Distanční výuka II. – 3. + 4. týden – Ateliér I. – Bc. Š. Frousová

Prosím přečtěte:

Informace pro všechny žáky a rodiče,
vzhledem k tomu, že se situace zhoršuje a stále mění, nelze brát
předchozí a zde uvedené informace, že budou stále platné.
Prozatím je nabízena distanční výuka s možností vyzvednout si
výtvarný materiál (čtvrtky, anilínové barvy, pastely, štětce, tempery –
jen s přinesením vlastních skleniček – máme velké balení, palety, hlínu
apod.) V případě Vašeho zájmu je třeba se předem domluvit –
momentálně je možnost v úterý od 17,30 do 20,30 hodin. Pokusím se
vyjít vstříc.
Příchod pro pomůcky preferuji zadním vchodem přes zahradu
/materiál předám oknem z terasy/.
Zadané úkoly se snažím přizpůsobovat možnostem a schopnostem
žáků a podmínek. Nároky jsou nižší než při prezenční výuce, ale může
se stát, že něco nepochopíte a něco „nevyjde“. Nebuďte z toho zoufalí.
Klidně mi zavolejte, ráda poradím. Výsledkem má být pro žáky radost
z tvůrčí práce, rozvoj schopností, odpočinek a zábava.
Budu ráda za každou Vaši odezvu, zaslaný obrázek. Již se tak i u
některých spíše mladších žáků děje, děkuji. Je to pro mě i pro žáky
zpětná vazba, která je důležitá.
Děkuji za pochopení. S přáním zdraví a klidu Štěpánka Frousová

Skupina - Út 13,30 + Čt 15,50

5 – 8 let (PVV – 2.ročník)

Výtvarná řada: Barvy
1.

Výtvarná jednotka

Námět – Barvy podzimu
Učivo – malba a její aspekty
Kontext – oborový – Henré Tullet - Barvy
Cíl – nacházet a umět namíchat přírodní odstíny a vhodně je použít,
poznat rozličné tvary a velikosti

Realizační prostředky: čtvrtka A4, různé listy ze
stromů, tempera příp. anilínové barvy, houbička příp.
štětec
Formulace úkolu - podle předlohy otírat
navlhčenou houbičkou namíchanými
temperovými barvami obrys listů směrem ven,
použít celou plochu čtvrtky, do prázdných ploch
listů je možno otisknout listy (možno i listy jiných
tvarů)
2. Výtvarná jednotka – na podzimní prázdniny

Námět – Barevné listy
Cíl – nacházet barvy v podzimní přírodě – škálování barev a tvarů,
rozvoj představivosti a kreativity

Pomůcky – lepidlo, vylisované listy, permanentní nebo
akrylové fixy příp. akrylové nebo temperové barvy, pastelky na podklad.
Formulace úkolu: z listů vymyslet zvířátko nebo i něco jiného, listy je možné barvami dozdobit, nalepit.

Další možností jsou práce z kaštanů. Školáci si mohou opakovat písmena a zkusit složit slova

S listy si je možné hrát – skládat je podle barvy, velikosti, najít nejmenší či největší list, vytvářet různé
obrazce či obrázky…..fantazii se meze nekladou

Skupina - St 13,30 + St 15,50 + Čt 13,30
Výtvarná řada:
1.

9 - 12 let (3. – 5.ročník)

Tajemství hlubin Japonska

Výtvarná jednotka

Námět – Listy a současné japonské umění
Učivo – malba a její vlastnosti, práce s body
Kontext – oborový - Jajoi Kusama
Cíl – asociace pocitů podzimních barev
Realizační prostředky – čtvrtka, temperové barvy příp,
vodové barvy, korková zátka nebo pěnové kolečko pro tisk,
list
Formulace úkolu - list si položíme a pevně držíme na čtvrtce a otiskováním barvy zátkou –
body, pokryjeme celou plochu, zůstane prázný jen obrys listu.

Alternativní úkol (kdo nemá tempery,
vodovky)
Námět – Monmon kočka
Kontext – oborový - Kazuaki Horimoto
Kitamura – Monmon cats
Realizační prostředky – papír barevný A4,
fixy, voskové pastely nebo pastelky

Formulace úkolu – dle vlastní fantazie a předlohy vytvoř „veselou kočku“
Zašlete prosím fotografii své práce přes whatsapp nebo emailem (steno@seznam.cz)

Inspirace na podzimní prázdniny

Zašlete prosím fotografii své práce přes whatsapp nebo emailem
(steno@seznam.cz)

Skupina - Út 15,50
Výtvarná řada:
1.

Tajemství hlubin Japonska

Výtvarná jednotka

Námět – Japonská vlna
Učivo – kresba, navazující na předchozí
jednotky
Kontext oborový - Velká vlna u pobřeží
Kanagawy- Kacušiko Hokusai
Cíl – rozvoj kresebné techniky a představivosti
Realizační prostředky – tuž, pero, inkoust,
tenký fix
Formulace úkolu
- vlny lze kreslit různými
kresebnými „vzory“, které se různě střídají
nebo opakují. Navrhni své vlastní vlny nebo
využij předloh.

13 – 18 let (6.-7.ročník + II. st)

Inspirace na podzimní prázdniny

