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Přílohová část
bakalářské práce
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Přílohová část
bakalářské práce 1

Součástí přílohové části bakalářské práce jsou také reálné materiály školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Zdíkov, nesoucí název „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ a
další materiály, které obsahují současné přístupy k výuce a propojení tělesné a výtvarné
výchovy. Tyto materiály mi byly poskytnuty s možností jejich využití pro tuto bakalářskou
práci s laskavým svolením vedení základní školy Zdíkov. Vybíral jsem pouze texty a učební
plány, jež se vztahují přímo k výuce tělesné a výtvarné výchovy a zároveň mohou sloužit jako
inspirační materiál pro učitele a vychovatele, věnující se tomuto problému a této konkrétně
zaměřené výuce.
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Školní vzdělávací
program

pro základní vzdělávání

Škola pro
život
Základní škola a
Mateřská škola
Zdíkov
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Zaměření školy - co chceme a kam směřujeme
Naše škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,
která se odlišují od ostatních škol. Zaměřujeme se na následující edukativní oblasti:
sportovní výchovu
nabídku volitelných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu
vytváření podmínek pro žáky s výukovými poruchami
využívání mezinárodních projektů
výuku jazyků

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program „Škola pro život“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou
realizujeme od roku 1991. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci,
kooperaci a práci s informacemi a spojení s praktickým životem.
Pro mou bakalářskou práci jsem vybral části školního vzdělávacího programu, související se
zaměřením tématu:

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Podpora dětí k učení se:
Schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních,
používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá
pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a
s ohledem na své zdraví i zdraví jiných,
dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život
a zdraví.
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Zájmové kroužky
Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti
kroužků se zaměřením většinou sportovním, rukodělným a výtvarným.

Kultura ducha a těla
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast je do výuky zařazena na obou stupních ZŠ. Oblast si klade za cíl vést žáky k ochraně a
hledání krásy v sobě i kolem sebe. Směřuje k chápání tradic, kritickému přístupu ke
skutečnosti, nabízí osobní postoje a osobní objevování. Sleduje smysl a podstatu tvůrčí
činnosti. Ukazuje na podstatu tvorby: dozvědět se něco o sobě, překonat sama sebe, přiblížit
se tomu, co nás přesahuje.
Postupy umělecké tvorby jsou blízké projektovým pracovním postupům, tedy tvořivé činnosti
(příprava, zrání, inspirace, vypracování, sebereflexe, korekce). Jde o cestu k objevování
projevů autonomie, tělesné i duševní pohody, vnímání prožitku.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:


Kultura ducha a těla (pouze na 1. stupni)



Umění a kultura (pouze na 2. stupni)



Tělesná výchova (pouze na 2. stupni)

Jsou zde zařazeny vzdělávací obory:


Hudební výchova



Výtvarná výchova



Výchova ke zdraví



Tělesná výchova



Dramatická výchova

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých vyučovacích předmětů.
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Kultura ducha a těla
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Kultura ducha a těla je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho
obsahem jsou části vzdělávacích oborů Umění a kultura a Tělesná výchova, které jsou
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání stanoveny pro 1. stupeň. Dále
jsou v něm naplňovány očekávané výstupy doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická
výchova.
Do tohoto vyučovacího předmětu jsme zařadili také některé části průřezových témat. Z tématu
Osobnostní a sociální rozvoj, tématického okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části „Rozvoj
schopnosti vnímání“, „Sebepoznání a sebepojetí“, „Psychohygiena“ a „Kreativita“.
Z tématického okruhu Sociální rozvoj jde o část „Kooperace a kompetice“.
Z tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

