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Anotace  

Diplomová práce s názvem „Cesta kolem světa“ je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jako je projekt, 

projektová metoda, projektové vyučování, dále se zaměřuje na projekty v primárním 

vzdělávání a projekty výtvarné. Projektu je také věnována pozornost z hlediska jeho 

předností a úskalí, fází, řešení a hodnocení. Podrobně jsou zde i popsány výtvarné 

techniky a mezipředmětové propojení. Praktická část realizuje poznatky z teoretické 

části. Obsahuje dvanáct témat, jejich pracovní postup a vlastní realizaci. Výslednou 

podobou je soubor metodických listů a kalendář.  
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Summary  

This diploma thesis is called „Journey around the world“. It´s divided into two 

parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part in general introduces  

a project, project methods and project studies. It also talks about project´s realization in 

a Primary school and art projects. The attention is focused on the positives and the 

negatives points of view in projects, the step by step phase project realization , an 

evaluation and it also focuses on different art techniques and interdisciplinary relations 

combined thru other subjects. The practical part reflects inspiration from the theoretical 

part. It includes twelve different themes, work techniques and its practical own 

realizations. In overal result of my project is a set of methodology worksheets for 

teachers and a calendar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Project, project method, project studies, Art project, Art techniques, Multiculture 

studies. 

 



1 

 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................ 7 

TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 9 

1 PROJEKT ........................................................................................................... 9 

1.1 Terminologie vymezení pojmů ............................................................... 9 

1.1.1 Projektová metoda ......................................................................... 11 

1.1.2 Projektové vyučování .................................................................... 11 

1.2 Projekty v primárním vzdělávání .......................................................... 13 

1.3 Přednosti a úskalí projektů .................................................................... 14 

1.4 Příprava a řešení projektů ...................................................................... 16 

1.5 Hodnocení projektu ............................................................................... 18 

1.6 Projekty ve výtvarné výchově ............................................................... 19 

2 VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE ..................................................................... 21 

2.1 Kresba dítěte v mladším školním věku ................................................. 23 

3 VÝTVARNÉ TECHNIKY ............................................................................... 24 

3.1 Příprava a výběr výtvarné techniky ....................................................... 24 

3.2 Druhy výtvarných technik ..................................................................... 24 

3.2.1 Kresba ............................................................................................ 24 

3.2.2 Malba ............................................................................................. 25 

3.2.3 Grafika ........................................................................................... 27 

3.2.4 Plastická a prostorová tvorba ......................................................... 28 

3.2.5 Netradiční výtvarné postupy .......................................................... 29 

4 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ...................................................... 30 

4.1 Vymezení RVP ZV v rámci vzdělávacích dokumentů ......................... 30 

4.2 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru výtvarná výchova .................... 30 

4.3 Integrace učiva do výtvarné výchovy ................................................... 32 

4.3.1 Multikulturní výchova ................................................................... 34 

4.3.2 Možnosti a význam realizace multikulturní výchovy ve VV ........ 35 

PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... 37 

5 REALIZACE PROJEKTU ............................................................................... 37 

5.1 Popis projektu........................................................................................ 37 



2 

 

5.2 Cíl projektu............................................................................................ 37 

5.3 Charakteristika třídy .............................................................................. 38 

5.4 Aktivity a jejich inspirace ..................................................................... 38 

5.4.1 „Evropa“ ........................................................................................ 40 

5.4.2 „Afrika“ ......................................................................................... 49 

5.4.3 „Asie“............................................................................................. 52 

5.4.4 „Austrálie a Oceánie“ .................................................................... 56 

5.4.5 „Spojené státy americké“ ............................................................... 58 

5.4.6 „Antarktida“ ................................................................................... 62 

5.4.7 „Zpět v Evropě“ ............................................................................. 64 

5.5 Prezentace projektu ............................................................................... 66 

5.1 Hodnocení projektu ............................................................................... 67 

ZÁVĚR .................................................................................................................... 69 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .................................................................. 71 

Seznam příloh ................................................................................................... 73 

 

  



3 

 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: Mapování projektu ................................................................................ 40 

Obrázek 2: Eiffelova věž .......................................................................................... 42 

Obrázek 3: Jeskyně Altamira ................................................................................... 44 

Obrázek 4: Babuška ................................................................................................. 46 

Obrázek 5: Řecká amfora ........................................................................................ 48 

Obrázek 6: Sarkofág ................................................................................................ 51 

Obrázek 7: Lampion štěstí ....................................................................................... 53 

Obrázek 8: Koberce Dhurries ................................................................................. 55 

Obrázek 9: Aborignal Art ........................................................................................ 57 

Obrázek 10: Neonové nápisy ................................................................................... 59 

Obrázek 11: Cinco de Mayo .................................................................................... 61 

Obrázek 12: Tučňáci ............................................................................................... 63 

Obrázek 13: Proměny našich účesů ........................................................................ 65 

Obrázek 14: Mapa světa .......................................................................................... 68 

Obrázek 15: Vernisáž - uvítací tabule ..................................................................... 74 

Obrázek 16: Prohlídka vernisáže žáky .................................................................... 74 

Obrázek 17: Sarkofágy ............................................................................................ 75 

Obrázek 18: Cinco de Mayo .................................................................................... 75 

Obrázek 19: Aborignal Art - Austrálie .................................................................... 76 

Obrázek 20: Koberce Dhurries - Indie .................................................................... 76 

Obrázek 21: Cinco de Mayo - Mexiko ..................................................................... 77 

Obrázek 22: Neonové nápisy - USA ........................................................................ 77 

Obrázek 23: Lampiony štěstí - Čína ........................................................................ 78 

Obrázek 24: Nástěnná malba - Španělsko ............................................................... 78 

Obrázek 25: Babuška - Rusko ................................................................................. 79 

Obrázek 26: Amfora - Řecko ................................................................................... 79 

Obrázek 27: Tučňáci - Antarktida ........................................................................... 80 

Obrázek 28: Proměny našich účesů - ČR ................................................................ 80 

Obrázek 29: Kalendář - hlavní strana, Leden ......................................................... 81 

Obrázek 30: Únor, Březen ....................................................................................... 81 

Obrázek 31: Duben, Květen ..................................................................................... 82 



4 

 

Obrázek 32: Červen, Červenec ................................................................................ 82 

Obrázek 33: Srpen, Září .......................................................................................... 83 

Obrázek 34: Říjen, Listopad .................................................................................... 83 

Obrázek 35: Prosinec .............................................................................................. 84 

Obrázek 36: Vlastní práce žáků - kresba tuší .......................................................... 85 

Obrázek 37: Kresba tuší .......................................................................................... 85 

Obrázek 38: Eiffelova věž ........................................................................................ 86 

Obrázek 39: Eiffelova věž ........................................................................................ 86 

Obrázek 40: Žáci 5. B – Francie ............................................................................. 87 

Obrázek 41: Malba pastelem, muchláž ................................................................... 88 

Obrázek 42: Vymývání barvy .................................................................................. 88 

Obrázek 43: Obkreslování šablon ........................................................................... 89 

Obrázek 44: Připravený podklad    Obrázek 45: Nástěnná malba ....................... 89 

Obrázek 46: Žáci 5. B - Španělsko .......................................................................... 90 

Obrázek 47: Textilní koláž   Obrázek 48: Stříhání látky ...................................... 91 

Obrázek 49: Žáci 5. B - Rusko ................................................................................. 91 

Obrázek 50: Řecká abeceda .................................................................................... 92 

Obrázek 51: Kresba voskovkou  Obrázek 52: Potírání tuší ................................. 92 

Obrázek 53: Odkrývací rezerváž ............................................................................. 93 

Obrázek 54: Odkrývací rezerváž ............................................................................. 93 

Obrázek 55: Řecká amfora ...................................................................................... 94 

Obrázek 56: Žáci 5. B - Řecko ................................................................................. 94 

Obrázek 57: Hieroglyfy   Obrázek 58: Sarkofág - malba ..................................... 95 

Obrázek 59: Skupina č. 1   Obrázek 60: Skupina č. 1 .......................................... 95 

Obrázek 61: Skupina č. 2 ......................................................................................... 96 

Obrázek 62: Sarkofágy ............................................................................................ 96 

Obrázek 63: Sarkofágy   Obrázek 64: Sarkofágy ................................................. 97 

Obrázek 65: Čínské písmo  Obrázek 66: Čínské písmo ........................................ 98 

Obrázek 67: Tvorba lampionu  Obrázek 68: Lampion štěstí ................................ 98 

Obrázek 69: Lampion štěstí ..................................................................................... 99 

