Vzdělávací oblast: Estetika výtvarné výchovy
Ročník: 6. – 7.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

-získá znalosti o vývoji dětské
hračky /dřevěné -mechanické/ a
jejich umělecké kvalitě
-prohlubuje smyslové poznání a
zkušenosti při práci s materiály
-uplatňuje tvořivost, kombinační
schopnosti, vkus, zručnost, fantazii.

Hrajeme si
dětská hračka /druhy, materiál,
kvalita/
-výroba drobných hraček, modelů,
karet, pexesa, dárků pro nejmenší

D, Ov, Vv

-výroba
drobných dárků
k zápisu do
prvních tříd

-seznámí se s původem a významem
těchto svátků a tradic
-získá základní znalosti jak upravit a
vyzdobit interiér k těmto příležitostem
-zdokonalí se v používání různých
materiálů a jejich kombinování

Lidové zvyky a tradice
-Vánoce, Velikonoce, výroba
drobných dárků a dekorací,
-vánoční a velikonoční výzdoba

Pč, Vv

výzdoba
průběžně
interiéru / školy,
učebny výtvarné
výchovy,
příprava
vánoční a
velikonoční
výzdoby
v Muzeu města
Úpice/, příprava
vánočního a
velikonočního
tvoření

-seznámí se s uspořádáním knihy a její
grafickou úpravou
-rozvíjí fantazii, cit pro detail,
důraz klade na barevné zpracování a
pečlivost vyhotovení

Kniha pohádek, pověstí, bájí
-naši ilustrátoři, ilustrace dětské
knihy, obálka knihy, ilustrace,
leporelo, comics

Čj, Vv,

-rozšíří si znalosti o historickém vývoji
města a okolí
-naučí se pozorovat celek a
architektonické detaily;
-rozvíjí fantazii a představivost,
schopnost pozorovat a porovnávat,
-zobrazuje skutečnost různými
formami

Naše město/region/
-významné budovy, zeleň ve městě,
lidová architektura, historické
slohy/baroko/
-ochrana památek, naučná stezka,
kresba dle předlohy /celky, detaily
budovy, architektonické prvky,
stromy atd./

D, Ov, Vv, Př
Čj

J. W. Mezerová
Karel Čapek
Josef Čapek

-aranžuje, dotváří a
zpracovává papír a další
materiály
-pracuje podle slovního návodu
nebo předlohy

Nové výtvarné techniky
-práce s různými druhy papíru
-práce s drobným materiálem
(přírodniny, textil….)
-razítkování
-práce s akvarelovými fixy
-embosování
-krasopis
-zentangle…

Vv, Př

-výroba
průběžně
dekorací,
přáníček,
ozdobných textů

Pomůcky: využití

různých výtvarných potřeb a materiálů
Soutěže: dle nabídkového kalendáře
Exkurze: Městské muzeum Úpice

I.pololetí

II.pololetí

