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Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení 
pr��ezových témat

Mezip�edm�tové 
vztahy

Porovnává r�zné interpretace vizuáln� obrazného 
vyjád�ení a p�istupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

P�ístupy k vizuáln� obrazným vyjád�ením - pozorování projev� života až k inspiraci 
pro vlastní tvorbu, konkrétní projevy volného um�ní a užité tvorby, architektury, plošné 
kompozice, práce s literaturou zam��enou na výtvarné um�ní.

Pracovní �innosti, 
5.ro�ník-sbírání 
p�edm�t� (podle dekoru, 
tvaru, funkcí).

Osobní postoj v komunikaci - vlastní portfolio, ú�ast na p�íprav� a instalaci školní 
výstavy.

Vlastiv�da, 5.ro�ník-
lidé a �as, mapy.

Matematika, 5.ro�ník-
geometrie (vzájemná 
poloha p�ímek v rovin�, 
soum�rnost podle 
roviny, prostorová 
p�edstavivost).

�eský jazyk, 5.ro�ník-
literární výchova 
(základní lit. pojmy-
spojování výsledk� 
výtvarných d�l s 
písmem).

Osobitost svého vnímání uplat�uje v p�ístupu k realit�, k 
tvorb� a interpretaci vizuáln� obrazného vyjád�ení; pro 
vyjád�ení nových i neobvyklých pocit� a prožitk� 
svobodn� volí a kombinuje prost�edky (v�etn� 
prost�edk� a postup� sou�asného výtvarného um�ní).

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuáln� obrazných vyjád�ení, která samostatn� 
vytvo�il, vybral �i upravil.

Nalézá vhodné prost�edky pro vizuáln� obrazná 
vyjád�ení vzniklá na základ� vztahu zrakového vnímání k 
vnímání dalšími smysly; uplat�uje je v plošné, objemové 
i prostorové tvorb�.

Smyslové ú�inky vizuáln� obrazných vyjád�ení - um�lecká výtvarná tvorba, film, 
tiskoviny, televize, reklama; uplatn�ní spontaneity, hledání nových kontext� pro 
uplatn�ní samostatn� vytvo�ených a p�ejatých obrazových znak�; pohyb t�la a umíst�ní 
v prostoru.

Typy vizuáln� obrazných vyjád�ení - rozlišení typ� vizuáln� obrazného vyjád�ení 
(skulptura, komics, fotografie, animovaný film)

Prom�ny komunika�ního obsahu - zám�ry tvorby a prom�ny obsahu d�l výtvarného 
um�ní. 

P�írodov�da, 5.ro�ník-
živá p�íroda, �lov�k, 
ochrana p�írody, Zem� - 
sou�ást vesmíru.
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech:Evropa nás zajímá, objevujeme Evropu, jsme Evropané
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