Obrázek 70: Lampion štěstí ..................................................................................... 99 

Obrázek 71: Práce s vlnou - Nierika ..................................................................... 100 



5 

 

Obrázek 72: Práce s vlnou .................................................................................... 100 

Obrázek 73: Koberce Dhurries ............................................................................. 101 

Obrázek 74: Koberce Dhurries ............................................................................. 101 

Obrázek 75: Pointilismus   Obrázek 76: Pointilismus ........................................ 102 

Obrázek 77: Vlastní tvorba .................................................................................... 102 

Obrázek 78: Fauna ................................................................................................ 103 

Obrázek 79: Fauna ................................................................................................ 103 

Obrázek 80: USA ................................................................................................... 104 

Obrázek 81: Neonové nápisy   Obrázek 82: Neonové nápisy ............................. 104 

Obrázek 83: Zapouštění barev  Obrázek 84: Zapouštění barev ......................... 105 

Obrázek 85: Neonový nápis NY ............................................................................. 105 

Obrázek 86: Mc Donald ........................................................................................ 106 

Obrázek 87: Žáci 5. B - USA ................................................................................. 106 

Obrázek 88: Kresba fixem ..................................................................................... 107 

Obrázek 89: Kresba fixem   Obrázek 90: Kresba fixem ..................................... 107 

Obrázek 91: Cinco de Mayo   Obrázek 92: Cinco de Mayo ............................... 108 

Obrázek 93: Žáci 5. B – Mexiko ............................................................................ 108 

Obrázek 94: Tisk z výšky   Obrázek 95: Tisk z výšky .......................................... 109 

Obrázek 96: Tučňáci   Obrázek 97: Tučňáci ...................................................... 109 

Obrázek 98: Žáci 5. B – Antarktida ....................................................................... 110 

Obrázek 99: Asambláž   Obrázek 100: Asambláž ............................................... 111 

Obrázek 101: Proměny našich účesů .................................................................... 111 

Obrázek 102: Žáci 5. B - ČR ................................................................................. 112 

 

  



6 

 

Seznam použitých zkratek: 

RVP – Rámcově vzdělávací program 

ŠVP - Školní vzdělávací program 

VV – Výtvarná výchova 

ZV – Základní vzdělávání 

ZŠ – Základní škola 

  



7 

 

ÚVOD 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala záměrně. Důvod, který mi poskytl 

hlavní myšlenku, byla má cestovatelská mysl a část mého života strávený v cizině. 

Vždy jsem ráda cestovala a poznávala cizí země, jejich kultury, tradice, jazyk, ale 

hlavně jsem si sama za sebe vyzkoušela, jaké to je žít v zemi daleko za oceánem, kde 

úředním jazykem je angličtina. Tato životní zkušenost mi nejen z pohledu mých studií 

v cizím jazyce, ale i z pohledu alternativního vzdělávání vnukla další myšlenku, jak 

žákům všechny mé zkušenosti z cest a studií předat jinou formou než pouhým 

monologem. Rozhodla jsem se proto vypracovat projekt a využít tak všechny jeho fáze 

na půdě primárního vzdělávání.  

Pro přiblížení všech krás, které v sobě každá země ukrývá, mě napadlo jejich 

výtvarné vyjádření a využití všech možných výtvarných technik, které si děti v rámci 

projektového vyučování vyzkouší.  

V teoretické části zpočátku obecně vymezuji základní pojmy projektu, 

projektových metod a projektového vyučování. Klady a zápory projektů, jejich fáze, 

řešení a jak lze tyto projekty využít na základní škole v rámci vyučovacího předmětu 

Výtvarná výchova. Výtvarný projev dítěte je také součástí teoretické části, podrobněji 

charakterizuji žáky mladšího školního věku, kteří jsou hlavními aktéry projektu. V další 

kapitole jsou představeny výtvarné techniky, které jsou jednotlivě popsány  

a reflektovány v praktické části.  

Není také opomenut Rámcový vzdělávací program, dále jen RVP, který je už 

v dnešní době nedílnou součástí práce každého pedagoga v jeho výchovně vzdělávacím 

procesu. Zde je poukázáno, jak na základě RVP má každá škola možnost vypracovat 

svůj školní vzdělávací program, ve kterém jsou podrobněji popsány jednotlivé 

vzdělávací oblasti, obory a výstupy dílčích předmětů. Dále uvádím, že RVP je v rámci 

primárního vzdělávání vedeno v duchu všestranného rozvoje osobnosti svým 

činnostním a praktickým charakterem. Toto činnostní učení je hojně využito ve 

vzdělávací oblasti Umění a kultura v oboru Výtvarná výchova. Zde se mi naskytla 

myšlenka o propojení učiva z jiných vyučovacích předmětů právě s výtvarnou 

výchovou. Podrobněji je tedy popsáno, jak lze tento krok realizovat v praxi. Tímto tak 

teoretická část navazuje na praktickou. 
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Praktická část, která je zpracována v duchu výtvarného projektu, nese název „Cesta 

kolem světa“. Cíl je zaměřen výtvarně a žáci si při něm vyzkouší tradiční  

i netradiční výtvarné techniky. Mým osobním cílem a i tajným přáním je, aby si děti 

z projektových hodin odnesly nejen krásné výtvory, ale i samy sebe obohatily o nové 

zkušenosti a zážitky z našich cest kolem světa. 

Svým projektem chci tedy dětem otevřít nové obzory, které se týkají výtvarné 

výchovy a využití i jiných výtvarných technik, než na které jsou z běžných vyučovacích 

hodin zvyklé. Spojením uměleckého zážitku s projektovým vyučováním  

a vdechnutím nových poznatků z různých zemí, které v rámci projektu navštívíme, je 

mým záměrem.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce nejdříve vymezuje důležité pojmy, jako je: projekt, 

projektová metoda, projektové vyučování, klady a úskalí projektů, hodnocení, a jak lze 

tyto projekty zařadit do primárního vzdělávání v rámci projektové výuky. Dále se 

zaměřuje na vývoj dětského výtvarného projevu a jeho charakteristických znaků u žáků 

mladšího školního věku a v neposlední řadě vystihuje, jaké vyjadřovací prostředky nám 

výtvarné umění nabízí a jak jej lze začlenit do průřezových témat.  

1 PROJEKT 

„Co děti dělají, má pro ně mnohem větší význam, než to, co vidí a slyší.“  

Jitka Kašová a kol. 

Souvislost pojmů projekt, projektová, metoda a projektové vyučování má několik 

dalších označení, které se v kontextu však často zaměňují s dalším slovním označením. 

Každý autor vymezuje tyto pojmy dle svého, proto je potřeba si tuto „terminologickou 

spletˇ“ jasně vymezit. V následujících podkapitolách budou vymezeny definice obecně. 

1.1 Terminologie vymezení pojmů 

Při definování pojmu projekt se setkáváme s mnoha variantami a možnostmi. 

Vymezení pojmu projekt může být chápán jako: 

 komplexní metoda vyučování  

 organizační forma 

  vzdělávací strategie 

  způsob koncentrace učiva  

 zpracování obsahu vyučování 

Podle Příhody (1936, s. 161) je projekt seskupení problémů využitých v rámci 

projektové metody. Dle jeho názoru je projekt „vlastní podnik žáků, který dává 

vyučování jednotný cíl a přispívá k jeho životnosti. Projekt představuje koncentrované 

úkoly zahrnující organicky stmelené učivo z různých předmětů nebo pouze z téhož 

předmětu.“ Podle tohoto tvrzení, lze konstatovat, že základními požadavky na projekt 

dle V. Příhody je nejdříve určitý praktický cíl, který má vést k uspokojivému zakončení.  
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Kašová (1995, s. 73) ve své knize Škola trochu jinak uvádí definici projektu jako: 

„Výchovně vzdělávací projekt je integrované vyučování, které staví před žáky jeden či 

více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Jejich cílem je např. napsat knihu či 

časopis, uspořádat výstavu, akci, přednášku, vyrobit vyučovací pomůcku nebo jinou 

užitečnou věc. Ke splnění tohoto úkolu potřebují vyhledat mnoho nových informací, 

zpracovat a použít dosavadní poznatky z různých oborů, navázat spolupráci  

s odborníky, umět organizovat svou práci v čase i prostoru, zvolit jiné řešení v případě 

chyby, formulovat vlastní názor, diskutovat, spolupracovat atd. Místo aby žáci přebírali 

hotové poznatky z jednotlivých oborů (mnohdy navíc bez hlubšího pochopení významu  

a smyslu), objevují při projektové výuce tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby.“ 

Z této definice vyplývá, že je důležité si v projektu stanovit cíl  

a dílčími úkoly k němu postupně dojít, používat k projektu publikace, sbírat data nebo 

informace a spolupracovat na řešení daných úkolů.  

