
Distanční výuka II. – 1.+2. - Ateliér I. – Bc. Štěpánka Frousová 

Prosím rodiče a žáky, aby mě kontaktovali nejlépe v obvyklé době 

jejich výuky nejlépe přes WhatsApp.  

Pomůcky k práci si lze po předběžné dohodě vyzvednout vždy v úterý 

od 17,45 do 20,00 hodin v ateliéru I. v Kollárově 17. 

 

Skupina - Út 13,30 + Čt 15,50   5 – 8 let (PVV – 1.ročník)      

Výtvarná řada: Tajemství hlubin Japonska                                                           

1. Výtvarná jednotka 

Námět – Sakura          

Učivo – prostřednictvím výtvarných tvorby 

seznámit žáky s životem a kulturou 

Japonska 

Kontext – výukový – tužová malba sumie 

 - navazující jednotka na předešlou        

výuku 

Cíl: rozvoj výtvarné představivosti a 

myšlení o přírodních jevech (stromy sakury) 

Formulace úkolu: Nakapej si na papír několik kapek černé tuže a brčkem je 

rozfoukej do tvaru větve, větviček. Po zaschnutí si domaluj vatovou tyčinkou a 

smíchanou růžovou temperou květy – viz obrázek sakury. Pokud nemáš temperu, 

je možné použít krepový papír – zmačkat a nalepit kuličky      

Technické realizační prostředky:  papír A4, černá tuž, brčko, bílá a červená tempera, vatová 

tyčinka (příp. růžový krepový nebo průsvitný papír a lepidlo) 

 



Skupina Út 13,30 + Čt 13,30 PVV – 1. ročník 

2. Výtvarná jednotka 

Námět –   Hranice bodů      

Výtvarný úkol: asociace pocitů 

Cíl: rozvoj výtvarné představivosti a abstrakce 

Kontext – oborový – Kusama (současná japonská 

umělkyně – inspirace puntíky) + Jan Steklík 

(reakce na návštěvu výstavy v Becherově vile 

dne 17. 9.) 

Technické realizační prostředky: 1x 

čtvrtka A4 (papír), kulatý štětec, 

anilínové nebo vodové barvy příp. barevné tuže, černý tenký fix nebo černá 

propiska, voda 

Formulace úkolu: Nakapej si několik kapek 2 – 3 barev za 

pomocí štětce, barvy a vody      Po zaschnutí „uzavři“ každou 

kapku vytvořením kolečka okolo. Může se stát, že se některé 

takto orámované kapky spojí a někde zůstane i prázdné místo. 

Alternativa_ Pokud nemáš anilínové (vodové barvy) nebo barevné tuže, je 

možné nakreslit puntíky pastelkami, voskovkami nebo fixy a poté postupovat 

„rámečkováním“ fixem nebo černou propiskou. 

 

 

 

                          

V případě jakýchkoliv dotazů se mě nebojte kontaktovat – nejlépe v úterý 13,30 

– 15,50 nebo čt 15,50 – 18,00 hodin. Budu ráda za jakoukoliv zpětnou 

vazbu(foto).  Jakékoliv zpracování je správné       



Skupina Út 15,50 – 18,05 + čt Marino, Ema Z., Kačka B. – II. stupeň 

 

Výtvarná řada: Tajemství hlubin Japonska    

Námět – Samuraj, Gejša, Sumo zápasník 

Učivo – figurální kresba (malba)  

Kontext – výukový – malby figur sumie R. 

Mullerové 

Výtvarný úkol: studijní kresba figury 

1.+ 2. Výtvarná jednotka 

Formulace úkolu: 

studijní kresba postavy dle vlastního 

výběru nebo předlohy – návaznost na 

japonské tradiční „postavy“. Důraz klást na 

správné proporce, šrafování a stínování. 

Technické realizační prostředky: 

Uhel, rudka, tužka, tuž, suchý pastel 

  



   

Kresby je možné kolorovat akvarelovými (anilínovými nebo vodovými barvami, 

příp. ředěnou tuží) nebo je možno použít suchý pastel. 

V případě dotazů mě kontaktujte pokud možno v úterý od 16 do 17,20 hodin. 

Děkuji a těším se na Vaše práce      . 

 

 



Skupina Středa 13,30 – 15,50  

Výtvarná řada: Tajemství hlubin Japonska      

1. Výtvarná jednotka          

Námět – Gejša, Sumo zápasník 

Učivo – figurální (malba)  

Kontext – výukový – malby figur sumie R. Mullerové 

Výtvarný úkol: studijní kresba nebo malba figury 

              

Technické realizační prostředky: čtvrtka (papír) A3, SUMO - tempera, plochý štětec, tempery, 

GEJŠA – tužka, fix nebo černá tuž, olejový nebo voskový pastel, pastelky příp. fixy 

Formulace úkolu: nakreslit nebo namalovat typické „postavy“ tradic Japonska – 

žáci si mohou sami vyhledat předlohu. 

 

2. Výtvarná jednotka 

Námět – Šintoistický chrám (brána)          

Učivo – architektura tradičního Japonska 

Výtvarný úkol – kresba objektu – stavby 

Technické realizační prostředky: 

- dostupné výtvarné prostředky 

- pastelky, tuž, vodové, temperové barvy 

Formulace úkolu:  podle předlohy 

(fotografie) správně proporčně zachytit typickou japonskou stavbu. 

 

 



 

  

 

 



Skupina středa 15,50 – 18,05 

1. Výtvarná jednotka 

- úkol pro starší a zkušené žáky  - úkol pro mladší žáky 6 – 8 let  

                     

   

Námět – Gejša nebo japonská panenka kokeši 

Technické realizační prostředky: dle podmínek žáka – papír, čtvrtka A5 nebo A4, kresba 

tužkou, tenkým fixem, pastelky, olejový pastel, fixy 



2. Výtvarná jednotka 

Výtvarná řada: Tajemství hlubin Japonska      

Námět – Monmon kočka 

Kontext – oborový - Kazuaki Horimoto Kitamura – Monmon cats  

Výtvarný úkol –  

Technické realizační prostředky: 

- dostupné výtvarné prostředky 

- čtvrtka nebo papír A4, pastelky, tuž, tužka, fixy 

Formulace úkolu:  podle předlohy správně proporčně zachytit typickou japonskou kresbu 

Výtvarný úkol – pro kresbu využít celou plochu čtvrtky, papíru, vhodně použít japonské 

motivy. 

 



- Pro mladší a začínající žáky 

  

   

Konzultace po telefonu ve středu 16 – 18 hodin. Těším se na Vaše práce 



Skupina čtvrtek 13,30 

- úkoly byly zadány na poslední hodině 
- kdo nemá zadáno vybere si z úkolů skupiny středa 13,30 nebo 15,50 

V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte – nejlépe 

v době Vaší výuky – tj. čtvrtek 13,30 – 15,45. 

 

 

Skupina čtvrtek 15,50 

- úkoly byly zadány na poslední hodině 
- kdo nemá zadáno vybere si z úkolů skupiny úterý 13,30 

V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte – nejlépe 

v době Vaší výuky – tj. čtvrtek 15,50 – 18,05. 

 

Materiál si lze vyzvednout po dohodě předem a to v úterý od 

17,45 do 20,00 hodin ve škole Kollárova ul. 17.  

 

 

Těším se na Vaše práce – zašlete mi foto       děkuji 

Společně to zvládneme a brzy se uvidíme !!! 

 

 

 

Dne 4. 10. 2020    Bc. Štěpánka Frousová 

 



 

 

 