je zde zařazen

tématický okruh „Evropa a svět nás zajímá“.
Z tématu Multikulturní výchova části tématických okruhů „Kulturní diference“, „Lidské
vztahy“, „Etnický původ“ a „Multikulturalita“.
Z tématu Environmentální výchova, tématického okruhu „Lidské aktivity“ část zabývající se
ochranou přírody a kulturních památek a z tématického okruhu „Vztah člověka k prostředí“
část prostředí a zdraví.
Z tématu Mediální výchova, tématické okruhy „Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení“
a „Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality“. Integrací těchto oblastí chceme žákům
otevřít co největší prostor pro osvojování si světa estetickým účinkem, pro vnímání umění a
kultury v nejširším smyslu slova.
Při realizaci tohoto předmětu proto upřednostňujeme návštěvy kulturních akcí, literární
čítárny, krátkodobé projekty, v jejichž rámci se žáci seznamují s jedním uměleckým obdobím,
výtvarnou technikou, hudebním žánrem apod. Žáky zpravidla nerozdělujeme do skupin.
Naopak při řadě akcí dochází ke spojování žáků různých ročníků, abychom jim umožnili
sdílet estetické prožitky.
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Obory Umění a kultura a Tělesná výchova jsou do výuky vyučovacího předmětu Kultura
ducha a těla zařazeny ve všech ročnících prvního stupně. Dramatická výchova je vyučována
s hodinovou časovou dotací ve druhém a třetím ročníku. V prvním, čtvrtém a pátém ročníku
využíváme její prvky jako metodu práce při naplňování očekávaných výstupů dalších oborů.
Očekávané výstupy průřezových témat jsou zařazeny k souvisejícím výstupům dalších oborů.
Podrobný přehled časové dotace předmětu je uveden v učebním plánu tohoto školního
vzdělávacího programu.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu Kultura ducha a těla směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení


Vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti
hudební, výtvarné a dramatické a aby s nimi dovedli zacházet,



ukázat žákům, že přehled v oblasti umění, kultury a sportu jim umožní prožitky
z těchto oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat.

Kompetence k řešení problémů


Vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby
svůj názor byli schopni obhájit,



předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek
prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě.

Kompetence komunikativní


Vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto
komunikaci využívali,



ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický
prožitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem,



poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému
projevu.

Kompetence sociální a personální
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Vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích,



ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost úkolů (rolí), které
v týmu plní,



předvést dětem na příkladech z dramatické, výtvarné, hudební a tělesné výchovy
nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování,



na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru.

Kompetence občanské


Vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a
historické dědictví,



budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost,



vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění a sportovních
aktivit.

Kompetence pracovní


Vysvětlit žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat,



objasnit žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby,



zejména při sportovních aktivitách žákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i
druhých,



vést žáky k tomu, aby dodržovali pravidla ve sportu i mimo něj, vést je k
dodržování pravidel fair play,



vysvětlit

potřebu

pohybových

aktivit

výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu.

pro

člověka,

který se

nevěnuje
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Umění a kultura
Charakteristika vyučovacího předmětu
Průřezová témata v předmětu Umění a kultura:
Mediální výchova – specifická řeč obrazu, znakové kódy, kritický postoj.
Osobnostní a sociální výchova – vlastní kreativita, nápad a originalita, estetické
souvislosti.
Multikulturní výchova – vnímání rozmanitosti, harmonie, diferenciace.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vzájemné
obohacování se, svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví.
V předmětu Umění a kultura jsou pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí
využívány zejména tyto strategie:
Kompetence k učení


Vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby,



zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa,



rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních
technik ,



vnímaní uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu.

Kompetence k řešení problémů


Vedení žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými
žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána,



otevírání před žáky možnosti volby vhodných výtvarných a hudebních
vyjadřovacích prostředků,



kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.

Kompetence komunikativní


Otvírání před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu
dorozumívání,
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rozvoj dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu
z uměleckého díla.

Kompetence sociální a personální


Předkládání dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se
v estetickém prostředí,



poskytování prostoru pro osobité výtvarné i hudební projevy žáků.

Kompetence občanské


Seznamování žáků s významnými výtvarnými a hudebními díly a jejich autory,



vytváření potřeby návštěv výstav výtvarných prací a hudebních koncertů,



podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora.

Kompetence pracovní


Osvojování výtvarných a hudebních technik a nástrojů .

Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Tělesná výchova zahrnuje průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova – řešení problémů, praktická etika, kooperace, komunikace,
vztahy mezi lidmi, psychohygiena, sebepoznávání, seberegulace.
Kompetence k učení


Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj,



prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou,



systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.

Kompetence k řešení problémů


Přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání
tréninkové cesty k jeho odstranění,
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hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.

Kompetence komunikativní


Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva,



otevírání prostoru diskusi o taktice družstva,



pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich
prezentace.

Kompetence sociální a personální


Dodržování pravidel fair play,



prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí,



rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva,



rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.