Dle Maňáka a Švece (2003, s. 168) je projekt „komplexní praktická úloha 

(problém, téma), spojená se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou  

i prakticko-činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu.“ V našem projektu je 

reflektováno, že žáci svou teoretickou i praktickou činností také dosahují určitého cíle či 

stanoveného produktu, jímž v našem případě je vernisáž a celoroční kalendář 

žákovských prací. 

Dále autorka Kratochvílová (2006. s. 35) ve své publikaci Teorie a praxe 

projektové výuky uvádí, že projekty v současné době jsou definovány jako komplexní 

úkoly spojené s blízkou realitou žáka. Zde žák přebírá veškerou zodpovědnost za řešení 

úkolů, obhajuje a umí zhodnotit svůj výsledný produkt, při čemž získává nové 

zkušenosti.  

V souvislosti s projekty je důležitá i skupinová práce a rozvržení rolí ve skupině. 

V. Švec ve své knize Výukové metody uvádí: „Jeden žák plní roli vedoucího skupiny, 

druhý úlohu jeho asistenta, třetí roli zapisovatele a čtvrtý mluvčího skupiny, který 

nakonec prezentuje třídě výsledky práce své skupiny.“(Švec 2003, s. 144) 

Vést žáky ke skupinové práci a učit je umět přijímat různé role ve skupině, je 

prospěšná činnost. Učitel by měl být žákům nápomocen a začít s touto dovedností již od 
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útlého věku Děti se umí do skupin rozdělit samy, musí jim k tomu být dána příležitost. 

Učitel navíc může odhalit jaké je sociální postavení jednotlivých dětí ve třídě. Děti ve 

skupinách pracují velmi rády. Dokáží spolupracovat, neboť je pojí společný cíl  

a společné aktivity. Jednotlivé role ve skupině jsou schopny udržet, ztotožnit se s nimi  

a zároveň cítí určitou zodpovědnost za svou práci. V rámci jejich prezentace výsledků 

ve skupinách se učí souvislému projevu, umět mluvit před spolužáky bez ostychu  

a logickému propojení fakt. Ostatní žáci se učí naslouchat, udržet pozornost, být v klidu, 

popřípadě se do diskuze zapojit. V neposlední řadě získávají nové poznatky, tím že se 

od sebe učí navzájem.  

1.1.1 Projektová metoda 

Zde se nám opět, stejně jako u projektu, nabízí několik možností vymezení. 

Projektovou metodu definuje Kratochvílová (2006, s. 37) ve své publikaci Teorie  

a praxe projektové výuky takto: „na projektovou metodu nahlížíme jako na uspořádaný 

systém činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků  

a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směrují společně k dosažení cílů 

 a smyslu projektu. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky  

a různých forem práce.“ Z této definice vyplývá, že učitel může využít nejen současné, 

ale i jiné výukové metody. Projektová metoda není jednoduchou činností. Jde  

o komplexní souhrn dílčích metod výuky. 

Další z definic nerozlišuje rozdíl mezi projektem a projektovou metodou. 

„Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému 

zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti -praktickou činností, 

experimentováním. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických 

problému ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého 

výrobku, výtvarného či slovesného produktu.“ (Průcha 1998, s. 184) V obecné rovině je 

to metoda jako každá jiná, jen se liší ve větší aktivitě dětí s ohledem na aktuální  

a momentální témata či určité problémy současného světa.  

1.1.2 Projektové vyučování  

Podobné znaky jako u projektové metody představuje projektové vyučování a často 

je zaměňovaným pojmem. Aktivita, vnitřní motivace, zodpovědnost, samostatná práce 
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či práce ve skupině je nedílnou součástí právě projektového vyučování. Autorka 

Skalková ve své publikaci zařazuje projektové vyučování jako organizační formu, která 

je svou časovostí a náročností velmi obtížná.(Skalková 2007, s. 222) Dále Grecmanová 

vymezuje projektové vyučování jako „organizační formu, která je ve srovnání  

s frontálním vyučováním i jinými formami výuky významně komplexnější, protože 

projekty jsou složeny z četných rozmanitých fází, využívají všechny sociální formy  

a metody učení a zaměřují se na vysoce žádané oblasti učebních cílů“.(Grecmanová in 

Kratochvílová 2006, s. 40) Odlišnou definici projektového vyučování vymezuje autorka 

Tomková jako „metodu, při které se uplatní několik dílčích metod a forem práce, např. 

diskuse, studium literatury“ apod.  Dále uvádí, že vše je odvíjeno od úkolu či problému, 

který žák řeší, musí být jim nadchnut a být pro něj zajímavý, aby dosáhl konečného 

výsledku. 

Jiný pohled na projektové vyučování definuje Maňák (2003, s. 168): „projektová 

výuka částečně navazuje na metodu řešení problému, jde však v ní o problémové úlohy 

komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický obsah.“ 

Význam projektového vyučování jako metody poznávání vidí Kašová (1995, 

 s. 75-76) ve své publikaci Škola trochu jinak z několika pohledů: 

Z pohledu pedagoga a psychologa je projektové vyučování hodnoceno jako přirozený 

a nenásilný způsob poznávání, jako je „škola hrou“ a dále jsou respektovány 

individuální potřeby a možnosti dítěte. Projektové vyučování je vnímáno jako 

nápomocný ukazatel k pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte a poznatky propojené se 

smyslovým vnímáním. 

Z pohledu dítěte je projektové vyučování oceňováno zejména ve smyslu poznávání  

a vzdělávání, ve smyslu dokončit myšlenku, umět reagovat na chybu nebo dotýkat  

se skutečných věcí, které zasahují do reálného života dítěte. V neposlední řadě díky 

projektovému vyučování dítě nachází samo sebe, svou hodnotu, své možnosti  

i sebedůvěru. Škola jako instituce by pro něj měla být podnětným prostředím,  

do kterého chodí rádo, a kde prožívá různá dobrodružství spojená právě s poznáváním 

světa. 
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Projektové vyučování by se nemělo podceňovat a mělo by se do vyučovacího 

procesu hojně zařazovat. Ze shrnutí všech výše vymezených definic je zřejmé, že 

všechny se zabývají tím stejným, jen každá vymezuje jiné znaky  

a upřednostňuje jinou charakteristiku. Tím je poukázáno na obecné pojetí projektů  

a níže si představíme, zrod těchto teorií a jejich možnou funkčnost na půdě primárního 

vzdělávaní. 

1.2 Projekty v primárním vzdělávání 

Projektová výuka a metoda není již novým řešením. Projekty mají více než stoletou 

tradici a vznikly na základě klasického, tradičního vyučování, kde se nikterak žáci 

neaktivizovali ani neměli prostor pro vlastní tvoření. Díky pedagogické reformě 

pragmatické pedagogiky a vznikem inovativních škol se projektové vyučování dostalo 

do popředí a vneslo tak do vzdělávání určité novum. V dnešní pedagogické praxi,  

v primárním vzdělávání si však své zastoupení našlo v menší míře. Projektová výuka je 

více využívána školami alternativními a inovativními. V primárním vzdělávání jsou 

projekty využívány hlavně pro zpestření výuky, nikoli jako systematický celek výuky.  

Podle autorky Kašové (1995, s. 26) jsou projekty na 1. stupni ZŠ organizačně 

jednodušší než projekty vyučované na 2. stupni ZŠ. Důvody uvádí, takové, že není 

vyžadována nijaká zvláštní úprava rozvrhu a není nutná spolupráce s ostatními 

vyučujícími. Učitel si většinu předmětů vyučuje sám ve své kmenové třídě. 

V projektech tento čas může vyučující využít nedělením jednotlivých vyučovacích 

předmětů. Lze ho však strávit nad společným řešením tematického úkolu v rámci celého 

dne. Tyto celodenní projekty však vyžadují od učitele velkou míru flexibility, dobré 

schopnosti pro odhadnutí momentální nálady, únavy či zájmu žáků. Nedílnou součástí 

je však dobrá a promyšlená organizace, jasné stanovení pravidel v důsledku úspěchu 

stanovených cílů. Je pravdou, že příprava projektů je velmi náročnou činností ve 

výchovně vzdělávacím procesu, k němuž potřebujeme určitý impuls, motivaci  

či inspiraci. Obecná příprava, organizace a vlastní realizace projektů jsou tedy pro 

některé vyučující přínosnou činností, pro mnohé jsou však náročné či nežádoucí. 

