VzdČlávací oblast:
Vyuþovací pĜedmČt:

Volitelné pĜedmČty - UmČní a kultura
Výtvarná tvorba

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Výtvarná tvorba je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Výtvarná výchova pro 2.
stupeĖ. Vyuþovací pĜedmČt Výtvarná tvorba patĜí do vzdČlávací oblasti UmČní a kultura, dovednosti a vČdomosti získané v
pĜedmČtu Výtvarná výchova žáci dále ve volitelném pĜedmČtu Výtvarná tvorba prohlubují a rozšiĜují.
ýasová dotace:
6. roþník – 1 hodina
7. roþník – 1 hodina
8. roþník – 1 hodina
9. roþník – 1 hodina
Organizace výuky:
PĜedmČt je do rozvrhu zaþlenČn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou za 14 dní. Výuka probíhá v odborné uþebnČ
výtvarné výchovy a všude tam, kde žáci tvoĜí (malby ve tĜídách, na chodbách, práce ve venkovním areálu a podobnČ).

Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
- viz pĜedmČt Výtvarná výchova

PrĤĜezová témata
- viz pĜedmČt Výtvarná výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu
PĜedmČt: Výtvarná tvorba, 6. roþník
Tematický okruh: Základy grafiky
Oþekávaný výstup

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

Uþivo

ýasový rozvrh

MezipĜedmČtové vztahy

PrĤĜezová témata

Fy,Ch -materiály, matrice,barvy
a jejich vzájemné pĤsobení
druhy tisku a jejich technologie

1.Osobnostní a
sociální výchovarozvoj emocionálních

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Tþ - práce s nástroji a materiály

vztahĤ ve vztahu k
pĜírodnímu prostĜedí
2.Výchova k myšlení

PĜístupy k vizuálnČ obrazným

PĜ-promČny v pĜírodČ,ochrana

v evropských a glo-

vyjádĜením.

životního prostĜedí

bálních souvislostech

Ov, DČ - þlovČk a jeho svČt,

podpora tradiþních

zvíĜecí a lidská komunikace

evropských hodnot

Prvky vizuálnČ obrazného
vyjádĜení.

33hodin

Osobní postoj v komunikaci.

3.Multikulturní vých.
PromČny komunikaþního

vnímání rozdílných

obsahu.

kultur a etnik
4.Enviromentální výchova-pochopení
postavení þlovČka
v pĜírodČ
4.Mediální výchovazákladní úroveĖ mediální gramotnosti
VDO
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PĜedmČt: Výtvarná tvorba, 7. roþník
Oþekávaný výstup

Osvojuje si základní principy
vzniku významných mediálních
obsahĤ,uvČdomuje si možnost
svobodného vyjádĜení vlastních
postojĤ s využitím nejvhodnČjších výtvarných prostĜedkĤ

Uþivo

Prvky komunikaþní grafiky.

Tematický okruh: Grafika a textilní tvorba
ýasový rozvrh

33 hodin

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

MezipĜedmČtové vztahy

DČ - vznik tisku, historie gra1.Osobnostní a
fiky jako souþásti užitého umČní, sociální výchovahistorie odívání a textilní tvorby dĤraz na rozvoj
Ov - plakát jako souþást medií,
psychologie mediálních

PĜístupy k vizuálnČ obrazným

PrĤĜezová témata

praktických dovedností
2.Multikulturní
výchova-vČdomí

vyjádĜením.

kampaní,média a umČní
problémy moderní doby

Osobní postoj v komunikaci.

PĜ- pĜírodní textilní materiály

výchova-souvislost

Ch-umČlé textilie

mezi ekologickými,

PromČny komunikaþního

Pþ-tkané a šité textilie,prostoro-

technicko-ekonomic-

obsahu.

vé objekty

kými a sociál. Jevy
4.Mediální výchova-

evropské identity
3.Enviromentální

fungování a spoleþenská role souþasných médií
5.Výchova v demokratického obþanaparticipace žákĤ
na životČ školy
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PĜedmČt: Výtvarná tvorba, 8. roþník
Oþekávaný výstup

Realizuje se prostĜednictvím
vlastních umČleckých aktivit ve
prospČch životního prostĜedí,
umí vyhodnotit a zpracovat podnČty pĜicházející z okolního
svČta

Uþivo

Tvorba mediálního sdČlení.
Vztah mediálního scdČlení a
reality.
UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
v ploše.

Tematický okruh: Grafika a velkopošná tvorba
ýasový rozvrh

33 hodin

MezipĜedm Čtové vztahy

PĜ-utváĜení životního prostĜedí

PrĤĜezová tém ata

Ov- korigování hodnotového

1.Osobnostní a
sociální výchovazamČĜení na mmimoumČlecké estetiþnoestetika chování
2.Multikulturní

UmČlecká výtvarná tvorba.

systému žákĤ, vnímání odliš-

výchova-posílení

VysvČtlování a obhajoba výsled-

nosti jako zdroj obohacení,

vícezdrojovosti kultur-

Z-život,zvyky a kultura evropských i jiných národĤ

kĤ tvorby

lokální,regionální a globální

ního poznání

Osobní postoj v komunikaci.

problémy

3.Enviromentální
výchova-aktivní úþast

PromČny komunikaþního

DČ-hledání paralel mezi minu-

na utváĜení životního

obsahu vlastních vizuálnČ

lými a souþasnými událostmi,

prostĜedí

obrazných vyjádĜení.

podíl médií na utváĜení hodnot

4.Mediální výchova-

moderní doby

schopnost vnímat,interpretovat a kriticky
hodnotit mediální
artefakty
5.Výchova v demokratického obþanarespektování kulturních odlišností
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PĜedmČt: Výtvarná tvorba, 9. roþník
Oþekávaný výstup

Vnímá estetické kvality prostĜedí,zamýšlí se nad vztahy þlovČka a prostĜedí,uvČdomuje si
pĜírodní i sociální prostĜedí jako
zdroj inspirace pro vytváĜení
vlastních umČleckých hodnot

Uþivo

Tematický okruh: Velkoplošná tvorba
ýasový rozvrh

MezipĜedmČtové vztahy

PrĤĜezová témata

UspoĜádání objektĤ do celkĤ v
33 hodin
v ploše,objemu,prostoru a þasovém prĤbČhu.
VČdomé vnímání a uplatĖování
mimovizuálních podnČtĤ pĜi
vlastní tvorbČ.
Využití komunikaþní grafiky.

Ov - mezilidské vztahy
praktické dovednosti ve vztahu
k životnímu prostĜedí,spolupráce
a komunikace v týmu

1.Osobnostní a
sociální výchovautváĜení životních dovedností,rozvoj kreativity
ýj-výrazové prostĜedky a obsah 2.Multikulturní
psaného výtvarnČ zpracovaného výchova-projevy kul-

Vznik odlišných interpretací a

projevu

vizuálnČ obrazných vyjádĜení.
Vnímání sociálních a kulturních

textu
If-využívání tištČných i digitálních 3.Enviromentální

souvislostí velkoplošné tvorby.

dokumentĤ

tury v globálním kon-

výchova-aktivní odpovČdný pĜístup
k životnímu prostĜedí
4.Mediální výchova-

schopnost zpracovat
a vyhodnotit podnČty
pĜicházející ze svČta
médií
5.Výchova v demokratického obþanavztah k domovu i ke
škole
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