Kompetence občanské


Podpora aktivního sportování,



objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách,



první pomoc při úrazech lehčího charakteru,



emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.

Kompetence pracovní


Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě,



vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich
minimalizace,



zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.
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Sport a pohybové aktivity
4. roč.
Žák: dodržuje hygienu a bezpečnost tělesné výchovy a sportu, komunikuje při
pohybových činnostech (terminologie osvojovaných pohybových činností), rozvíjí své
pohybové dovednosti, posuzuje je, ovládá kompenzační a koordinační cvičení (význam
pohybu pro zdraví), zvládá dle individuálních předpokladů provedení daných sportovních her
(vybíjená – průpravná cvičení, košíková – přihrávka, dribling; minikopaná, florbal – hra dle
pravidel).
5. - 6. roč.
Žák: ovládá průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a relaxační cvičení
(význam jednotlivých druhů cvičení v denním režimu, konkrétní účinky cviků) aplikuje
poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikuje při pohybových činnostech, organizuje,
dodržuje hygienu a bezpečnost tělesné výchovy a sportu (terminologie osvojovaných
pohybových činností, pojmy aktivní zdraví, zdravý životní styl) zvládá dle individuálních
předpokladů a posoudí provedení daných sportovních her a tvořivě je aplikuje (sportovní hry vybíjená, házená, košíková, doplňkové sportovní hry - florbal, minikopaná – průpravná
cvičení)
7. - 8. ročník
Žák: ovládá průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a relaxační cvičení
(význam jednotlivých druhů cvičení v denním režimu, konkrétní účinky cviků), aplikuje
poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikuje při pohybových činnostech, organizuje,
dodržuje hygienu a bezpečnost tělesné výchovy a sportu (terminologie osvojovaných
pohybových činností, pojmy aktivní zdraví, zdravý životní styl), zvládá dle individuálních
předpokladů a posoudí provedení daných sportovních her a tvořivě je aplikuje (sportovní hry
– přehazovaná, odbíjená, košíková, doplňkové sportovní hry - florbal, minikopaná – herní
kombinace).
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Výtvarně hudební praktikum
4. roč.
Obsah: Teoretické seznamování s fragmenty umělecké tvorby a prvky vlastní tvořivosti.

Část výtvarná
Je věnována soustavě barev a jejich účinku, míchání barev, vizuálním konstantám a
kontrastům, expresivitě a symbolice barev. Dále linii a tvarům, kompozici, výtvarnému
znaku.
5. - 6. roč.
Obsah: Teoretické seznamování s fragmenty umělecké tvorby a prvky vlastní tvořivosti.

Část výtvarná
Je věnována soustavě barev a jejich účinku, míchání barev, vizuálním konstantám a
kontrastům, expresivitě a symbolice barev. Dále linii a tvarům, kompozici, výtvarnému
znaku. Komunikaci uměním.
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Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
- je realizována v 1. - 5. ročníku
- v 1.,4. a 5. ročníku po 2 hodinách týdně
- ve 2. a 3. ročníku po 3 hodinách týdně
- ve 4. a 5. ročníku probíhá takto organizovaná výuka- TV-hoši 4.,5.tř., TV-dívky 4.,5.tř.
Vzdělávací obsah: je rozdělen na 3 tématické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně
zaměřené činnosti,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při TV,bezpečnost při
pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy
gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy
atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v přírodě,plavání,lyžování a
bruslení,další pohybové činnosti
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,zásady
jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,měření a
posuzování pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech
Organizace:
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,na stadionu, ve
volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni absolvují nástup,rozcvičku a
dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci dochází k závěrečnému
zklidnění - relaxaci.Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.Učitel v hodinách
využívá různé metody a formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
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Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována:OSV, VDO, MuV, EV, MeV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,
- učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,
- změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími,
- orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích,
- učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti
nebo
výsledky.

Kompetence k řešení problémů
- uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují při
úrazu spolužáka
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a
nevhodným sportovním náčiním a nářadím,
- učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
Kompetence komunikativní
- žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových

pohybových činnostech a

soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají,
- zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty,
- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příležitosti
pro relevantní komunikaci.
Kompetence sociální a personální
- žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla,označí přestupky, respektují
opačné pohlaví,
- zvládají pohybové činnosti ve skupině,
- učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít
úspěch.
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Kompetence občanská
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti,
- spojují svou pohybovou činnost se zdravím,
- zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení,
- jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení,
- učí se být ohleduplní a taktní,
- učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků.

