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PROGRAMOVÝ  LIST  AKCE  

 
Program akce:     „Barevná škola – našima o čima“ 

 
Cílová skupina žák ů:    6.-8. ročník  ZŠ   -Regionální reklamní agentura žáků 
                      Počet:    15 – 20 
Forma:    pedagogika  celistvé  výchovy,  prezentace a  motivace s výkladem, učení 
                  prostřednictvím výtvarných aktivit,  kreativní  zpracování  námětu 
Organizace:   - čtyři  školní vyučovací hodiny  
Požadavky:    - vhodné prostředí tvůrčího  charakteru  - kreslírna, galerie, ateliér, 
                            školní dílna … 
Cíle  akce:    seznámení  se  zásadami dekorativní práce, jak vzniká barva, 
                        podklady  a  potřeby  pro  výtvarné   zpracování  námětu, návrh  
                        barevné úpravy  budovy školy 
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 
                                                                  -    kreativita 
                                                                  -    komunikace 
                                                                  -    kulturní diferenciace 
                                                                  -    vztah  člověka  k  prostředí 
                                                                  -    týmová práce a spolupráce 
Vazba  na  pr ůřezová  témata  ŠVP ZV:   -  osobnostní a  sociální výchova 

            -   multikulturní  výchova 
            -   environmentální výchova 

                                                                              -  mediální výchova 
Pomůcky a vybavení:    - vybavená pracovna, dataprojektor, ilustrační podklady, 
                                                vhodné pracovní desky,výtvarný materiál:  tužka,guma,  
                                                barevné  fixy, pastelky, barevné papíry, akvarelové 
                                                barvy, nůžky … 
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Program  osnova  hodiny, akce:    

1)  Zahájení, společné seznámení  s úkolem, řízená rozprava nad ukázkami 
 a  současnými   technologickými  možnostmi,  místní  stav  

2)  Vlastní  výtvarné  nápady a návrhy 
3) Výtvarné zpracování vybraného  návrhu 
4) Vyhodnocení, ocenění, instalace školní minivýstavy, závěr 

 
Autor:    Mgr. Václav Kuneš,  Mgr. Zdeňka  Pojslová 
 
Realizátor:    Základní škola M.J.Husa a Mateřská  škola  Husinec březen  2009 


