
 

Ateliér I. – distanční výuka č. 7 a č. 8 (16. – 27. 11. 2020) 

 

Informace pro všechny skupiny:  ČTĚTE PROSÍM……. 

Pro ty, kteří se chtějí připojit k online výuce došlo k těmto změnám: 

 

Nejstarší žáci (13 – 18 let) – každý čtvrtek od 16 hodin – čt 16 

Žákyně 7.roč. I. st. – závěrečná práce – konzultace – každý čtvrtek od 17,15 hod 

Žáci od 9 do 12 let – každou středu od 15 hodin – st 15 

Žáci nejmladší od 5 do 8 let – každou středu od 16,30 hodin – st 16,30 

(v případě většího zájmu mohu dát ještě hodinu od 17,30 hodin – pro ty co nestíhají od 

16,30) 

 

Noví zájemci o online výuku zašlou svůj email pro zaslání pozvánky –  

VŽDY DO PONDĚLÍ DO 20,00 hodin (děkuji za respektování tohoto termínu) 

 

Zájemci o vyzvednutí materiálu se se mnou den předem domluví a sdělí mi, co 

by potřebovali (materiál je nutné připravit, děkuji za pochopení) 

Termíny pro vyzvednutí ve škole jsou: 

- sobota 21. 11. od 9,30 do 11 hodin  

- úterý 24. 11. od 17,15 do 19,30 hodin 

 

 

Děkuji žáčkům za jejich práce (+ zaslané fotografie) a jejich rodičům, kteří své 

děti podporují a pomáhají jim. Š. F. 

 

 



 

Skupina Út 13,30 + Čt 15,50   5 – 8 let (PVV – 2. ročník) 

Výtvarná řada: Uspávání broučků 

1. Výtvarná jednotka – Příprava na spánek – dopracování   16.- 20. 11.  

Motivace k úkolu: každý brouček má domeček v trávě, v listí, kde se ukládá k zimnímu 

spánku. 

Můžeš se podívat na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=zujcaK2trX8 

Pomůcky: tužku, nůžky, lepidlo, suchý pastel, čtvrtku 

A4 -3, anilínové (vodové) barvy, kulatý štětec, voda, sůl 

Zadání úkolu: Pokud jsi se pozorně podíval na pohádku, viděl jsi, 

jak takový domeček vypadá, jak je malinký a schovaný v trávě. 

Nakresli suchým nebo voskovým pastelem na čtvrtku vysokou 

trávu (zabere většinu čtvrtky, použij jednu světlejší barvu – bílou, 

okrovou, sv.zelenou), pak vystřihni (z minulého úkolu – frotáže 

listů) listy do tvarů domečku (může být 1 – 3), nalep ho dolů do 

trávy, tužkou ho okolo celého domečku „zasyp“ jehličím (bude 

orámovaný) a tužkou domečku 

dokresli spícího broučka, 

okénka, dveře, komín – vše co 

tam budeš chtít mít. Zbytek bílé 

plochy, kde je tráva vymaluj 

tmavě modrou nebo černou 

nebo fialovou anilínovými 

barvami a štětcem. Měla by být 

stále vidět tráva. Ještě do mokré plochy trošku nasyp sůl, 

kterou po uschnutí sklepej do koše. 

                                         



 

 2. Výtvarná jednotka – Ze života broučka 23. – 27. 11. 

Motivace k úkolu: pokud máš doma knížku Broučci anebo jsi 

viděl pohádku, tak si vzpomeň na obrázky – těm v knize se 

říká ilustrace a nakreslil je nějaký ilustrátor – výtvarník. Mezi 

ty, kteří namalovali broučka patří: Jiří Trnka, Ondřej Sekora, 

Vlasta Švejdová, Milada Kudrnová aj. 

Zadání úkolu: zkus si práci ilustrátora a nakresli svého 

broučka nebo jeho rodinu anebo nějakou událost 

z broučkova života. Můžeš se inspirovat přiloženými obrázky 

a můžeš použít techniku, kterou už znáš anebo ji máš 

nejraději (co máš doma). 