Kompetence pracovní
- žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.

Kultura těla a ducha – tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku s časovou
dotací 2 hodiny týdně. Z časových důvodů a kvůli počtu žáků jsou vždy na hodinu tělesné
výchovy spojeni žáci 6 a 7 respektive 8 a 9 ročníku.

Vzdělávání je zaměřeno na:
-

regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole

-

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu

-

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

-

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování
dovedností jim předcházet nebo je řešit
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Předmětem prolínají průřezová témata:
-

aranžovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování
(VDO)

-

obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti
poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
(OSV)

-

schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy (MKV)

-

vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních
lidí (EV)

-

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu (MDV)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci
-

poznávají smysl a cíl svých aktivit

-

plánují, organizují a řídí vlastní činnost

-

užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele
internetu

-

různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole

Učitel
-

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

-

stanovuje dílčí cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

-

dodává žákům sebedůvěru

-

sleduje pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problému
Žáci
-

vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů

-

vyhledávají informace vhodné k řešení problémů

-

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit

-

uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
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-

jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

Učitel
-

s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

-

vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní
Žáci
-

komunikují na odpovídající úrovni

-

si osvojují kultivovaný ústní projev

-

účinně se zapojují do diskuse

Učitel
-

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-

podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

-

zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální
Žáci
-

spolupracují ve skupině

-

podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají

-

si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj

Učitel
-

umožňuje každému žákovi zažít úspěch

-

zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

-

podle potřeby v činnosti pomáhá

-

požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
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Kompetence občanské
Žáci
-

respektují názor ostatních

-

si formují volní a charakterové rysy

-

se zodpovědně rozhodují podle dané situace

-

aktivně se zapojují do sportovních aktivit

-

rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví

-

rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí,
divák ..)

Učitel
-

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-

umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní
Žáci
-

jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

-

spoluorganizují svůj pohybový režim

-

využívají znalosti a dovednosti v běžné praxi

-

ovládají základní postupy první pomoci

Učitel
-

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-

vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
1.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
1

Žák dle svých schopností:
Zvládá
příprava ke sportovnímu výkonu –
základní přípravu organismu před pohybovou
příprava organismu ,zdravotně
aktivitou
zaměřené činnosti
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
spojuje pohybovou činnost se zdravím
dbá na správné držení těla
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

držení těla, správné dýchání,
cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

Prv-péče o zdraví

Hv-jednoduché tanečky při
zpěvu lidových písní

ČJ-rozvoj slovní zásoby

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady
bezpečnost při sportování hygiena při
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti,
TV
v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

Vv-cvičební úbor
postava sportovce

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
1.

Výstup
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
jedná v duchu fair-play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
zná a dodržuje základní pravidla her
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i
družstvo
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná nízký start
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
provádí ednoduchá cvičení na žebřinách
provádí cvičení na lavičkách
seznámí se s různým tělocvičným nářadím formou
hry
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

základy sportovních her-míčové hry a
pohybové hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží, M- počítání do 20
zásady jednání a chování
základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
základy gymnastiky -cvičení na
nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,průpravná
cvičení , úpoly, přetahy, přetlaky
vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play
turistika, ochrana přírody

VDO-občanská spol. a škola
OSV-rozvoj poznávání
-seberegulace a sebeorg.
-psychohygiena
-poznávání lidí
-komunikace
-kooperace a kompetice
-mezilidské vztahy
MuV-kulturní diference
EV-vztah člověka k prostředí

Poznámky
2

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
2.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
3

Žák dle svých schopností:
zvládá
základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

Spojuje pohybovou činnost se zdravím
dbá na správné držení těla
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

zná a užívá základní tělocvičné pojmy
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

Prv-péče o zdraví
zdraví životní styl

Čj-rozvoj slovní zásoby

bezpečnost při sportování
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
a zpracování přihrávky

základy sportovních her-míčové
hry a pohybové hry ,pohybová
tvořivost a využití netradičního
náčiní při cvičení,

M-násobilka /rozdělení do
družstev/

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
2.

