komunikaþního
obsahu.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 2
Oþekávaný výstup

Užívá obrazná vyjádĜení
k zaznamenání vizuálních
zkušeností a podnČtĤ.
Vybírá, kombinuje a vytváĜí

Tematický okruh: SvČt lidí a zvíĜat

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

10 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

PĜ -pavouci, motýli, mČkkýši
korýši, ryby
orgány lidského tČla
Ov, Rv -þlovČk v rytmu þasu,
mezilidské vztahy, stáĜí a
mládí,
vztah þlovČka a zvíĜete

prostĜedky pro vlastní osobité vyjádĜení
vyjádĜení.

MezipĜedmČtové vztahy

ProstĜedky pro vyjádĜení
pĜedstav a pocitĤ.

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova

3.Enviromentální
výchova

DČ-vývoj þlovČka, pravČká
zvíĜata
Typy vizuálnČ obrazných

život lidí ve starovČku

4.Mediální
výchova

vyjádĜení- skulptura,plastika.
5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvis-

Osobní postoj v komunikaci.

lostech
Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 3
Oþekávaný výstup

Interpretuje umČlecká vizuálnČ
obrazná vyjádĜení minulosti,

Tematický okruh: Historie lidstva

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

10 hodin

DČ-pravČk,starovČk

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

ýj-vznik
písma,nejstarší literární památky
2.Multikulturní

vychází ze svých znalostí
historických skuteþností

MezipĜedmČtové vztahy

UspoĜádání objektĤ do celkĤ.

výchova
Reflexe ostatních umČleckých
druhĤ-písemnictví,architektura.

3.Enviromentální
výchova

VysvČtlování a obhajoba
výsledkĤ tvorby s respektováním

4.Mediální výchova

zámČru projektu nebo výtvarné
Ĝady.

5.Výchova v evropských souvislostech

Poznámky:
DČ,Vv - projekt PravČk
ýj, Vv- projekt Antika
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 4
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Evropské bájesloví a biblické pĜíbČhy

ýasový rozvrh

Uþivo

Rozliší pĤsobení vizuálnČ obraz-

VČdomé vnímání a uplatnČní

ného vyjádĜení v rovinČ smyslo-

mimovizuálních podnČtĤ pĜi

vého úþinku,v rovinČ subjektivní-

vlastní tvorbČ.

8hodin

DČ-starovČk
ýj-pĜíbČhy ze Starého
zákona,
Starých Ĝeckých bájí
a povČstí,
anlických mýtĤ o
RytíĜích kruhového stolu,ze Starých
povČstí
þeských, filmové a
divadelní

ho úþinku a v rovinČ sociálnČ
utváĜeného i symbolického
obsahu.

MezipĜedmČtové vztahy

Reflexe ostatních umČleckých
druhĤ - písemnictví,hudba,film,
divadlo.

1.Osobnostní a
sociální
výchova

2.Multikulturní
výchova

3.Mediální
výchova

zpracování pĜíbČhĤ

DĤvody vzniku odlišných inter-

Hv-hudební pojetí
biblických a

pretací.

mýtických výjevĤ

Mediální prezentace.
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4.Výchova v
evropských
souvislostech

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 5
Oþekávaný výstup

Chápe umČní a kulturu jako
neoddČlitelnou souþást lidské
existence.
Uþí se poznávat umČní a kulturu
prostĜednictvím vlastní tvorby.

Tematický okruh: Výtvarná kultura

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

8 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.
Reflexe ostatních umČleckých

MezipĜedmČtové vztahy

PrĤĜezová témata

ýj-starovČké literání památky,
písmo a ilustrace, náboženství.

1.Osobnostní a
sociální výchova

Rv-þlovČk a jeho využití volného
þasu, vztah ke kultuĜe,vánoce
v þeské kultuĜe a v kultuĜe jiných
jiných národĤ

2.Multikulturní
výchova

druhĤ.

3.Enviromentální
výchova

DČ-pravČk, starovČk-stavby,
PromČny komunikaþního

nástroje,oblékání,zvyky,víra.

4.Mediální
výchova

obsahu.
5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvis-

Historické,sociální a kulturní
souvislosti.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 6
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Domov, obec

ýasový rozvrh

Uþivo

OvČĜuje komunikaþní úþinky

Prvky vizuálnČ obrazného

vybraných,upravených þi samostatnČ vytvoĜených vizuálnČ

vyjádĜení.

obrazných vyjádĜení v sociálních

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v

vztazích,nalézá vhodnou formu

v ploše.