Už se těším na Vaše obrázky       

  

 

 

 



Příloha k vytištění        

 

 



      

 

  

 

 

 

 



Skupina – St 13,30 + St 15,50 + Čt 13,30  9 – 12 let (3. – 5. ročník) 

1. Výtvarná jednotka – Kompozice nálad  
- prohlédni si pozorně obrázky – všechny mají něco společného…….co? 

        

Bart van der Leck - Kompozice         Carl Buchheister – Kompozice modrý čtverec 

       

Otto Freundlich – Kompozice     K.R.H. Sonderborg – Kompozice 

- JE TO název KOMPOZICE…..CO TO JE?   Zkus to nejprve vlastními slovy…… 



Kompozice  nebo pravidla kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání 

prvků v uměleckém díle: v malbě, grafickém designu, fotografii, kinematografii a 

sochařství. Ve výtvarném umění lze kompozici také považovat za organizaci prvků umění 

podle principů umění. (Zdroj: https://cs.qaz.wiki/wiki/Composition_(visual_arts) 

Zadání úkolu a pomůcky: 

Vytvoř si vlastní kompozici z dostupných prostředků – můžeš použít a vystřihnout časopisy 

nebo si udělej vlastní šablonu (prvek se ti bude opakovat v určitém uspořádání) – můžeš 

použít temperové barvy, fixy, pastelky apod. 

 

2. Výtvarná jednotka – Podzimní ráno 

Tento úkol mě napadl při pohledu na ranní jinovatku na trávě. Co je to jinovatka? 

Jinovatka nebo krystalická námraza je krystalický 

ledový potah pevných povrchů vznikající 

desublimací zejména při mlze a slabém větru za 

teplot nižších než −8 °C. Tvoří se například na 

trávě, na větvích stromů nebo střechách budov. 

Podmínkou pro vytváření jinovatky je ochlazení 

pevných těles pod bod srážlivosti. (Zdroj 

Wikipedie) 

Pomůcky: čtvrtka A5, anilínky nebo vodovky, suchý, olejový nebo voskový pastel, sůl, štětec, 

voda 

Zadání úkolu: nakresli si olejovým nebo voskovým pastelem stébla trávy, můžeš použít 2-3 

odstíny, poté jednotlivá stébla obtáhni bílým suchým nebo voskovým pastelem. Celou čtvrtku 

vymaluj anilínkami – použij barvy, které ti připomínají studené podzimní ráno – viz. obrázky. 

Poté ještě do mokrého podkladu nasyp trošku soli. Po uschnutí sůl sklepni do koše. A je 

hotovo. Nezapomeň mi obrázek vyfotit a poslat – už se na ně těším       

                                                 

https://cs.qaz.wiki/wiki/Composition_(visual_arts)


 

 

 

 



Skupina – Út 15,50 + Kačka, Ema, Marino            13 – 18 let – II. st 

 

Výtvarný projekt: Tajemství hlubin Japonska 

1. Výtvarná jednotka – Japonská vlajka 

Motivace: 

Japonská vlajka je tvořena bílým listem s 

červeným kruhovým polem, které je uprostřed 

vlajky. Bílá barva vlajky symbolizuje čistotu a 

poctivost, červená pak náruživost, upřímnost a 

nadšení. Červený kotouč symbolizuje slunce. 

 

Zadání úkolu: 

  Využij motivu japonské vlajky a vytvoř vlastní 

práci nebo nové logo – motivací jsou přiložené obrázky – zkus 

vymyslet vlastní nápad. 

 

                                                        

Adolph Gottlieb – Blast   

 

 

                     Hokusai Gorija 

 

 

 

 



2.Výtvarná jednotka – Tradice Japonska v obrazech 

Zadání úkolu na 2 vyučovací jednotky (do 6. prosince) 

vytvoř libovolnou technikou návrh na plakát (mozaiku, koláž, asambláž) na Japonsko jako 

zemi, která má svoje tradice (které už většinu znáš). Jako inspirace ti může posloužit 

přiložená obrazová příloha.  

Už teď se těším na Vaše práce a předem děkuji za zaslané fotky       

                                 

 

 

                   



               

 

                      



                     

                    