Výstup

Učivo

zná a dodržuje základní pravidla her
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
družstvo

organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží,
zásady jednání a chování

zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná nízký start, taktiku běhu na 50m, uběhne delší
vzdálenost
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů

základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu

základy gymnastiky -cvičení na
zvládne kotoul vpřed, nacvičí kotoul vzad a provádí nářadí a s náčiním odpovídající
jednoduchá cvičení na žíňenkách
velikosti a hmotnosti,průpravná
zvládne jednoduchá cvičení na žebřinách, cvičí se cvičení a úpoly
švihadlem
provádí cvičení na lavičkách a jiném nářadí
provádí přetahy a přetlaky
vztah ke sportu – zásady jednání a
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
chování – fair play
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové turistika, ochrana přírody
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
4

VDO-občanská spol. a škola
OSV-rozvoj poznávání
-seberegulace a sebeorg.
-psychohygiena
-poznávání lidí
-komunikace
-kooperace a kompetice
-mezilidské vztahy
MuV-kulturní diference
-lidské vztahy
EV-vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
3.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
5

Žák dle svých schopností:
zvládá
základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

Prv-péče o zdraví
zdravý životní styl

dbá na správné držení těla
správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

Prv – držení těla

dbá na

Čj – přesné vyjadřování
zná a užívá základní tělocvičné pojmy
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
bezpečnost při sportování
Prv – bezpečnost
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
jedná v duchu fair-play
základy sportovních her-míčové hry a Prv – komunikace lidí
spolupracuje při týmových a pohybových činnostech pohybové hry ,pohybová tvořivost a
význam pravidel
a soutěžích
využití netradičního náčiní při
umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling
cvičení, organizace při TV,pravidla
rozlišují míč na basketbal a volejbal
zjednodušených osvojovaných
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
pohybových činností –her a soutěží,
nacvičuje přehazovanou,vybíjenou, florbal, fotbal,
zásady jednání a chování
miniházenou
umí se dohodnout na spolupráci a taktice

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
3.

Výstup

Učivo

je si vědom následků při porušení pravidel
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
nacvičí běh na 50m
zná taktiku při běhu na delší vzdálenost,
skákat do dálky
účastní se atletických závodů

umí

umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly,
kotoul vzad, stoj na hlavě apod.
umí cvičit na různém tělocvičném nářadí
naučí se správnou techniku odrazu z můstku při
přeskoku kozy
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
zvládne základní kroky některých lidových
tanců,seznámí se s dětských aerobikem
seznámí se s kondičním cvičení s hudbou
zvládne techniku jednoho plaveckého stylu
provádí skoky do vody

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy
Prv – komunikace lidí
význam pravidel

základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
umí měřit a posoudit své výkony

M – měření délky

základy gymnastiky -cvičení na
nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,průpravná
cvičení a úpoly

Vv – sport. nářadí

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play

základní plavecká výuka-základní
plavecké dovednosti,jeden plavecký
způsob,hygiena plavání

OSV-rozvoj schopnosti poznávání
-seberegulace a sebeorg.
-psychohygiena
-poznávání lidí
-mezilidské vztahy
-komunikace
-kooperace,kompetice
VDO-občanská spol. a škola
MuV-kulturní diference
-lidské vztahy
EV-vztah člověka k prostředí

Poznámky
6

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
4.

Výstup
Žák dle svých schopností:
zvládá
základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
dbá na správné držení těla
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
jedná v duchu fair-play
spolupracuje při týmových a pohybových
činnostech a soutěžích,vytváří varianty osvojených
pohybových her,zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč,dribling
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou, vybíjenou, házenou
florbal, fotbal, basketbal
zná pravidla těchto her,řídí se jimi
pozná a označí zjevné přestupky proti nim

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
7

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

Př-péče o zdraví
zdravý životní styl

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
tanečky, základy
estetického pohybu
bezpečnost při sportování
tělocvičné pojmy-komunikace v TV

Př-1.pomoc

Čj-rozvoj slovní zásoby
rozvoj vyjadřovacích schopzáklady sportovních her-míčové hry a
ností
pohybové hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží,
zásady jednání a chování

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
4.