6 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

ýj-stylizace
blahopĜání,novoroþenek,pozdravĤ

1.Osobnostní a
sociální výchova

Ov,Rv-vztah k
2.Multikulturní
vlasti,rodnému
mČstu,domovu,rodinČ,
výchova
významné þeské
osobnosti
v þeské kultuĜe a v kultuĜe
3.Enviromentální
jiných

pro jejich prezentaci.
Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení
emocí promČn.

evropských národĤ
DČ-Pardubice dĜíve a
nyní,
významné historické
památky

Prezentace ve veĜejném
prostoru.

ýeské republiky
Historické,sociální a kulturní
Z-Místo ýeska v
EvropČ,naše
hlavní mČsto, významná
mČsta

souvislosti.

ýeské republiky
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výchova

4.Mediální výchova

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo:7
Oþekávaný výstup

Vybírá,vytváĜí a pojmenovává co
nejširší škálu prvkĤ vizuálnČ
obrazných vyjádĜení a jejich
vztahĤ,uplatĖuje je pro vyjádĜení
vlastních pĜedstav,variuje rĤzné
vlastnosti prvkĤ a jejich vztahĤ
pro získání osobitých výsledkĤ.

Tematický okruh: Tajemství ZemČ a vesmíru

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

10 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ-vznik ZemČ,pohyb ZemČ,dno
oceánu,povrch planet,nebeská
tČlesa,sopeþná þinnost

1.Osobnostní a
sociální výchova

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Z-Afrika,atlas záhadných míst

2.Multikulturní
výchova

Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení

DČ-vývoj planety a þlovČka

3.Enviromentální

fantazie a pĜedstav.

výchova

Prezentace ve veĜejném

4.Mediální výchova

prostoru.

Vznik odlišných interpretací
vizuálnČ obrazných vyjádĜení.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 6. roþník
List þíslo: 8
Oþekávaný výstup

Užívá prostĜedky pro zachycení
jevĤ a procesĤ v promČnách
a vztazích,k tvorbČ užívá nČkteré
metody
metody uplatĖované
v souþasném výtvarném umČní
a digitálních médiích.

Tematický okruh: Užitá tvorba

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

ýasový rozvrh

6 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

Inf-typy písma,poþítaþová
grafika

1.Osobnostní a
sociální výchova

Ov- vztah þlovČka a médií

2.Multikulturní
výchova

ýj-moderní literární formy-komix
Fotografie,film,tiskoviny,televize,

3.Enviromentální

elektronická média,reklama,ko-

Aj-využití anglických termínĤ v

mix,komunikaþní grafika,typo-

informatice,reklamČ a dalších

grafie.

oblastech užitého umČní

Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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PrĤĜezová témata
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Školní vzdČlávací program

výchova
4.Mediální
výchova

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo: 1
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Zobrazení pĜírodních forem

ýasový rozvrh

Uþivo

Rozliší pĤsobení vizuálnČ
obrazného vyjádĜení v rovinČ
smyslového úþinku a uvČdomuje

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

si vliv této zkušenosti pĜi výbČru

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v

vhodných prostĜedkĤ

v ploše.

10 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ -podmoĜský svČt, korálové
útesy, lastury, buĖky rostlin,
exotické ovoce, souhvČzdí

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní

Z -noþní obloha, hvČzdy,
planety

výchova

PĜístupy k vizuálnČ obrazným

3.Enviromentální

vyjádĜením.

výchova

Osobní postoj v komunikaci.

4.Mediální výchova

PromČny komunikaþního
obsahu.
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688

Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo:2
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: SvČt lidí a zvíĜat

Užívá obrazná vyjádĜení

Prvky vizuálnČ obrazného

k zaznamenání vizuálních
zkušeností a podnČtĤ.

vyjádĜení.

Vybírá, kombinuje a vytváĜí
prostĜedky pro vlastní osobité vyjádĜení
vyjádĜení.