V následujících podkapitolách budou uváděny klady a zápory, které nám projekt může 

přinést. 
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1.3 Přednosti a úskalí projektů 

Názory týkající se předností a úskalí projektů jsou značně rozdílné. Ve všeobecné 

rovině lze tvrdit, že projekty v současné době zastávají určitou svou funkci ve výchovně 

vzdělávacím procesu, a to zejména v přípravě dítěte na reálný život. Nabízí dítěti 

celoživotní učení a vzdělávání. Důraz je především kladen na zodpovědnost, 

samostatnost dítěte a schopnost umět řešit aktuální problém. Je však ještě zapotřebí 

podotknout, že projekt samotný nemusí vždy vycházet z problematiky současného 

světa, a tak dítě nemusí stát v roli „řešitele „určitých problémů či témat. V neposlední 

řadě je pro pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu důležité porozumět projektové 

metodě, která v sobě nese jak stránky kladné, tak i záporné.  

Tato pozitiva a negativa projektů vidí každý autor velmi rozdílně. Příhoda (1936,  

s. 50) definoval následující výhody takto:  

 Projekt je osvobozením od učebnic a vedoucím k pozorování faktů. 

 Pomáhá vést k tvoření zdravých úsudků na základě experimentů s věcmi. 

 Je silnou motivací v učení žáka. 

 Prostřednictvím projektu lze zažít opravdovou zkušenost. 

 Žáci mají možnost organizovat učení ve větších jednotkách a podřizovat 

menší fakta danému pracovnímu cíli. 

 Díky projektům je učení jednodušší a zajímavější. 

Za nevýhody Příhoda označil tato fakta: 

 Nedostatečná plánovitost a značné podlehnutí dětským vrtochům. 

 Nedostačující kooperace a problém se socializací vyučování. 

 Důkladnost a soustavnost je vytracena z vyučování. 

 Značná vědomostní a dovednostní nepřipravenost dětí např. v oblastech 

čtení, psaní a počítaní. 

 Projekt byl odporován zákony v učení. Nebyla opatřena náležitá motivace, 

nesprávný průběh, malá příležitost k opakování a následné nedostačující 

zakončení důsledků výchovně vzdělávacího procesu. 
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S dalšími pohledy na pozitivní a stinné stránky projektů se zabývá rovněž autor 

Žanta (1934, s. 50), který vidí klady nejen v utužování vztahů mezi učitelem  

a žákem, tzv. ve „zteplování vztahů“, ale také ve spojování individualismu a smyslu 

pro kolektiv v harmonicky funkční celek. Za negativa Žanta považuje nedostatečnou  

a nepromyšlenou přípravu učitele a velké úskalí vidí v tom, že projektová výuka 

„není všelékem nebo kouzelným proutkem, jimž by bylo možné odstranit potíže 

nynější školské soustavy“. 

Na druhou stranu autorka Tomková (Tomková in Kašová a kol. 2009, s. 51)  

v publikaci Proměny vyučovacích metod v primární škole pojímá úskalí v projektové 

výuce komplexně jako souhrn problémů s nároky na prostory a vybavení učeben 

pomůckami, jednostranné řízení výuky a plánovaný proces vyučování učitelem. Dále 

uvádí, že leckdy je porušován princip soustavnosti a systematičnosti vzdělávání  

a nelze se vyhnout největšímu problému, kterým je v projektech nepřesnost stanovení 

úkolu a nekomplexnost problému v řešení. Zastává názor, že projektová výuka je 

pouhým stanovením tématu, na kterém učitel společně s žáky v průběhu projektu 

pracuje. 

Ze zmiňovaného vymezení výše vyplývá, že projekty jsou svým způsobem náročné 

nejen svou přípravou, časem, ale také řádnou připraveností, systematičností a velkou 

roli hraje i splnění daného cíle.  

Dle uvedeného jsou projekty pozitivním zpestřením výuky, v níž žáci mohou získat 

zkušenosti praktickou činností, ale i experimentováním. Do jisté míry se pak učení stává 

smysluplnějším a žáci se tak učí zodpovědnosti či řešit problém komplexně. Z praktické 

části vyplývá přesvědčení, že projektová výuka vede žáky ke kreativitě, rozvíjí jejich 

představivost a fantazii, dochází k rozvoji komunikace, vzájemného respektu, utužují se 

sociální vztahy ve třídě a klima třídy se tak stává komplexnější. Díky prezentování 

výsledků svých prací, se také žáci učí rozvíjet své sebevědomí. Je také důležité umět 

v praxi výhody projektů hojně využívat a nevýhody se snažit eliminovat. Učitel by měl 

být otevřen novým zkušenostem, novým způsobům vzdělávání, nebát se 

experimentování a činnostního učení. V neposlední řadě, z pohledu pedagoga, 

získáváme projektem určitou zpětnou vazbu o schopnostech a dovednostech žáků, ale 

také o tom, zda projekt splnil, co splnit měl. Lze se také z určitých nedostatků poučit 
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 a do dalších let pedagogické praxe být v rámci projektové výuky lepší a lepší. 

Abychom splnili výše daná kritéria, musí být projekt dobře připraven a jeho řešením 

úspěšně zakončen. Tyto kroky nás budou provázet další podkapitolou.  

1.4 Příprava a řešení projektů 

Každý projekt by měl obsahovat svůj účel, vlastní smysl a výchovný i vzdělávací 

cíl. Mělo by být také vymezeno časové rozpětí, věková kategorie, organizace, pomůcky, 

materiál a prostředí, ve kterém bude projekt realizován. Pro úspěšné zvládnutí projektu 

je důležité, aby učitel přizpůsobil podmínky a průběh dovednostem, schopnostem  

a znalostem žáků. Děti jsou spolutvůrcem plánu řešení, který realizují a jsou i hlavními 

aktéry řešení problému.  

Promyšlené souvislosti, cesty řešení a výsledky projektu jsou osvědčeny dle 

autorky Kašové (1995, s. 75) těmito postupy: 

1. „Mapování tématu“: „bezprostřední zachycování všech myšlenek, které se 

nám vybavují v souvislosti se zvoleným tématem.“ 

2. „Třídění reálných nápadů“: „do oblasti motivace, obsahu a organizace. 

Jednotlivé náměty pak „otvíráme“, upřesňujeme a rozpracováváme.“ 

3. „Redukce“: „původní náměty je nutné redukovat úměrně časovým a jiným 

podmínkám.“ 

4. „Plán projektu“: „promyšlené logické uspořádání jednotlivých kroků, 

promyšlená organizace a pravidla, rozvržení v čase a alternativní varianty, 

postupy, řešení.“  

Výše uvedené fáze by měly naplňovat kritéria jakéhokoli projektu primárního 

vzdělávání. Z uvedeného vyplývá, jak dobře a bez chyb projekt naplánovat. Jak je 

důležité vybrat zajímavé téma tak, aby žáky zaujalo. Jak správně si časově projekt 

rozvrhnout a dobře promyslet jeho jednotlivé kroky, které povedou k vlastní realizaci.  

Podle autora Valenty (1993, s. 4-16) má projekt čtyři fáze řešení, které jsou níže 

podrobněji vymezeny takto:  
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1. Fáze – podnět: 

Nápady a náměty projektu mohou pocházet jak od učitele, tak i od žáků. V této fázi 

dochází k promýšlení, jak a čeho se projekt bude týkat. 

2. Fáze – plánování: 

Tato fáze vymezuje organizaci projektu, délku, formu, výstupy, metody, zdroje 

informací atd. Plánování je nejdůležitější částí projektu. Na začátku projektu pracujeme 

pomocí tzv. brainstormingu, kterým mapujeme veškeré myšlenky a asociace, které 

s daným tématem projektu souvisí. 

3. Fáze – realizace: 

Základem této fáze je vlastní aktivita žáků, kterým je určen nejtěžší úkol- sbírat, 

třídit, analyzovat a vyhodnotit vybrané informace. Učitel v této fázi nahlíží, jak žáci 

pracují, pomáhá posuzovat a porovnávat dílčí výsledky a společně přemýšlí  

o dalších postupech. 