Výstup
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne 600m, zná taktiku při sprintu vytrvalostním
běhu, při běhu terénem
umí skákat do dálky
měří a posuzuje své výkony
účastní se atletických závodů
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly,
stoj na rukou s dopomocí apod.
umí správnou techniku odrazu z můstku při
přeskoku kozy,zvládne roznožku,výskok do kleku a
dřepu, skrčku
provádí cvičení na
švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon
zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a
kraul,osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu,
provádí skoky do vody

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy
8

základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
M-jednotky délky a času
základy gymnastiky -cvičení na
nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,průpravná
cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play
různé formy pohybových aktivit dle
klimatických podmínek
/turistika, lyžování, bruslení/
základní plavecká výuka-základní
plavecké dovednosti, 2 plavecké
styly,hygiena plavání a adaptace na
vodní prostředí

Poznámky

Vv-tělocvičné nářadí
OSV-rozvoj poznání
-seberegulace a sebeorg.
-psychohygiena
-poznávání lidí
-komunikace
-mezilidské vztahy
-kooperace,kopetice
-hodnoty,postoje,etika
VDO-občanská spol. a škola
MuV-kulturní diference
EV-vztah člověka k prostředí
MeV-fungování a vliv médií
Př-ochrana přírody při sportu
Vl-poznávání regionu

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
1.

Výstup
Žák podle svých schopností:
umí pracovat s některými výtvarnými prostředky
a materiály a ovládá základní technické
dovednosti

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
1

kresba (tužka, pastelky, tuš, uhel,
rudka)
malba (vodové barvy)
modelování (modelovací plastická
hmota)
přírodní materiály
papír
kombinované techniky

užívá důležité pojmy, které se týkají výtvarné
formy, materiálů a technik, vyvozené na základě
vlastních výtvarných činností

hra s barvou
hra s linií, (vyhledávání tvaru,
zhušťování, zřeďování, křížení)
experimentování s plastickými
materiály (tvar, objem)
rozvíjení citu pro prostor
řazení prvků, výtvarný rytmus,

zvládne přiměřené
úkoly v plošných
a
v prostorových
pracích,
chápe
vzájemné
souvislosti zobrazovaných předmětů a uplatňuje
při práci představivost a fantazii

výtvarné vyprávění, charakteristika
postav, emocionální přístup
k zobrazování, využití fantazie a
představivosti
pozorování
přírodních
tvarů,
rozlišování,
hodnocení
tvarů,
struktur, barev, jejich dotváření
podle fantazie

Praktické činnosti –
technické dovednosti

základní

OSV
–
kreativita,
schopností poznávání
Český jazyk – psaní

rozvoj

Matematika – řazení prvků
Český jazyk – čtení – ilustrace
textu
Prvouka – rostliny a živočichové

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
1.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

výtvarné vyjádření tvarů a funkcí
věcí formou hry
nalézá na základě vlastní zkušenosti obsah
výtvarné práce, zapojuje se do komunikace o
výtvarné práci,kterou vytvořil, vybral, upravil

práce s ilustraci
seznamování s druhy výtvarného
umění formou hry

2
MuV – lidské vztahy
Český jazyk – čtení - ilustrátoři
OSV - komunikace

spolupracuje ve skupině na tvorbě, prezentuje ji a
sleduje prezentace ostatních
organizuje přiměřeně věku vlastní výtvarnou práci

sociálně
–
komunikační
dovednosti, spolupráce, prezentace,
hodnocení

Poznámky

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
2.

Výstup
Žák podle svých schopností:
umí pracovat s některými výtvarnými prostředky
a materiály a ovládá základní technické
dovednosti

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
3

kresba (tužka, pastelky, fix. tuš,
uhel, rudka, křída, voskovky)
malba (temperové a vodové barvy)
modelování (modelovací plastická
hmota, hlína)
přírodní materiály
papír
kombinované techniky

užívá důležité pojmy, které se týkají výtvarné
formy, materiálů a technik, vyvozené na základě
vlastních výtvarných činností

hra s barvou
vyvození základních vlastností
barev a jejich výrazových možností
hra s linií, (vyhledávání tvaru,
struktura a textura, šrafování)
experimentování s plastickými
materiály (tvar, objem)
rozvíjení citu pro prostor
řazení prvků, výtvarný rytmus,
manipulace s objekty

zvládne přiměřené
úkoly v plošných
a
v prostorových
pracích,
chápe
vzájemné
souvislosti zobrazovaných předmětů a uplatňuje
při práci představivost a fantazii

výtvarné vyprávění, charakteristika
postav
pozorování
přírodních
tvarů,
rozlišování,
hodnocení
tvarů,
struktur, barev, jejich dotváření