ýasový rozvrh

Uþivo

10 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ -chobotnice, krakatice,
hĜebenatka, koráli, brouci, ptáci,
orgány lidského tČla

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

ProstĜedky pro vyjádĜení

2.Multikulturní
Ov, Rv -þlovČk v rytmu þasu,
výchova
mezilidské vztahy, stáĜí a mládí,
negativní vlivy na lidské zdraví 3.Enviromentální

pĜedstav a pocitĤ.

vztah þlovČka a zvíĜete

výchova

Typy vizuálnČ obrazných

DČ- život lidí ve stĜedovČku

4.Mediální výchova

vyjádĜení- skulptura,plastika.
5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvis-

Osobní postoj v komunikaci.

lostech
Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo:3
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Historie lidstva

ýasový rozvrh

Uþivo

Interpretuje umČlecká vizuálnČ

Prvky vizuálnČ obrazného

obrazná vyjádĜení minulosti,

vyjádĜení.

vychází ze svých znalostí
historických skuteþností

UspoĜádání objektĤ do celkĤ.

10 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PrĤĜezová témata

DČ-gotika, katedrály,
1.Osobnostní a
madony,
gotické písmo, portréty
sociální výchova
králĤ
Z-poušĢ Nazca

2.Multikulturní
výchova

Reflexe ostatních umČleckých
druhĤ-písemnictví,architektura.

3.Enviromentální
výchova

VysvČtlování a obhajoba
výsledkĤ tvorby s respektováním

4.Mediální výchova

zámČru projektu nebo výtvarné
Ĝady.

5.Výchova v evropských souvislostech

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo: 4
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Evropa ve škole

ýasový rozvrh

Uþivo

Porovnává na konkrétních pĜíkla-

VČdomé vnímání a uplatnČní

dech rĤzné interpretace vizuálnČ
obrazného vyjádĜení, vysvČtluje
své postoje k nim s vČdomím

mimovizuálních podnČtĤ pĜi
vlastní tvorbČ.

8hodin

MezipĜedmČtové vztahy

DČ-stĜedovČk, evrop.
osobnosti

1.Osobnostní a
sociální výchova

ýj- rytíĜské pĜíbČhy
2.Multikulturní

osobní, spoleþenské a kulturní

Ov, Z - život v EU,
státy, vlajky

výchova
3.Mediální
výchova

podmínČnosti svých hodnoto-

Reflexe ostatních umČleckých

vých soudĤ.

druhĤ - písemnictví,hudba,film,

Hv-hudební pojetí
náboženských

divadlo.

námČtĤ
4.Výchova v
evropských
souvislostech

DĤvody vzniku odlišných interpretací.

Mediální prezentace.

ZŠ Pardubice – Studánka

PrĤĜezová témata
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo: 5
Oþekávaný výstup

Chápe umČní a kulturu jako
neoddČlitelnou souþást lidské
existence.
Uþí se poznávat umČní a kulturu
prostĜednictvím vlastní tvorby.

Tematický okruh: Výtvarná kultura

ýasový rozvrh

Uþivo

MezipĜedmČtové vztahy

ýj-stĜedovČké literání památky,
písmo a ilustrace, náboženství.

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova

Reflexe ostatních umČleckých

Rv-þlovČk a jeho využití volného
þasu, vztah ke kultuĜe,vánoce
v þeské kultuĜe a v kultuĜe jiných
jiných národĤ, historie a souþas-

druhĤ.

nost, parafráze umČleckého díla

výchova

PromČny komunikaþního

DČ-stĜedovČk, gotika-stavby,

4.Mediální
výchova

obsahu.

nástroje,oblékání,zvyky,víra.

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

8 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Historické,sociální a kulturní

Hv- lidová tvorba

souvislosti.
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PrĤĜezová témata

3.Enviromentální

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech

692

Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo: 6
Oþekávaný výstup

Interpretuje umČlecká vizuálnČ
obrazná vyjádĜení souþasnosti i
minulosti,vychází pĜi tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitkĤ

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

Tematický okruh: Architektonické formy

ýasový rozvrh

6 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

DČ- gotické stavby, architektura
stĜedovČkých námČstí, domy na
Pernštýnském námČstí v Pardubicích, významné architektonické památky ýeské republiky,
stĜedovČké hrady

Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova
3.Enviromentální

emocí promČn.

Ov- srovnání historie a souþas-

výchova

nosti, moderní architektura ve
Vídni -Hundertwasser a ekologie
-

Prezentace ve veĜejném

4.Mediální
výchova

prostoru.
Z- Holandsko - vČtrné mlýny
Historické,sociální a kulturní
souvislosti.
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5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo:7
Oþekávaný výstup

Vybírá,vytváĜí a pojmenovává co
nejširší škálu prvkĤ vizuálnČ
obrazných vyjádĜení a jejich
vztahĤ,uplatĖuje je pro vyjádĜení
vlastních pĜedstav,variuje rĤzné
vlastnosti prvkĤ a jejich vztahĤ
pro získání osobitých výsledkĤ.