4. Fáze – hodnocení: 

Do této fáze patří sebehodnocení žáků, hodnocení výsledných výtvorů, použité 

metody, splnění daných cílů projektu atd. Tato fáze je podrobněji popsána v podkapitole 

„Hodnocení.“ 

Z osobního pohledu a praxe, učitel hraje hlavní roli v přípravě realizace projektu, 

dále by měl být tím, kdo projekt iniciuje a zaměřuje se zejména na cíle, kterých by žáci 

měli dosáhnout. Měl by volit vhodné činnosti odpovídající věku, dovednostem  

a schopnostem žáků. Vytvářet dětem podnětné prostředí a poskytnout jim nepřeberné 

množství pomůcek a zajímavého materiálu. Hlavní tvořivost se zde očekává ze strany 

žáků, vedlejší ze strany učitele. Vlivem tohoto působení by měl pedagog dojít k cíli, kdy 

žáci budou tvořivě řešit daný problém. V průběhu samotného projektu by měl být učitel 

nejen pozorovatelem, ale i rádcem v případě určitých neúspěchů žáků. Z osobního 

přesvědčení vyplývá, že projekt se nedá naplánovat dopodrobna, a proto mnoho věcí 

vzniká až při vlastní realizaci. Konečná fáze projektu je výsledným produktem při čemž 

nesmí chybět hodnocení, jak ze strany pedagoga, tak i žáka.  
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Pro shrnutí výše uvedeného je zřejmé, že projekt by měl být pro žáky motivující, 

měl by nadchnout a umět zaujmout. Samotná motivace by měla vést děti k řešení 

problému. Projekt by také měl ukázat určitou spojitost mezi předměty a žákům 

v průběhu projektu dát určité zkušenosti a znalosti. Praktické využití a experiment je 

důležitou součástí projektu, kdy jakýkoli prožitek je ukládán žákům do paměti natrvalo. 

Děti jsou učeny efektivně spolupracovat a komunikovat nejen  ve skupinách, ale i ve 

dvojicích. Řešení i vlastní realizace projektu by mělo v neposlední řadě vyústit v určitou 

reflexi, sebereflexi a celkové zhodnocení projektu. Toto téma bude podrobněji popsáno 

v následující podkapitole. 

1.5 Hodnocení projektu 

Hodnocení je nedílnou součástí projektové výuky a výstupem daného projektu. 

Hodnocením ve výtvarné výuce, které bylo využito v praktické části, je posuzována 

kvalita práce žáků, zvládnutí výtvarných technik a vyjadřovacích prostředků, splnění 

daného cíle a zadaného úkolu. Dále se hodnotí motivace a zájem o danou výtvarnou 

činnost. Hodnocení obecně by také mělo být zpětnou vazbou nejen pro žáka, ale i pro 

učitele. Kladné hodnocení plní nejen motivační funkci, ale také přispívá k příjemnému 

klimatu třídy. Měla by zde fungovat vzájemná komunikace mezi učitelem a žákem. 

Průběžné hodnocení motivuje žáky nejen k další činnosti, ale i k zlepšení kvality jejich 

práce. Negativní hodnocení však může žáka demotivovat. Proto bychom měli volit vždy 

tu pozitivní cestu.  

Žáky je vhodné vést k vlastní sebereflexi a sebehodnocení. Využito by mělo být 

hlavně slovní a ústní hodnocení. Je důležité zapojovat žáky do hodnocení co nejvíce, 

aby byli schopni posoudit výsledný produkt, naplnění cíle i průběh projektu. Měli by 

také umět formulovat své myšlenky, jak se jim jednotlivé činnosti líbily, nebo nelíbily  

a proč. Učitel by měl zhodnotit, zda byl záměr projektu naplněn, jestli byl projekt pro 

žáky něčím přínosný a zda bylo dosaženo stanoveného cíle. Součástí vyhodnocení 

projektu by nemělo chybět zveřejnění konečného výsledku. (Maňák, Švec, 2003 s. 169) 

Každý zrealizovaný projekt by měl mít určitou podobu výstupu. Může se jednat  

o výstavu, prezentaci, videozáznam, knihu, koláž nebo kalendář. Prezentace výsledné 

podoby projektu slouží ke shrnutí veškeré činnosti a aktivit žáků v průběhu projektu. 

(Valenta, 1993 s. 16)  
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Při realizaci projektu „Cesta kolem světa“ jsme využívali několik forem hodnocení: 

průběžné, závěrečné, individuální a skupinové. Každý žák měl možnost a prostor pro 

zhodnocení svého výtvoru. Byl hodnocen zájem o danou aktivitu, její námět, průběh 

vlastní práce, zvládnutí výtvarné techniky, vlastní originalita výtvarného projevu, barvy, 

linie a kompozice. Toto hodnocení jsme většinou realizovali v závěru každé aktivity 

metodou diskuzí v kruhu nebo metodou individuální či formou dialogu v průběhu 

aktivit. Vlastním výstupem projektu byla výstava pro žáky 1. st ZŠ a kalendář dětských 

výtvarných prací. Tento projekt, který jsme s žáky několik měsíců vytvářeli, byl 

zaměřen výtvarně. Pozornost proto bude v podkapitole níže směřována podrobněji 

právě k projektům realizovaných ve výtvarné výchově.   

1.6 Projekty ve výtvarné výchově 

Soustředění se na dané téma a prozkoumávání ze všech jeho stran nám představuje 

projektová metoda ve výtvarné výchově. Zájmem pro téma je často výtvarná hra, 

hledání správné cesty jak uchopit téma. Experimentování, vidění věcí z různých úhlů, 

srovnávání si určitých myšlenek a promítáváni do nich sami sebe. Projektová metoda, 

která se užívá na ZŠ, je ukazatelem, jak děti naučit tvořivému přístupu k znalostem 

z jednotlivých předmětů, které žák může samostatně uplatňovat. 

Projektová výuka ve výtvarné výchově podle autorky Roeselové (1997, s. 30) 

v publikaci Řady a projekty ve výtvarné výchově vychází z „promyšlené skladby 

navazujících úloh. Některá zřetězení vytvářejí jednoduché celky - výtvarné řady, jiná 

mají stavbu složitou - výtvarné projekty.“ Výtvarné řady a projekty jsou rehabilitací 

námětu, hlubším ponorem do tématiky a volbou neobvyklých námětů. Toto se promítá 

do výtvarné výchovy, činí ji tak zajímavější i výchovně účinnější. 

Výtvarný projekt je podle Roeselové (2003, s. 80-81) v publikaci Didaktika 

výtvarné výchovy nejen pro základní školy rozsáhlejší útvar, ve kterém učitel spolu 

s žáky zkoumá téma ze všech stran, aby si dokázali dát věci do souvislostí. Je složitější 

a trvá déle. Nelze u něj poznat pravidla pro jeho uspořádání. Rozborem tématu, studijní 

kresbou a výtvarnou akcí jsou představeny základní reálie projektu. Navazuje 

analytický přístup, kde je téma zkoumáno, nabízí prožitkový přístup a pozoruje jejich 

rovnováhy. 
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Volba výtvarných technik je pro realizaci projektu důležitá. Abychom zabránili 

jednostrannému ladění námětu, měl by učitel nabídnout dostatečnou škálu výtvarných 

technik a postupů. Výtvarný projekt netrvá jen několik vyučovacích hodin, ale je 

obsáhlý i v řadě několika měsíců.(Roeselová, 2003 s. 84)  

Cenným přínosem do projektové výuky se stává změna v myšlení, která přivádí 

žáky výtvarného projektu k všestrannému pojímání světa.(Roeselová, 1997 s. 33).  
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2 VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE 

„Výtvarný projev dává dítěti možnost reagovat na svět, vyjadřovat se v něm, samo se 
světu zjevovat a posléze pochopit i sebe samo v něm.“  

Igor Zhoř 
 

Výtvarné umění a projev není jen záležitostí estetickou, ale i prostředkem rozvíjení 

duševních funkcí: vnímání, myšlení, představivosti a cítění. Je i součástí přirozeného 

vývoje, kdy svou nahodilou pohybovou aktivitou dítě zanechává viditelnou stopu, 

kterou sleduje, ovládá pohybem ruky a mění ve hru. Díky pohybu paží a vhodnou 

grafickou pomůckou tak vznikají právě první stopy, z kterých má dítě větší radost jak 

z celkového výsledku. Podobně vznikají vlastně i čáranice dvouletého dítěte.  

První čárání je příjemnou zkušeností a příležitostí ke hře, což přispívá 

k postupnému vývoji dětské psychiky. Má-li dvouleté dítě po ruce něco, co lze dobře 

uchopit do svých rukou (silný roubík křídy), tak bez velké námahy může zanechat 

krásnou výraznou stopu. K tomu, aby se dítě přirozeným způsobem mohlo samo 

výtvarně vyjádřit, potřebuje dostatečnou plochu, proto je velmi důležité, abychom mu 

jeho prostor umožnili. Později už může vyzkoušet svou fantazii i kreslením dřívkem 

nebo malováním temperami.  