Praktické činnosti –
technické dovednosti

základní

OSV
–
kreativita,
schopností poznávání

rozvoj

Matematika – řazení prvků
Český jazyk – osnova k vyprávění,
čtení – ilustrace k textu
Prvouka – rostliny a živočichové

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
2.

Výstup

Učivo
podle fantazie
výtvarné vyjádření tvarů a funkcí
věcí formou hry
srovnávání
tvarů,
rozvíjení
pozorovacích schopností a paměti,

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy
4
Prvouka - věci okolo nás

nalézá na základě vlastní zkušenosti obsah
výtvarné práce, zapojuje se do komunikace o
výtvarné práci,kterou vytvořil, vybral, upravil

práce s ilustraci
seznamování s druhy výtvarného
umění formou hry

MuV – multikulturalita, lidské
vztahy

spolupracuje ve skupině na tvorbě, prezentuje ji a
sleduje prezentace ostatních

sociálně
–
komunikační
dovednosti, spolupráce, prezentace,
hodnocení

OSV - komunikace

organizuje přiměřeně věku vlastní výtvarnou práci

Poznámky

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
3.

Výstup
Žák podle svých schopností:
umí pracovat s některými výtvarnými prostředky
a materiály a ovládá základní technické
dovednosti

užívá důležité pojmy, které se týkají výtvarné
formy, materiálů a technik, vyvozené na základě
vlastních výtvarných činností

zvládne přiměřené
úkoly v plošných
a
v prostorových
pracích,
chápe
vzájemné
souvislosti zobrazovaných předmětů a uplatňuje
při práci představivost a fantazii

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
5

kresba (tužka, pastelky, tuš, uhel,
rudka, křída, voskovky
malba (temperové a vodové barvy)
modelování (modelovací plastická
hmota, hlína)
přírodní materiály
papír
kombinované techniky
hra s barvou
vyvození základních vlastností
barev a jejich výrazových možností
hra s linií, (vyhledávání tvaru,
struktura, textura, šrafování)
experimentování s plastickými
materiály (tvar, objem)
rozvíjení citu pro prostor
řazení prvků, výtvarný rytmus,
manipulace s objekty
základy kompozice formou hry
výtvarné vyprávění, charakteristika
postav, lidská postava
pozorování
přírodních
tvarů,
rozlišování, hodnocení tvarů,

Praktické činnosti –
technické dovednosti

základní

OSV
–
kreativita,
schopností poznávání

rozvoj

Matematika – řazení a opakování
prvků
Český jazyk – osnova vyprávění,
čtení – ilustrace k textu
Prvouka – rostliny a živočichové

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
3.

Výstup

Učivo
struktur, barev, jejich dotváření
podle fantazie

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy
EV- vztah člověka k prostředí

nalézá na základě vlastní zkušenosti obsah
výtvarné práce, zapojuje se do komunikace o
výtvarné práci,kterou vytvořil, vybral, upravil

výtvarné vyjádření tvarů a funkcí
věcí formou hry
srovnávání
tvarů,
rozvíjení
pozorovacích schopností a paměti,
přibližné proporce prvků

spolupracuje ve skupině na tvorbě, prezentuje ji a
sleduje prezentace ostatních

práce s ilustraci
seznamování s druhy výtvarného
umění formou hry

MuV – multikulturalita, lidské
vztahy

organizuje přiměřeně věku vlastní výtvarnou práci

sociálně
–
komunikační
dovednosti, spolupráce, prezentace,
hodnocení

OSV j - komunikace

Poznámky
6

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
4.