Tematický okruh: Fantazijní tvorba

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

10 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ- promČny v pĜírodČ

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

ýj - fantastické bytosti, UFO
UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Z-Peru, atlas záhadných míst

Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení

DČ-stĜedovČká obliba alchymie 3.Enviromentální

fantazie a pĜedstav.

2.Multikulturní
výchova

výchova
Fy- fantastický stroj

Prezentace ve veĜejném

4.Mediální výchova

prostoru.

Ch- promČny látek

Vznik odlišných interpretací
vizuálnČ obrazných vyjádĜení.
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 7. roþník
List þíslo: 8
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Užitá tvorba

ýasový rozvrh

Uþivo

Užívá prostĜedky pro zachycení

Prvky vizuálnČ obrazného

jevĤ a procesĤ v promČnách
a vztazích,k tvorbČ užívá nČkteré metody

vyjádĜení.

metody uplatĖované

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v

v souþasném výtvarném umČní
a digitálních médiích.

v ploše.

6 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

Inf-typy
písma,poþítaþová
grafika, plakát
Ov- vztah þlovČka a
médií

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova

DČ- historie loutkáĜství
Fotografie,film,tiskoviny,televize,

3.Enviromentální
Aj-využití anglických
termínĤ v
informatice,reklamČ a
dalších
oblastech užitého
umČní

elektronická média,reklama,komix,komunikaþní grafika,typografie.

Prezentace ve veĜejném

HV- lidová tvorba

prostoru.
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PrĤĜezová témata
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Školní vzdČlávací program

výchova

4.Mediální výchova

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo: 1
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Zobrazení pĜírodních forem

ýasový rozvrh

Uþivo

Rozliší pĤsobení vizuálnČ
obrazného vyjádĜení v rovinČ
smyslového úþinku a uvČdomuje
si vliv této zkušenosti pĜi výbČru

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.
UspoĜádání objektĤ do celkĤ v

vhodných prostĜedkĤ

v ploše.

5 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ -les,stromy,kĤra,kapradiny,
deštný prales
ohrožení tlustokožci
ježovky
Z -zámoĜské objevy, lodČ,
moĜe-

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova

plavci
PĜístupy k vizuálnČ obrazným

Ov - krajinná ekologie

vyjádĜením.

výchova

Osobní postoj v komunikaci.

4.Mediální
výchova

PromČny komunikaþního
obsahu.
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3.Enviromentální
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo:2
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Lidé

ýasový rozvrh

Uþivo

Užívá obrazná vyjádĜení

Prvky vizuálnČ obrazného

k zaznamenání vizuálních
zkušeností a podnČtĤ.

vyjádĜení.

5 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

PĜ -podoby lidské
tváĜe

2.Multikulturní

ProstĜedky pro vyjádĜení

Ov, Rv -významné
osobnosti,
mezilidské vztahy,
stáĜí a mládí,
zdravý životní styl

3.Enviromentální

pĜedstav a pocitĤ.

rasismus a xenofobie

výchova

Typy vizuálnČ obrazných

DČ- život lidí v
novovČku

4.Mediální výchova

v ploše.

prostĜedky pro vlastní osobité vyjádĜení
vyjádĜení.

1.Osobnostní a
sociální výchova

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
Vybírá, kombinuje a vytváĜí

PrĤĜezová témata

výchova

vyjádĜení- skulptura,plastika.
5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech

Osobní postoj v komunikaci.

Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo: 3
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Architektonické formy

ýasový rozvrh

Uþivo

Interpretuje umČlecká vizuálnČ

Prvky vizuálnČ obrazného

obrazná vyjádĜení souþasnosti i

vyjádĜení.

6 hodin

minulosti,vychází pĜi tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitkĤ

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.
Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení

MezipĜedmČtové vztahy

DČ- renesanþní
zámky
pernštejnské
Pardubice
klasicistní a
empírové architektonické prvky
secesní dekory

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

2.Multikulturní
výchova

3.Enviromentální
Ov- srovnání historie
výchova
a souþasnosti, návraty ke
starým

emocí promČn.

Prezentace ve veĜejném

slohĤm

4.Mediální výchova

prostoru.

