Ateliér I. – distanční výuka č. 9 a č. 10 (30. 11. – 11. 12. 2020)
Informace ke změnám

ČTĚTE – DŮLEŽITÉ !!!

Stav PES 4 – možnost individuální výuky (učitel + jeden žák) – možno v úterý –
zájemci mě prosím kontaktujte – přednost mají žákyně závěrečných ročníků,
které pracují na závěrečné práci (středa a čtvrtek stále probíhá DV a online
výuka).

Prosím sledujte Vaše zprávy na whatsappu – zašlu zprávu o zahájení prezenční
výuky – případně mě kontaktujte, děkuji.

Stav PES 3 – návrat k prezenční výuce – dle obvyklého rozvrhu
Změny:
Výuka začíná v obvyklou dobu – konec je o 15 minut kratší – tj. v 15,30 nebo
17,50 z důvodu vydesinfikování učebny – děkuji za pochopení.
Roušky musí mít žáci i učitelé dle pokynů nařízení po celou dobu na ústech – více
podrobností na našich webových stránkách, tabulka PES nebo stránkách MŠMT.
Pokud začne prezenční výuka, nebude již probíhat distanční výuka (i online
výuka). Děkuji za pochopení.

Všem přeji hodně zdraví, krásné prožití
adventního času a všem nám přeji již svět bez
covidu a omezení.

Děkuji za Vaši přízeň, spolupráci a pochopení.

23. 11. 2020

Bc. Štěpánka Frousov

Skupina Út 13,30 + Čt 15,50

5 – 8 let (PVV – 2. ročník)

Výtvarná řada: Adventní čas
1. Výtvarná jednotka – Ladovy Vánoce
Motivace k úkolu: Znáš jméno Josef Lada? Asi ne, ale možná znáš pohádky O kocourovi
Mikešovi. Napsal a nakreslil (ilustoval – to už znáš z předchozího úkolu) je právě Josef Lada.
Byl český malíř, ilustrátor, spisovatel, zakladatel tzv. „moderní české pohádky“. Je považován
za jednoho z našich největších umělců. Narodil se v roce 1887 – to je více jak 130 let. Jeho
obrázky jsou i pro dnešní děti poutavé a zajímavé.

Pomůcky:
Papír A4, tužka, pastelky, fixy a hračky
– např. Lego – postavičky, zvířátka, stavebnice

Zadání úkolu: podle přiložených obrázků Ladových zimních obrázků (nebo
podobných se zimní tématikou) nakresli tzv. pozadí (to je to, co je za hlavním
motivem – zde za zvířátky) a dotvoř za pomoci hraček anebo předmětů, které ti
připomínají hlavní motiv obrázku. Vytvoříš tak tzv. 3D efekt
Takto vytvořený
obrázek a předlohu mi vyfoťte a zašlete přes whatsapp – už se na obrázky moc
těším!!!

Viz. obrázek – pozor, zde není zimní pozadí

2. Výtvarná jednotka – Vánoční balicí papír
Motivace k úkolu:
- blíží se čas nadělování dárečků. Možná i Ty
už jsi něco vyrobil(a). Dárek by měl být
překvapením, které je zabalené v hezkém
papíře. A to je náš dnešní úkol.
Pomůcky:
Papír (nejlépe hedvábný např. z krabice od
bot nebo z květiny), brambora – rozkrojená
napůl, vykrajovátka vánoční, nožík – s tím
pomůžou rodiče, anilínové nebo temperové barvy, štětec

Zadání úkolu: vyrob si bramborové tiskátko a za pomocí barev si natiskni svůj
balicí papír:
Papírů si natiskni více, můžeš tisknout i na
světlejší barevné papíry, motivy a barvy můžeš
různě kombinovat. Některé tisky použijeme i
na příští výuce.

Skupina – St 13,30 + St 15,50 + Čt 13,30

1.

9 – 12 let (3. – 5. ročník)

Výtvarná jednotka – Kompozice nálad

Pomůcky:
Papír A4 – přeložený na 3
stejné části, jedna
temperová barva
/oblíbená/, karton nebo
dřívko nebo korková zátka

Zadání úkolu:
Pomocí otisku nástroje
/dřívko, karton, zátka/ a
barvy do prvního pole
vyjádři harmonické,
příjemné pocity, do
druhého pocity nesouladu,
nepříjemného, chaosu….a
do třetího změnu nálady,
akčnost, výbuch, pohyb.

Nezapomeň splněný úkol vyfotit a zaslat přes whatsapp – těším se

2.

Výtvarná jednotka – Střídání nálad

Pomůcky: tvrdší papír (karton, čtvrtku), řezák nebo nůžky, tempera, štětec
plochý, houbička, vatová štětička nebo karton.
Zadání úkolu: postupuj podle fotografií – vyřízni si okénko, kresebný nástroj
různě nakláněj, tahy veď různými směry, různými formami otisků – tak jako se
střídá u lidí nálada…..

Okének můžeš mít tolik, kolik chceš. Nezapomeň poslat fotku, děkuji

Skupina – Út 15,50 + Kačka, Ema, Marino

13 – 18 let – II. st

Předchozí úkoly byly zadány do 6. 12. 2020 – někteří se mi dosud neozvali, a tak
nevím, zda na úkolech pracují. Prosím, ozvěte se a případně zašlete foto.
Zadání úkolu: inspirační výzva – „recykluj“ roušku, respirátor – dozdob si dle
vlastního nápadu.
Jako inspiraci přikládám fotografie. Těším se na vaše nápady a fotografie

Pokud bychom se nepotkali do Vánoc, přeji Vám všem hezké prázdniny,
splněná přání pod stromečkem i v novém roce. Těším se na Vás

