2.stupeň
   1. METODICKÝ RAD 
VÝTVARNÝ JAZYK – KOMPOZÍCIA
Metodický rad obsahuje úlohy, ktoré sú zamerané na pochopenie výrazových možností vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia a vzťahov medzi nimi; vedú k hlbšiemu (analyticko-syntetickému) poznávaniu výtvarného jazyka a k jeho cieľavedomému používaniu; pri ukážkach je dôraz na porovnávanie rôznych riešení vo výtvarnom umení – do porovnávania je možné zaradiť i prejav žiakov.
Sumárnym edukačným cieľom metodického radu je získať základné skúsenosti a uvedomiť si výrazové možností základných vyjadrovacích prostriedkov a ich vzťahov v kompozícii.  
výtvarný problém
úloha / opis procesu
námetové možnosti
poznámky a ukážky
technické
možnosti
edukačný cieľ
5. ročník
5.1. negatív a pozitív v plošnom
vyjadrení
a) figurálna kompozícia v členitom prostredí rozkreslená na puzzle (pole zodpovedá obrysu tvaru); kontrastné vyfarbenie rozlišujúce pozadie 
a figúry; vystrihnutie a skladanie
naratívna kompozícia,
hravá činnosť
ukážky: vizuálne rébusy založené na „prepínaní“ pozitívu a negatívu, na dvojakých možnostiach čítania;
plošná skratka (napr. H. Arp, nová figurácia)
kresba, maľba,
farebné šrafovanie na kartóne;
vystrihovanie
a) pochopenie vzťahov 
a zameniteľnosti vonkajšieho 
a vnútorného tvaru
b) rôzne možnosti radenia a zmnožovania tvaru


b) kresba figúr (resp. predmetov)
 v pohybe (v rôznych polohách), šrafovanie figúry ako plochy, šrafovanie pozadia ako plochy
figuratívna kompozícia, skratka pohybu (obrys, sledovanie tvaru ako plochy)
následné ukážky: 
záznamy skratky vo fotografii,
kompozičné hry s negatívom 
a pozitívom (napr. R. Magritte)
a) kresba, rôzne možnosti a výrazy šrafovania (expresívne, geometrické)



c) šablona – negatív-pozitív:
kresba tvaru podľa skutočnosti (dôraz na obrys); vyrezanie tvaru – vznik negatívneho tvaru (pozadie); kompozícia využívajúca obidve časti šablóny – radenie, variovanie tvarov
a) figúra 
b) zátišie
následné ukážky:
používanie šablony 
v dekoratívnom maliarstve, pri americkej retuši;
nová figurácia
kresba, vystrihnutie (vyrezanie), striekanie, fŕkanie, natieranie... cez šablonu

5.2. negatív
a pozitív v priestorovom vyjadrení
odtláčanie predmetov do hlinenej vrstvy (radenie, kompozícia); odlievanie do sadry

výber tvarovo zaujímavých (asociatívnych) predmetov
ukážky: dadaistické, surrealistické a neodadaistické objekty a asambláže
odtláčanie do hliny, odlievanie do sadry, patinovanie






5.3. textúra/ materiálo- vosť
žiaci pracujú s materiálmi rôzneho povrchu, krčivosti, tvrdosti, krehkosti; 
s farebnou hmotou rôznej kvality, s rôznymi modelovacími hmotami a tvrdými sochárskymi materiálmi;
úloha je založená na konfrontácii textúr, hmatových vlastností materiálov

a) figuratívna alebo nefiguratívna téma
b) konfrontácia materiálov ako téma (drsné a hladké, matné 
a lesklé, tvrdé a mäkké...)
c) naratívne tematizovanie textúry (napr. portrét drsného kovboja a jemnej baletky...)
následné ukážky:
kontrastné spracovanie rovnakých motívov (napr. art brut a americká retuš);
materiálové koláže, asambláže 
a plastiky
a) materiálová koláž/asambláž
b) pastózna 
a transparentná maľba (tempera a akvarel, 
c) modelovanie kombinujúce tvrdé a mäkké materiály (kameň, kov 
a hlina)
a) haptický zážitok z tvorby / vzťah 
k optickému výrazu
b) získavanie skúsenosti 
z kombinovania materiálov
c) uvedomenie si výrazovosti povrchov, textúr
6. ročník
6.1. mierka a proporčné vzťahy
a) približovanie a vzďalovanie:
zväčšovanie (zmenšovanie) časti (výseku) kompozície; farebná perspektíva, zaostrovanie; zmeny mierky
a) príbeh: pristávanie kozmickej lode (fázy približovania – výsek krajiny
b) „lupa“: zväčšovanie vytipovaného detailu kompozície v niekoľkých fázach
následné ukážky:
figúra v prostredí – výraz priestoru v závislosti od mierky
(intímnosť, monumentálnosť, stiesnenosť...); architektúra, obraz
maľba (tempera, pastel)