První výtvarné kroky souvisejí s celkovým vývojem dítěte, právě tak jako vývoj 

řeči. Dítě ke svému výtvarnému vyjádření připojuje i slovní výraz, který mění dle své 

nálady. Vlastní čára získává určitou hodnotu, a tak je počátkem tvorby dle vlastního 

záměru dítěte. Spletitá čára, spirálový útvar může najednou být míčkem, šnekem nebo 

jablíčkem. Dítě začíná hledat určitou podobu s něčím známým. Náhodná čáranice 

najednou získává určitý svůj obsah. (Uždil 1974, s. 15-22) 

Kreslením se urychluje, obohacuje představivost a aktivizuje se uložená zkušenost. 

Dítě se snaží nakreslit určitý objekt, a to vede k lepšímu vnímání světa kolem: Všímá si 

věcí, jak fungují, pohybu lidí kolem sebe nebo toho, jak vypadají, či vztahů lidí mezi 

sebou nebo vztahů lidí a věcí.  Lepší vnímání tedy přispívá k dokonalejšímu a lepšímu 

výtvarnému projevu. Tento proces vede ke vzniku takzvané vzestupné spirály 

psychického vývoje dítěte. Právě v tomto okamžiku si dítě můžeme představit jako 

složitý počítač zásobený určitou zkušeností, který se zdokonaluje a může dokumentovat 

tento postup graficky.  
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Za vznik prvních grafických podob člověka se považuje více pohybová a pocitová 

zkušenost než optický vjem. Prvotní obraz člověka se nejdříve rodí z čáranic, které mají 

podobu kruhové formy. První grafickým symbolem figury je hlava, pak nohy dříve než 

ruce Nohy totiž znamenají velmi důležitou funkci při pohybu z místa na místo. Brzy se 

uplatňují i oči a ústa. Vzniká tak hlavonožec, který je pro dítě ucelenou postavou.  

I takovému hlavonožci může dítě přiřadit určitý výraz. Stává se to však většinou jen 

náhodně. Čtyřleté dítě většinou ve své kresbě lidské postavy trup vynechá. Trup naznačí 

dítě postupně až tehdy, když bude chtít vyznačit určité detaily např. knoflíky. Jak už 

bylo zmíněno, na prvním místě dětského zájmu stojí člověk. Teprve až ve druhé řadě je 

podstatné to, co s ním souvisí: strom, květina, dům, dopravní prostředek, slunce atd. 

(Uždil 1974, s. 22-26) 

Šestileté dítě je už schopno nakreslit lidskou postavu s mnoha podrobnostmi Umí 

rozlišit pohlaví a dokáže zachytit postavu v pohybu a snaží se o prvotní kresbu profilu. 

K trupu lidské postavy dítě zřetelně nasazuje paže a to většinou od ramen, ne už od 

hlavy jako tomu bylo u hlavonožce. Tak se vytváří první důstojný obraz člověka, který 

dostává jméno paňák. Hlava bývá ozdobena pokrývkou vlasů a trup oblečen do 

nazdobených módních doplňků (sukně, klobouk, kabelka). 

Dalším důležitým rozměrem dětské kresby je čas. Dětská kresba se nerozvíjí jen 

v prostoru, ale dítě chce (považuje to za nutné) zobrazit sousled okamžiků, který s sebou 

nese určitý děj. Symbolizuje několik známých postav či věcí do jedné dějové linie  

a vytváří tzv. výtvarné vyprávění. I přesto že někdy jsou tato vyprávění pro dospělého 

těžce rozeznatelná, měli bychom si jich vážit, neb je v nich úzce spojen individuální 

výraz se zážitkem dítěte. (Uždil 1974. s. 5) 

Výtvarnou činností, jejím prožíváním a postupným chápáním konkrétních 

uměleckých děl se kultivuje vztah dětí ke skutečnosti a vytváří se tak jejich osobnost. 

V  praktické části je spolupracováno s žáky mladšího školního věku, proto je zapotřebí  

i představit toto období v jejich výtvarném projevu.  
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2.1 Kresba dítěte v mladším školním věku 

Mladší školní věk je vymezen obdobím v rozmezí 6 – 7 let a trvá zhruba do 11 – 12 

let. Podle autorů Hazukové a Šamšuly (2005, s 69) má kresba v tomto období tyto 

charakteristické znaky: 

 Barevnost, hravost, spontánnost, sebejistota projevu a velká nápaditost. 

 Nápodobou optické podoby dítě se snaží zobrazovat určité objekty. 

 6. rok dítěte je považován za období popisného symbolismu – přesné 

znaky lidské postavy a charakteristicky dané tvary. 

 7. – 8. rok dítěte je vymezen jako popisný realismus – logické až vizuální 

ztvárnění kresby, dítě kresli to, co ví, ne to, co vidí. Kreslí to, co ho zajímá. 

První pokusy o kresbu tváře z profilu. Vzrůstá velký zájem o dekoraci 

objektů. 

 9. – 10. rok se nazývá obdobím vizuálního realismu – zde dítě přechází 

z kresby zpaměti ke kresbě dle přírody. V hojném množství využívá své 

představy. Toto období má 2 fáze. 

a) Dvojrozměrná – dítě kreslí jen obrysy. 

b) Trojrozměrná – dítě se zde pokouší o znázorňování hmotnosti, využívá 

znaků překrývání a perspektivy. První pokusy o stínování. Kolem  

11. roku dle J. Piageta nastává vývoj abstraktního myšlení, období tzv. 

krize výtvarného projevu, která je důsledkem změn v dětském myšlení.  

Dle výše zmiňovaného je pro představu uvedeno to, co se při vlastní realizaci 

projektu potvrdilo přímo u výtvarného projevu žáků mladšího školního věku. Lze tedy 

z vlastní zkušenosti potvrdit, že žáci ve věku 10 – 11 let hojně pracují se svou 

představou, kreslí už to, co ví a dokáží využít i dvojrozměrného či trojrozměrného 

ztvárnění určitého obrazu. 
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3 VÝTVARNÉ TECHNIKY  

Výtvarné techniky slouží jako prostředek k vyjádření dětské práce, zastávají funkci 

sdělnosti ve výtvarném vyjadřování a usnadňují řešení výtvarného problému. 

Volba výtvarné techniky se odvíjí od potřeb výtvarného tématu, od hledání způsobu 

určitého řešení problému, od materiálního vybavení školních prostorů (tříd) a od zájmu 

žáků. Učitelova úloha spočívá v seznámení dětí s různými výtvarnými technikami. 

Přihlíží také na věkové zvláštnosti dětí. Výtvarné techniky souvisí s různými nástroji, 

materiály a se způsoby jejich využití v praxi.(Roeselová, 1996 s. 170-171 ) 

3.1 Příprava a výběr výtvarné techniky 

Při výběru vhodné techniky učitel vychází z daného výtvarného tématu, cíle hodiny 

zručnosti dětí a věkových zvláštností. Na tomto základě je vybírán materiál a pomůcky. 

Profesní příprava učitele hraje velkou roli v rozvíjení vztahu žáků k výtvarným 

technikám. Čím větší informovanost pedagoga, tím lepší je soulad mezi výtvarným 

problémem, námětem a způsobem řešení.(Roeselová 1996, s. 171) 

3.2 Druhy výtvarných technik 

Výtvarné techniky s výtvarným uměním společně objevují nové výrazové 

prostředky a netradiční materiály. Tyto prostředky se ve výtvarné výchově průběžně 

utvářejí jako určitá paralela jazyka umění.(Roeselova 1996, s. 170) Jednotlivé výtvarné 

techniky jsou rozděleny do kategorií takto: 

3.2.1 Kresba  

Je nejpřirozenější výtvarná činnost. Tužka je dítětem považována za zajímavou 

hračku, kterou lze využít různými způsoby. Od her s daným nástrojem se posouvá  přes 

znaky k příběhu, až dochází k volné kresbě. Dětská kresba se rozděluje na tři okruhy: 

- kresba z představy, 

- kresba vyjádřená skutečností, 

- kresba návrhová. 
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Výtvarné techniky kresby suchou stopou: 

 Kresba tužkou – se vyznačuje čitelnou a lehkou linkou, uplatňuje se 

v kombinaci s perokresbou nebo kresbou dřívkem. 