Historické,sociální a kulturní

Ze - architektura
východních

5.Výchova k myšlení

ýech

v evropských souvis-

souvislosti.

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo: 4
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Evropa ve škole

Využívá,aktualizuje a propojuje

VČdomé vnímání a uplatnČní

poznatky z oboru historie a po-

mimovizuálních podnČtĤ pĜi

litické geografie a vytváĜí

ýasový rozvrh

Uþivo

6 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

DČ-novovČk, evrop.
osobnosti

1.Osobnostní a
sociální výchova

ýj- pĜíbČhy l
renesanþních
literárních dČl
Ov, Z - život v EU, státy,
vlajky

vlastní tvorbČ.

své postoje k nim s vČdomím
osobní, spoleþenské a kulturní
podmínČnosti svých hodnoto-

Reflexe ostatních umČleckých

vých soudĤ.

druhĤ - písemnictví,hudba,film,

Hv-renesanþní , barokní

divadlo.

a klasicistní hudebníci

2.Multikulturní
výchova
3.Mediální
výchova
4.Výchova v
evropských
souvislostech

DĤvody vzniku odlišných interpretací.
Mediální prezentace.
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo: 5
Oþekávaný výstup

Chápe umČní a kulturu jako
neoddČlitelnou souþást lidské
existence.
Uþí se poznávat umČní a kulturu
prostĜednictvím vlastní tvorby.

Tematický okruh: Výtvarná kultura

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

6 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

ýj-inspirace námČty
renesanþních literárních dČl

1.Osobnostní a
sociální výchova

Rv-renesanþní a klasicistní
pohled na život
souboj citu a rozumu

2.Multikulturní
výchova

Reflexe ostatních umČleckých

3.Enviromentální

druhĤ.

výchova

PromČny komunikaþního

DČ-novovČk,renesance,
baroko,

obsahu.

klasicismus, empír, secese,
historizující slohy

Historické,sociální a kulturní

Hv- Mozartova doba

souvislosti.
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PrĤĜezová témata

4.Mediální výchova

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 8. roþník
List þíslo: 6
Oþekávaný výstup

Užívá prostĜedky pro zachycení
jevĤ a procesĤ v promČnách
a vztazích,k tvorbČ užívá nČkteré metody
metody uplatĖované
v souþasném výtvarném umČní
a digitálních médiích.

Tematický okruh: Dekorativní tvorba

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

5 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

Inf-typy písma,poþítaþová
grafika, novoroþenky

1.Osobnostní a
sociální výchova

Ov- vztah þlovČka a médií

2.Multikulturní
výchova

DČ- klasicistní dekory,
secesní ornamenty

Fotografie,film,tiskoviny,televize,

PrĤĜezová témata

elektronická média,reklama,ko-

3.Enviromentální
výchova

mix,komunikaþní grafika,typografie.

4.Mediální výchova

Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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Školní vzdČlávací program

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo: 1
Oþekávaný výstup

Rozvíjí vlastní ekologické vČdomí,vybírá,kombinuje a vytváĜí
prostĜedky pro vlastní osobité
vyjádĜení.

Tematický okruh: Ekosystémy

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

5 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

PĜ -produkþní a mimoprodukþní
významy lesa,zmČny krajiny vlivem þlovČka,vodní zdroje,umČlé
systémy,aplikace na místní
podmínky

2.Multikulturní
výchova

PĜístupy k vizuálnČ obrazným

Ov -lidské aktivity a problémy

3.Enviromentální

vyjádĜením.

životního prostĜedí

výchova-vlivy
prĤmys-

Fy-energie a život,doprava

lu na prostĜedí

Osobní postoj v komunikaci.

Ch- vlivy zpracovávaných
materiálĤ na životní prostĜedí,

PromČny komunikaþního

druhotné suroviny

obsahu.
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1.Osobnostní a
sociální výchova

Tematický okruh: ýlovČk a jeho svČt

PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo:2
Oþekávaný výstup

Užívá obrazná vyjádĜení
k zaznamenání vizuálních
zkušeností a podnČtĤ.
Vybírá, kombinuje a vytváĜí

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

5 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

PĜ -anatomie lidského tČla,
vnitĜní orgány a jejich funkce

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova

ProstĜedky pro vyjádĜení

Ov, Rv -lidská psychika
mezilidské vztahy, stáĜí a
mládí,
zdravý životní styl

3.Enviromentální

pĜedstav a pocitĤ.

rasismus a xenofobie

výchova

Typy vizuálnČ obrazných

DČ- život lidí ve 20. století

4.Mediální výchova

vyjádĜení- skulptura,plastika.

války,klíþové události

prostĜedky pro vlastní osobité vyjádĜení
vyjádĜení.