Výstup
Žák podle svých schopností:
umí pracovat s výtvarnými prostředky a materiály
a ovládá základní technické dovednosti

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Učivo

Poznámky
7

kresba,
malba,
konstruování,
techniky, otisk

modelování,
kombinované

pojmenovává při vlastních tvůrčích činnostech
prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na
základě vztahů

linie, tvar, objem
barva a její vlastnosti
struktury a textury
kombinace prvků v ploše a
v prostoru (symetrie a asymetrie)
proporční vztahy

užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve
vztahu k celku

uspořádání objektů do celku
(velikost, vzdálenost, statické a
dynamické uspořádání)

projevuje vlastní životní zkušenosti při tvorbě,
komunikuje svým vyjádřením s okolím, upevňuje
nejbližší sociální vztahy

vyjádření emocí, pocitů, nálad,
představ, fantazie a osobních
zkušeností

uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu
k realitě, k tvorbě a k interpretaci výtvarného
vyjádření, volí a kombinuje vhodné prostředky
k vyjádření pocitů a prožitků

výtvarné vyjádření
z hlediska
vnímání
(haptické,
vizuální,
statické, dynamické)
výt. vyjádření založené na

OSV
–
poznávání

rozvoj

OSV – osobnostní
kreativita

schopnosti

rozvoj

a

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
4.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

smyslovém vnímání (vizuální,
hmatové, sluchové, pohybové,
chuťové, čichové)
účinky umělecké výt. tvorby (film,
tiskoviny, televize, reklama)

8

porovnává
různé
interpretace
výtvarného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

porovnání vlastní interpretace
s odlišnými v rámci skupiny
druhy výtvarného umění, jejich
rozlišení, výběr, uplatnění

MeV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality

nalézá obsah výtvarných vyjádření, která vytvořil,
vybral, upravil
zapojuje obsah do komunikace v sociálních
vztazích

komunikace se spolužáky, rodin.
příslušníky, v rámci skupin ve
škole i mimo školu
vysvětlování výsledků tvorby
proměny komunikačního obsahu,
záměry tvorby vlastní i děl
výtvarného umění

MuV – etnický původ

organizuje přiměřeně věku vlastní výtvarnou práci

Poznámky

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
5.

Výstup
Žák podle svých schopností:
umí pracovat s výtvarnými prostředky a materiály
a ovládá základní technické dovednosti

pojmenovává při vlastních tvůrčích činnostech
prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na
základě vztahů

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

Poznámky
9

kresba,
malba,
modelování,
konstruování,
kombinované
techniky, grafické techniky – tisk
z výšky
linie, tvar, objem
světlostní poměry – kontrast
barva a její vlastnosti
struktury a textury
kombinace prvků v ploše a
v prostoru (symetrie a asymetrie)
proporční vztahy

užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve
vztahu k celku

uspořádání objektů do celku
(velikost, vzdálenost, statické a
dynamické uspořádání)

projevuje vlastní životní zkušenosti při tvorbě,
komunikuje svým vyjádřením s okolím, upevňuje
nejbližší sociální vztahy

vyjádření emocí, pocitů, nálad,
představ, fantazie a osobních
zkušeností

uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu
k realitě, k tvorbě a k interpretaci výtvarného
vyjádření, volí a kombinuje vhodné prostředky
k vyjádření pocitů a prožitků

výtvarné vyjádření
z hlediska
vnímání
(haptické,
vizuální,
statické, dynamické)
výt. vyjádření založené na

OSV– rozvoj schopnosti poznávání

OSV – osobnostní
kreativita

rozvoj

a

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
5.

Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, kurzy

smyslovém vnímání (vizuální,
hmatové, sluchové, pohybové,
chuťové, čichové)
účinky umělecké výt. tvorby (film,
tiskoviny, televize, reklama)
porovnává
různé
interpretace
výtvarného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

osobnostní postoj v komunikaci,
jeho utváření, zdůvodňování
porovnání vlastní interpretace
s odlišnými v rámci skupiny
druhy výtvarného umění, jejich
rozlišení, výběr, uplatnění

nalézá obsah výtvarných vyjádření, která vytvořil,
vybral, upravil
zapojuje obsah do komunikace v sociálních
vztazích

komunikace se spolužáky, rodin.
příslušníky, v rámci skupin ve
škole i mimo školu
vysvětlování výsledků tvorby
proměny komunikačního obsahu,
záměry tvorby vlastní i děl
výtvarného umění

organizuje přiměřeně věku vlastní výtvarnou práci

Poznámky
10

MeV - interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá

MuV – multikulturalita
VDO – občanská společnost a
škola