 Kresba uhlem – má ráz, zanechává sytě černou stopu, setkáme se s ní v kresbě 

stínované a lze ji využít v kombinaci s dalšími technikami. Nelze ji dobře použít 

na detailní rozpracování a vhodné je volit jemnější, lisovaný uhel s více 

viditelnou stopou. 

 Kresba rudkou – charakteristická je linie, roztírání nebo rozmývání. Je vhodná 

ke kombinaci s dalšími kresebnými materiály nebo nástroji (tužka, uhel). 

Výtvarné techniky kresby mokrou stopou: 

 Perokresba – vyznačuje se psanou a vedenou linií s přítlakem. Důležitou roli 

hraje výběr pera, barvy a podkladu. Stopy různých per je možno propojit se 

stopou tužky nebo dřívka. Vhodná se jeví i perokresba s koláží nebo akvarelem. 

U malých dětí se doporučuje využít nejdříve kresbu dřívkem a pak perem. Není 

vhodné předkreslování tužkou.  

 Kresba dřívkem – vyznačuje se charakteristicky výraznou až nepravidelnou 

stopou. Hodí se pro všechny věkové skupiny. Je možné ji kombinovat spolu 

s koláží, rezerváží nebo kolorováním akvarelem. Nevhodné je pak propojení 

s temperou díky ztrátě kresebné linie pod nánosem barvy. 

 Kresba fixy – využitím slabého fixu lze získat zúženou linku oproti silnému 

fixu, která zanechává širší linku. Silný fix je možné kombinovat ve spojení 

s kolorováním, domalováním nebo spojením s koláží. (Roeselová 1996,  

s. 173-177) 

3.2.2 Malba 

Malba je další výtvarnou oblastí v níž hlavní roli hraje vyjadřovací prostředek, 

barva. V důsledku využití malířského materiálu, je nám poskytnuta škála 

možností  mísení barev, nabízena harmonie v různých barvách. Skrz ně lze pozorovat 

barevné stopy, různé hustoty, odstínu nebo poznávat výrazové vlastnosti. Malba je 

projevem vztahu k barvám, v níž se uplatňuje představivost, empatie, emoce i zážitky  
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a životní zkušenosti. Stejně jako u kresby je malba vyjádřena z představy, ze skutečnosti 

i návrhem.  

 Malba temperou – je považována za nejvýznamnější malířskou techniku ve 

výtvarné výchově. Temperové barvy jsou charakteristické velkou krycí 

schopností, nabízí míšení mnoha odstínů a lze se díky nim přiblížit 

k barevnosti či k vyjádření představ, pocitů i skutečnosti. Základ temperové 

barvy je dán vrstvením barevných ploch. Podstatou je velikost, kvalita a tvar 

štětců, které mají značný vliv na výsledný vzhled malby. Kombinování malby 

temperou s jinými malířskými technikami není časté, výjimku však tvoří 

spojení malby temperou s pastelem. 

Pointilismus – se stal stylem malby v období novoimpresionismu, kde 

hlavní roli hrají body (angl. points) základních barev, které vytvářejí díky 

své malé vzdálenosti dojem mnoha různých barev. Vnímání oka, mysli  

a vytvoření obrazu dle určitých pravidel je hlavním cílem této techniky. 

(http://vytvarna-vychova.cz/tag/pointilismus/) 

 Malba akvarelem – je na rozdíl od malby temperou jemná a průsvitná  

a vhodná k použití na suchý i mokrý podklad. Vzhled malby ovlivňuje výběr 

vodových barev – knoflíkové (dvanáct až dvacet čtyři barev, kalné), anilinové 

(transparentní, výraznější tóny), akvarelové (dobře rozpustitelné, cenově 

náročné), krycí (příměsí běloby připomíná kvaš, malbu temperovými barvami). 

V praxi lze využít kombinaci malby akvarelem a kresby perem či dřívkem.  

 Malba pastelem – je hranicí mezi malbou a kresbou. Pastely jsou nabízeny 

jako: suché, mastné nebo voskové. Malba suchým pastelem je měkká, lze ji 

barevně vrstvit nebo roztírat. Rozlišujeme tři druhy malby suchým pastelem: 

malba do mokrého podkladu, neroztírána barevná kresba a barevná kresba na 

roztírané podmalbě. Malba mastným, olejovým pastelem je tlumená, vyznačuje 

roli pastelek. Malba voskovým pastelem nabízí širokou škálu ostrých barev, 

nelze je mísit, ale odpuzuje vodu, vzniká pestrost. Kombinace malby 

voskovým pastelem je vhodná spojením s malbou akvarelem. (Roeselová 1996, 

s. 177-180) 
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3.2.3 Grafika 

Grafika je tzv. záznam podoby světa kolem nás, je kontrastem světlých i tmavých 

linií, ploch a textur. Rozmnožování výtvarné práce je jedním z hlavních znaků grafiky. 

Je zde využito několik výtvarných postupů: tisk z výšky, z hloubky nebo z plochy. 

Grafické techniky jsou představeny takto: 

 přípravné grafické techniky (hry s otisky, gumotisk, kreslený monotyp- 

protisk, rytá kresba do voskového podkladu, rezerváž zmizíkem) 

 techniky tisku z výšky (tisk z koláže, papírořez, sádroryt, linoryt) 

 techniky tisku z hloubky (papíroryt, suchá jehla) 

 techniky tisku z plochy (malovaný monotyp, sítotisk) 

 grafika a soudobé grafické techniky (xeroxová grafika, počítačová 

grafika) 

Podrobně jsou uvedeny vybrané grafické techniky: 

 Hry s otisky 

Představují nám různé tvary, vlastnosti povrchů, textury (přírodní povrch, umělá 

tkáň) a faktury. Pomocí otisků lze vytvářet zajímavé textury a rozlišovat jejich velikost 

či hustotu. Děti mohou s otisky pracovat v různých směrech – zvýrazňovat tvar otisků, 

nacházet podobnosti známých tvarů, dotvářet je jinými texturami, podkládat je pozadím 

nebo využívat postupu vyřezávání. V kombinaci otisk lze využít jako podtisk, kresebný 

doplněk nebo slouží jako podklad pro koláž. 

 Rytá kresba na voskovém podkladu 

Hlavní úloha této grafické techniky spočívá ve vyškrabávání horní tmavé vrstvy na 

světlý základ. Spodní vrstva tvoří povlak z barevných pastelů nebo svíčky. Tento 

podklad natřeme tmavou tuší, necháme zaschnout a po zaschnutí proškrabáváme 

vybraný motiv různými nástroji – jehlou, špendlíkem, hřebíkem nebo perkem. Rytá 

kresba v kombinaci s jinými technikami se nedoporučuje z důvodu špinění podkladu. 

(Roeselová 1996, s. 181-188) 
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3.2.4 Plastická a prostorová tvorba 

Již od narození se dítě seznamuje prostřednictvím hmatových zážitků s prostředím. 

Zkoumá povrchy, jejich kvalitu – poddajnost, hladkost či drsnost, tíhu nebo lehkost. 

Vnímá věci, uchopuje je, válí, tvaruje a s určitou představou je pojmenovává a rozšiřuje 

výtvarný slovník. Jsou-li vytvářeny určité tvary z papíru, modelíny nebo kresbou, 

představy se začínají konkretizovat. Různorodost materiálů a povrchů dítě evokuje 

k tvořivé hře.  

Při činnostních hrách dítě získává prostorovou zkušenost. Nejdříve to jsou hry se 

stavebnicí, kde dítě vytváří věže a v pozdějším věku prostřednictvím jiných materiálů-

hlína, písek, modelína dochází k modelování.  

Výtvarné postupy používané v prostorové tvorbě: 

 Modelování – ze sochařské hlíny, z keramické hlíny, sádry, skulptivní 

postupy (pomocí rydla, dláta, rašple), modelování z plastelíny, keramiky, 

moduritu, jílu. 

 Tvarování – z papíru, z drátků, z kovových a drátěných materiálů, 

z pletiva, z proutí. 

 Konstruování – komponování z průmyslových odpadů, ze stavebnicových 

a přírodních materiálů (papírové krabičky, skořápky od ořechů, odřezky ze 

dřeva, kovu, PET lahve). 

Podrobněji jsou uvedeny některé prostorové postupy: 

Tvarování z papíru 

Prostřednictvím poddajných materiálů dává tvarování sochařský tvar. Papír je 

nevhodnějším materiálem ke tvarování. Odráží spontánnost dítěte a rozvijí tvůrčí 

činnost. Tvarování lze využít dvěma postupy- formování materiálu přirozeně nebo 

záměrné konstruování tvaru. Žák mačkáním, trháním, stříháním a vrstvením vytváří 

prostorovou kompozici, fixuje ji lepením, ovazováním či lepicí páskou. Kombinovat lze 

plastiku z trhaného papíru i s jiným materiálem. Pro oživení lze pozadí nebo objekt 

dotvořit koláží, kresebným pojednáním či malbou. (Roeselová 1996, s. 189-192) 
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3.2.5  Netradiční výtvarné postupy 

Soudobé výtvarné techniky přichází s novými, netradičními možnostmi výrazu. 

