Vzdělávací oblast
Umění a kultura

Výstupy
- užívá techniku kresby a malby,
- míchá a vrství barvy,
- rozezná studené a teplé barevné odstíny
- hodnotí a využívá výrazové možnosti
barev a jejich kombinací
- objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe
prostřednictvím kreativní činnosti, která
vychází z individuálních představ,
fantazie, vnímání a prožívání
- je schopen uplatnit své dovednosti a
vědomosti při návrzích designu
jednoduchých předmětů
- užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zachycení pocitů a nálad
- uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace pro vytváření uměleckých
hodnot
- hodnotí a porovnává účinek vlastního
výtvarného vyjádření s vyjádřením svých
spolužáků
- vytváří společné kompozice v prostoru
– instalace
- objevuje a používá nové materiály a
výtvarné techniky

Vyučovací předmět
Výtvarná výchova

Učivo, obsah
- zátiší – různé techniky,
- květiny a rostliny,

- originální dokončení situace
- vyprávění výtvarnými prostředky
- fantazijní variace na základní tvary písmen
- prostorová tvorba – hlína, modurit, keramická
hlína, těsto, papír, přírodní materiály,
- výtvarné návrhy, např. obal výrobku, reklamní
leták, plakát, pozvánka apod.
- skládání základních geometrických tvarů
- koláž
- dotváření kresbou a malbou

Mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata
- přírodopis

- český jazyk

- český jazyk
- informatika
- matematika

- informatika

Ročník
7.

Poznámky

Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály apod.
- výklad s praktickými ukázkami, práce se šablonami a předlohami, samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce se zdroji,
informací, projekce šablon pomocí meotaru, prezentace práce, diskuse o zhotovených výtvarných pracích, instalace výtvarných prací
v prostorách školy,
- pomůcky jimiž je vybaven kabinet výtvarné výchovy,
- odborná literatura a encyklopedie dostupné v žákovské knihovně, odborné časopisy,
- pastelky, fixy, temperové, vodové nebo akrylové barvy, voskové nebo suché pastely, uhel, tužka, tuž, fotokarton, vlnitá lepenka, tapeta,
samolepící tapety, pěnová guma, krepový papír, keramická hlína, sádra, přírodní materiály, textil, dřevo, různá lepidla, tavná pistole, případně
nové materiály, které se budou objevovat na trhu.

