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Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými prostředky, technikami a materiály a vést je k samostatnému používání těchto prvků
k dosažení vlastního, osobitého výtvarného výrazu a záměru. Snahou je tak celkový rozvoj žákovi osobnosti s důrazem na tvůrčí výtvarné vyjadřování.
Souběžně jsou žáci seznamování s charakteristickými rysy a výtvarnými prvky různých uměleckých směrů, výtvarných slohů a kultur. Cílem však není
vyčerpávající faktografická znalost dějin umění, ale spíše základní orientace a pochopení duchovní a výtvarně výrazové podstaty vybraných směrů či kultur.
Žáci se tedy s tématikou výtvarných směrů a kultur seznamují především s důrazem na vlastní výtvarný prožitek, realizovaný nejčastěji osobitým výtvarným
zpracováním, parafrází či inspirací. Tato zkušenost by měla vyústit v širší chápání podstaty a smyslu umění, rozdílnosti kultur a výtvarných směrů,
proměnlivého vnímání výtvarné, duchovní, estetické či řemeslné hodnoty díla. Žáci by měli též získat základní orientaci v pojmech výtvarného umění a kultury
a být s to zaujmout hodnotící stanoviska k výtvarnému artefaktu.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován ve všech ročnících od primy do kvarty vždy dvě hodiny jednou za dva týdny, přičemž třída je dělena do dvou skupin.
Předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Poznámky:
 Výstupy z jednotlivých ročníků se mnohdy prolínají a opakují, důraz by však měl být na posun v kvalitě uchopení daného tématu.
 Pořadí a sled probíraných témat není závazný, naopak může se přizpůsobit a upravit aktuálním potřebám výuky a podmínkám školy.
 Doprovodná témata mají za cíl sjednocovat výuku v daném ročníku, nejsou však závazná a nemusí být uplatňována stoprocentně
 Doplňující témata jsou uvedena pro inspiraci a mohou být vhodně uplatněna při výuce v jakémkoliv ročníku.
Výuková témata jsou v ročníku popsána uceleně v rámci svého tématického celku, nikoliv chronologicky! V praxi se naopak předpokládá plynulé
prolínání teorie s odpovídající výtvarnou tvorbou.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vhodnými úkoly a volbou témat vede žáky k postupnému seznámení s výtvarnými výrazovými prostředky a technikami
 výtvarnými parafrázemi a vhodnou tématikou seznamuje žáky s kapitolami z dějin umění
 vede žáky k samostatnému originálnímu výtvarnému projevu, rozvíjí jeho individuální výtvarné a kreativní dispozice
 při vhodných tématech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vhodnými úkoly a volbou témat vede žáky k postupnému seznámení s výtvarnými výrazovými prostředky a technikami
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality, kvalitě a zejména snaze žáky o dobrý výsledek
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Ve výtvarné výchově se uplatňují mezipředmětové vztahy k většině předmětů a to dle tématu zadané výtvarné práce.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace
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-

Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž

Environmentální výchova (EVV)
- Práce s ekologickými materiály
- Zkušenost s tříděním výtvarného odpadu
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PRIMA
učivo

Výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KRESBA

Žák:
EVV - Práce s ekologickými materiály
 používá základní techniky kresby zejména EVV - Zkušenost s tříděním výtvarného odpadu
tužkou
 používá
základní
kresebné
vyjadřovací
prostředky např. bod, linie
 aplikuje rytmus a jednoduší výtvarné vzory

MALBA






PROSTOROVÁ TVORBA




používá základní malířské techniky
používá
základní
malířské
vyjadřovací
prostředky
pracuje s barvou
používá barevné vyjadřovací prostředky
vyjadřuje se výtvarnými prostředky v prostoru
seznamuje se s výtvarným využitím vhodných
materiálů
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SEKUNDA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KRESBA

Žák:
EVV - Práce s ekologickými materiály
 používá základní techniky kresby např. kresba EVV - Zkušenost s tříděním výtvarného odpadu
tužkou, uhlem, pastelem, tuší
 používá
základní
kresebné
vyjadřovací
prostředky
 vnímá estetiku písma
 používá znak jako výtvarný prvek

MALBA







PROSTOROVÁ TVORBA




používá základní malířské techniky např. malba
temperou
používá
základní
malířské
vyjadřovací
prostředky
pracuje s barvou
orientuje se v základním dělení barev a jejich
vztazích
používá vhodné barevné kombinace
vyjadřuje se výtvarnými prostředky v prostoru
seznamuje se s výtvarným využitím vhodných
materiálů
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TERCIE
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KRESBA

Žák:
EVV - Práce s ekologickými materiály
 používá základní techniky kresby např. kresba EVV - Zkušenost s tříděním výtvarného odpadu
tužkou, uhlem, pastelem, tuší
 používá
základní
kresebné
vyjadřovací
prostředky
 používá základy perspektivy
 orientuje se v základních proporcích figury
z hlediska kresby

MALBA








PROSTOROVÁ TVORBA




používá základní malířské techniky např. malba
temperou
používá
základní
malířské
vyjadřovací
prostředky
pracuje s barvou
orientuje se v základním dělení barev a jejich
vztazích
používá vhodné barevné kombinace
pracuje s kompozicí a uspořádáním prvků
obrazu
vyjadřuje se výtvarnými prostředky v prostoru
seznamuje se s výtvarným využitím vhodných
materiálů

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Téma: Dějiny umění (stavební slohy a památky v regionu) – Uličník Mimoně, uličníky, audioměsta, databáze fotografií.
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KVARTA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KRESBA

Žák:
EVV - Práce s ekologickými materiály
 používá základní techniky kresby např. kresba EVV - Zkušenost s tříděním výtvarného odpadu
tužkou, uhlem, pastelem, tuší
 používá
základní
kresebné
vyjadřovací
prostředky
 používá základy perspektivy
 vnímá v kresbě struktury materiálů
 komponuje v kresbě jednoduchá zátiší
 zkouší zachytit kresbou jednoduchý portrét

MALBA











PROSTOROVÁ TVORBA




používá základní malířské techniky např. malba
temperou
používá
základní
malířské
vyjadřovací
prostředky
pracuje s barvou
orientuje se v základním dělení barev a jejich
vztazích
používá vhodné barevné kombinace
pracuje s kompozicí a uspořádáním prvků
obrazu
vnímá v malbě struktury materiálů
komponuje v malbě jednoduchá zátiší

vyjadřuje se výtvarnými prostředky v prostoru
seznamuje se s výtvarným využitím vhodných
materiálů


GRAFIKA



seznamuje
technikami

se

se

základními

grafickými

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Příležitostné výtvarné zpracování vybraných lokalit regionu Podralsko (kresba, malba aj. kombinované techniky).