a) rozvíjanie predstavivosti ovplyvnené pozorovaním
b) uvedomovať si pôsobenie priestoru, jeho mierky voči človeku
c) naučiť sa vyjadrovať vzdialenosť 
a blízkosť veľkosťou, tvarom, ostrosťou 
a farbou

b) mierka: kresba (maľba) predmetu, jeho opakované radenie pri stálom zmenšovaní; doplnenie prostredia (podporujúceho priestorovosť); kolorovanie v súlade s farebnou perspektívou 
pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti / kombinácia s predstavou
následné ukážky:
porovnávanie egyptského a gréckeho kánonu a perspektívy
a) kolorovaná kresba (tuš; akvarel, pastel)
b) maľba (tempera, pastel)

7. ročník
7.1. poriadok 
a chaos
/ stabilita 
a labilita
rôzne kompozičné variácie usporiadania prvkov na ploche podľa princípov (diagonálne, horizontálne, radiálne...) alebo chaoticky; porovnávať výraz;
konštrukcia a dekonštrukcia usporiadania prvkov
a) geometrické a organické tvary
b) predmetné tvary
následné ukážky:
geometrická a lyrická abstrakcia, akčná maľba (dripping, tachizmus)
a) koláž
b) kresba a maľba
c) kombinácie techník
d) grafika – linoryt
a) uvedomiť si rôzne možnosti usporiadania
b) naučiť sa hľadať a dopĺňať zmysel v náhodných zoskupeniach

usporadúvanie: náhodne rozhodené prvky sa žiak pokúsi artikulovať čo najmenším počtom zásahov; fázy sú zaznamenané alebo fixované (koláž...)
a) hra mikádo a jej usporiadanie do tvaru
b) rozhodené papieriky, črepiny...
a) séria koláží
b) asambláž
c) kresebný (fotografický) záznam situácie


8. ročník
8.1.
štylizácie  
štylizačné variácie jedného predmetného tvaru; štylizačné posuny: geometrizácia, skryštalizovanie, zahmlievanie, tvarové zmäkčenie, roztečenie, zoštíhlenie, stučnenie, zmena podoby smerom k..., poľudštenie, hybridácia...

východiskom je kresba (maľba) živočícha, predmetu, rastliny...
následné ukážky: surrealizmus, imaginatívne tendencie – porovnať s kubizmom, impresionizmom, fauvizmom, neodadaizmom, konceptualizmom...;
štylizácia tvaru v dizajne
a) kresba
b) kolorovaná kresba
c) maľba
d) modelovanie
a) pochopenie tvarovej rozmanitosti vo vzťahu k výrazu
b) konfrontácia rôznosti tvarov

9. ročník
9.1. 
skúmanie kompozič-ných princípov vo výtvarnom umení 
a v prírode
hľadanie kompozičných princípov (delenie kompozičnej plochy, tvaru, komponovanie na horizontálu, vertikálu, diagonálu, na stred, dynamická a statická kompozícia) vo výtvarných dielach;
cvičenie: delenie rôznych geometrických tvarov podľa zlatých rezov; hľadanie a dokresľovanie zlatých rezov do reprodukcií; hľadanie kompozičných princípov vo svojich starších výkresoch, ich variovanie s použitím rôznych kompozícií;
porovnávanie s prírodnými útvarmi a s princípom zlatého rezu v rôznych oblastiach
objavovanie skrytých tajomstiev;
zlatý rez - v prírode a v dielach človeka;
ktorá kompozícia vzbudzuje dojem pohybu, rýchlosti, pokoja, výstupu a zostupu, rotácie, rozpadu, pevnosti - interpretácie žiakov a výklad učiteľa
následné ukážky:
ukážky zlatého rezu v kompozícii výtvarných diel, 
v prírode, v matematike...
a) kresba (ceruza, tuš, fixka...)
b) maľba (tuš, akvarel, tempera)
c) koláž 
a kresba
d) kombinácia techník
a) uvedomenie si výrazových možností kompozície 
b) pochopenie rozmanitých možností pôsobenia toho istého prvku
v rôznych kompozičných vzťahoch



