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PROGRAMOVÝ  LIST  AKCE  
 

Program akce:           „Prostorová tvorba“ 
  
Cílová skupina žák ů:    6.-8. ročník  ZŠ   -Regionální reklamní agentura žáků 
                      Počet:    15 – 20 
 
Forma:     - pedagogika celistvé výchovy  a aktivního učení 
 
Organizace:   -   čtyři školní vyučovací hodiny , potřebná domácí příprava 
 
Požadavky:   - vhodné tvůrčí prostředí - učebna výtvarné výchovy, školní dílna, 
                              výstavní prostory 
                               
Cíle  akce:    - seznámení žáků s hmotnou kulturou a životním prostředím člověka 
 
Vazby  na  kompetence ŠVP ZV:    -  kompetence k učení  

- kompetence  sociální a personální 
- kompetence komunikativní 
- Kompetence občanské 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence pracovní 
 

Vazby na oblasti ŠVP ZV:                 -   rozvoj  schopnosti poznání 
                                                                  -    kreativit 
                                                                  -    kulturní diferenciace 
                                                                  -    vztah  člověka  k  prostředí 

- týmová práce, spolupráce 
a komunikace 

 
 
Vazba  na  pr ůřezová  témata  ŠVP ZV:   -   osobnostní a  sociální výchova 

               -  multikulturní  výchova 
               -  environmentální výchova 
               -   mediální výchova 

                                                                                 -   pracovní  a kreativní výchova 
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Pomůcky a vybavení:    - vybavená pracovna,  ilustrační podklady, dataprojektor, 
                                                interaktivní tabule, vhodné pracovní desky,výtvarný  
                                                materiál:  tužka,guma, různé druhy  papíru, modelovací 
                                                hmota, sádra, nůžky … 
 
 
Program  osnova  hodiny, akce:    
 

1) Zahájení – věci kolem nás, předměty a prostor, vkus, krása věcí ,životní 
prostředí, estetika. 

2) Výtvarné zásady krásy věcí – geometrie, symetrie, linie,rytmus,kontrast, 
členitost, kompozice, výrazové prvky  ( materiál, barva…). 

3) Užité umění kolem nás – aktivní hledání krásy v běžném životě, lidové umění, 
předměty denní potřeby, hračky, divadlo, film, ilustrace… 

4) Osvojování výtvarných poznatků a hledání zkušeností – výtvarná výroba a 
architektonika, prostorové vytváření, práce v různých technikách ( skupinové 
rozdělení ), prostorové vyjadřování v různých materiálech. 
 

 
Poznámka:    Osvětové  seznámení  a využití - školní výstavka, technologické 
                           a návodové listy nejzajímavějších objektů. 
 
Autor:    Mgr. Václav Kuneš,  Mgr. Zdeňka  Pojslová 
 
Realizátor:             Základní škola M.J.Husa a Mateřská  škola  Husinec leden  2010 


