Výtvarná výchova pro 4. - 5. ročník

2V1

rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své
fantazijní představy, vědomě volí nástroje a
techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření

2V7

seznamuje se s možnostmi akční tvorby, používá
současné technické zobrazovací prostředky podle
podmínek školy

2V2, 2V5

tvoří jednoduché plošné kompozice z
geometrických tvarů, experimentuje s
kompozičními přístupy a principy, člení, rozkládá a
syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše,
využívá výrazové možnosti barev a jejich
kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití

2V3, 2V8

komunikační obsah obrazových znaků samostatně
samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního
vytvořených i přejatých, vhodnost užití obrazových
i přejatého znakového vyjádření, aby byl
znakových prostředků pro dosažení konkrétních účinků v
srozumitelný pro ostatní, ověřuje si vliv svých
komunikaci, vlastní portfolio, účast na instalaci školní
činností na okolí (výstavy, výzdoba, kolekce)
výstavy, účast při přípravě kolekce

2V4

učivo

hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky
a kompoziční přístupy v uměleckém díle a
porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje
vhodnost použití obrazných elementů pro
jednotlivá vizuálně obrazná vyjádření

2V6, 2V9

výstupy

uplatnění spontaneity, hledání nových kontextů pro
uplatnění samostatně vytvořených a přejatých obrazových
znaků
výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie,
video, volba vhodných prostředků k danému námětu
pozorování vzhledu a chování v různých situacích a
prostředích, slovně charakterizovat hledání podnětů v
reálném prostředí, pozorování projevů života až k inspiraci
pro vlastní tvorbu, konkrétní projevy volného umění a užité
tvorby, architektury, plošné kompozice, práce s literaturou
zaměřenou na výtvarné umění

nové kontexty pro uplatnění samostatně vytvořených i
hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou
přejatých obrazových znaků, výtvarná výpověď hodnocení,
výpověď a vyjadřuje se k tvorbě ostatních, hledá v zdůvodnění a obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i
ní zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření ostatních, tolerance k rozdílným způsobům výtvarných
vyjádření

mezipředmětové
vztahy

M - tělesa, tvary
těles

účinek uměleckého díla současnosti a minulosti, porovnání
vlastní interpretace s všeobecně uznávanými pravidly,
hledání, rozlišování a vytváření obrazných znakových
prostředků pro vyjádření jak statického, tak dynamického
chápání reality

Čj - sloh

poznámky