MezipĜedmČtové vztahy

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvis-

Osobní postoj v komunikaci.

lostech
Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo: 3
Oþekávaný výstup

Interpretuje umČlecká vizuálnČ
obrazná vyjádĜení souþasnosti i
minulosti,vychází pĜi tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitkĤ

Tematický okruh: Architektonické formy

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

5 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

DČ- architektura 20. století
stavební slohy,funkcionalismus
a kubismus v architektuĜe Pardubic a Hradce Králové

Použití prostĜedkĤ pro vyjádĜení

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova
2.Multikulturní
výchova
3.Enviromentální

emocí promČn.

Ov- srovnání historie a souþas-

výchova

nosti,
4.Mediální
výchova

Prezentace ve veĜejném
prostoru.
Ze - moderní stavby svČta
Historické,sociální a kulturní
souvislosti.

ZŠ Pardubice – Studánka

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo: 4
Oþekávaný výstup

Tematický okruh: Evropa ve škole

Porovnává na konkrétních pĜíkla-

VČdomé vnímání a uplatnČní

dech rĤzné interpretace vizuálnČ

mimovizuálních podnČtĤ pĜi

obrazného vyjádĜení, vysvČtluje

ýasový rozvrh

Uþivo

6 hodin

své postoje k nim s vČdomím
osobní, spoleþenské a kulturní
Reflexe ostatních umČleckých

vých soudĤ.

druhĤ - písemnictví,hudba,film,

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

ýj- pĜíbČhy l
moderních
literárních dČl
Ov, Z - život v EU,
státy, vlajky

vlastní tvorbČ.

podmínČnosti svých hodnoto-

MezipĜedmČtové vztahy

DČ- evrop. osobnosti
20.století

Hv-populární evropská
hudba

2.Multikulturní
výchova
3.Mediální
výchova

divadlo.
4.Výchova k
myšlení
v evropských
souvislostech

DĤvody vzniku odlišných interpretací.
Mediální prezentace.
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PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo: 5
Oþekávaný výstup

Rozvíjí výtvarné vyjadĜování
na základČ poznávání a srovnávání druhĤ a žánrĤ souþasného
výtvarného umČní.
Uþí se poznávat umČní a kulturu
prostĜednictvím vlastní tvorby.

Tematický okruh: Výtvarná kultura

ýasový rozvrh

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

7 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

ýj-inspirace námČty
moderních literárních dČl,
výtvarná úprava knihy

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Ov,Rv-kultura bydlení,odívání

2.Multikulturní
výchova

Reflexe ostatních umČleckých

DČ-umČlecké smČry 20.století

3.Enviromentální

druhĤ.

výchova
Hv- souþasná populární hudba
4.Mediální
výchova

PromČny komunikaþního
obsahu.

5.Výchova k
myšlení
v evropských
souvis-

Historické,sociální a kulturní
souvislosti.
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0PĜedmČt: Výtvarná výchova, 9. roþník
List þíslo: 6
Oþekávaný výstup

Užívá potenciál médií
jako
zdroje
informací,kvalitní
zábavy
i naplnČní volného
þasu
metody uplatĖované
v souþasném
výtvarném umČní
a digitálních médiích.

Uþivo

Prvky vizuálnČ obrazného

Tematický okruh: Mediální sdČlení a realita

ýasový rozvrh

5 hodin

MezipĜedmČtové vztahy

Inf-rozdíly mezi informativním,

vyjádĜení.

PrĤĜezová témata

1.Osobnostní a
sociální výchova

zábavním a reklamním
UspoĜádání objektĤ do celkĤ v

sdČlením
Ov- vztah þlovČka a médií-realita,

2.Multikulturní

v ploše.

realita,reprezentativnost,

výchova

Fotografie,film,tiskoviny,televize,

stereotyp,vlivy pĤsobící na
chování médií

3.Enviromentální

elektronická média,reklama,ko-

výchova

mix,komunikaþní grafika,typo-

ýj-rĤzné typy sdČlení,rozdíl me-

grafie.

zi reklamou a zprávou

4.Mediální
výchovaosvojení
základních
principĤ
mediálních

Prezentace ve veĜejném
prostoru.
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