Kořeny výtvarného umění pochází z 2. poloviny 20. století. Nové výtvarné materiály 

oživují dětskou prostorovou tvorbu a přináší s sebou odlehčenost a svobodu výtvarného 

projevu Mezi netradiční postupy patří např.:  

 Koláž – nejčastějším postupem koláže je práce s papírem a představuje se 

v mnoha podobách: stříhání, vystřihování, trhání papíru, doplnění výtvoru  

o další materiály (přírodnina, textil, vlna, bavlna, atd.), dále spojení 

s předměty (obaly, přírodniny) nebo tištění písmen jako podtext výtvarný. 

Prostřednictvím vrstvení se výchozí tvar rytmicky mění a přináší do 

výtvarné výchovy značné oživení.  

 Asambláž – je reprodukcí uměleckého díla. Dává dvojrozměrnému obrazu 

třetí, prostorovou dimenzi. Je tzv. třetím rozměrem koláže. Lze v ní využít 

netradičních, přírodních materiálů na různorodý podklad např. fotografie.  

 Muchláž – za základ je považován zmuchlaný papír, který je následně 

rozložen. Důležitost spočívá v navlhčení zmuchlaného papíru vodou nebo 

akvarelovými barvami. V zaschlém obraze lze pak hledat náhodně vzniklé 

obrysy. Možností je kombinace muchláže s jinými výtvarnými technikami 

(kresba tužkou, pastelem, malba).  

 Akční tvorba – zkoumá pocity člověka pomocí pohybu, navrací se 

k přírodě, přispívá ke spojení zážitků s tělesností – poznávání vlastního těla, 

otisky chodidel do písku, otisky dlaní do hlíny. (Roeselová 1996, 

s. 192-194) 
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4 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

4.1 Vymezení RVP ZV v rámci vzdělávacích dokumentů 

Zásadní změna v českém školství nastala v roce 2004, kdy Ministerstvo školství 

přijalo nová pravidla ve vzdělávání žáků. Dle zákona 561/2004 Sb. bylo upraveno 

vzdělávání a stanoveny podmínky a základního vzdělávání (dále jen ZV). Podle tohoto 

zákona vstoupil v platnost systém nových kurikulárních dokumentů. 

Tyto kutikulární dokumenty jsou vypracovány na úrovni státní a školní. Státní 

úroveň je reprezentována Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), který dále 

vymezuje vzdělávání předškolní (PV), základní (ZV) a střední (SV). Úroveň školní je 

představena Školním vzdělávacím programem (ŠVP). ŠVP si vypracovává každá škola 

sama na základě RVP ZV.  

Snahou primárního vzdělávání je vzdělávání a příprava žáků pro budoucí život, 

všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj schopností a dovedností a jejich následné využití 

v praktickém životě. RVP je v primárním vzdělávání vedeno v duchu následující citace:  

 „Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním 

odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě  

a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení 

problémů.“(www.vuppraha.cz, str. 12) 

Na 1. stupni ZŠ se žáci seznamují prostřednictvím činností, které jsou obsaženy 

ve vzdělávací oblasti Umění a kultura a podrobněji popsány ve vzdělávacích oborech 

Hudební výchova a Výtvarná výchova.  

4.2 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru výtvarná výchova 

V následující podkapitole jsou podrobně vymezeny očekávané výstupy 2. období, 

které odpovídá věku žákům v praktické části.  

- „Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření: porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné) užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 

vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy;  
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v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém 

vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační 

účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy  

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 

objemové i prostorové tvorbě  

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů  

a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění)  

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace  

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.“(vuppraha.cz 

s. 69) 

Učivo je rozděleno do těchto oblastí: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, textury a vztahy mezi 

nimi (kontrast, podobnost), kombinace v ploše, prostoru a objemu. 

 uspořádání objektů do celků – výraznost, velikost, statické a dynamické 

vyjádření. 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – 

vyjádření podnětů zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí.  

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - výtvarná tvorba 

uměleckého charakteru, televize, reklama a fotografie. 
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UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 prostředky pro vyjádření emocí, představ, nálad a osobních zkušeností 

– akční činnost malby a kresby, jeho vyjádření tělem a manipulacemi 

s předměty.  

 Typy vizuálně obrazných vyjádření – umět rozlišit, vybírat a uplatnit –  

ve volné malbě, v plastice, ve fotografii a v ilustraci textů. 

 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – vizuální, haptické, statické  

a dynamické vnímání objektu, důležitostí je motivace. 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

 osobní postoj v komunikaci – umět zdůvodnit, interpretovat a porovnávat 

své myšlenky v rámci skupin.  

 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – komunikace  

a vysvětlování vlastní tvorby mezi spolužáky, v rodině a ve školní skupině 

dle svých znalostí a schopností.  

 proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby vlastních děl 

výtvarného umění. 

Každý vyučovací předmět má svůj obsah. Aby se tyto obsahy mohly vzájemně 

propojovat, existuje tzv. integrace mezi předměty Níže uvedené nám popisuje další 

kroky, jak mezipředmětové vztahy mohou být ve výchovně vzdělávacím procesu 

realizovány.  

4.3 Integrace učiva do výtvarné výchovy 

RVP je dokumentem, ve kterém je vymezen obecný rámec základního vzdělávání. 

Vymezení přesného obsahu učiva zde nenajdeme. V RVP ZV není učivo také stanoveno 

striktně v rámci jeho rozsahu ani časového rozvržení. Není zde konkretizováno učivo 

pro každý ročník zvlášť. Jsou zde vymezeny očekávané výstupy na konci jednotlivých 

vzdělávacích období, kde závaznou roli hrají ty, které jsou dokončeny na konci druhého 

období tzv. na konci devátého ročníku. Toto nám umožnuje práci s různými tématy ve 

všech vyučovacích předmětech, které jsou obsaženy ve vzdělávacích oblastech, jimiž 

jsou: 
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- Jazyk a jazyková komunikace 

- Matematika a její aplikace 

- Informační a komunikační technologie 

- Člověk a jeho svět 

- Člověk a společnost 

- Člověk a příroda 

- Umění a kultura 

- Člověk a zdraví Člověk a svět práce 

V těchto vzdělávacích oblastech se nám naskýtá možnost komplexního propojení 

učiva. Lze zde nalézt nespočetně mnoho společných témat a námětů, které jsou právě 

obsaženy ve výše zmíněných vzdělávacích oblastech. Žákům je tak umožněno učivo 

poznávat v souvislostech. Díky tomuto faktu mají možnost získané znalosti využít 

účelněji a v globálu poznávat svět kolem nás.  

Pro lepší pochopení světa globálněji, bychom měli vyučování směřovat k rozvoji 

klíčových kompetencí, které nám představují „souhrn všech vědomostí, dovedností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti.“(RVP ZV, s. 6). Tyto klíčové kompetence jsou vymezeny v RVP takto: 

- Kompetence k učení 

- Kompetence k řešení problémů 

- Kompetence komunikativní 

- Kompetence sociální a personální 

- Kompetence občanské 

- Kompetence pracovní 

„Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, 

jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek 

celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat  

a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají“ 

(RVP ZV s. 6) 

Všemi těmito vzdělávacími oblastmi také prostupují průřezová témata, která jsou 

v RVP ZV vymezeny za „důležité formativní prvky základního vzdělávání, vytvářejí 
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příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci  

a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů  

a hodnot.“(RVP ZV s. 81) 

V RVP jsou průřezová témata rozčleněna takto: 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova demokratického občana 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

- Multikulturní výchova 

- Mediální výchova 

- Environmentální výchova 

Je-li naše pozornost zaměřena na utváření vztahu dítěte k poznávání rozmanitostí 

různých kultur, tradic a jejich hodnot, které prostupují tématy praktické části, jedná se  

o průřezové téma, Multikulturní výchova. 

4.3.1 Multikulturní výchova 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání žáky seznamuje 

s rozmanitostí různých kultur, etnik, tradic a hodnot. Zprostředkovává nejen poznávání 

vlastního kulturního dění, ale pozornost je i směrována k poznání odlišných kultur. 

Vede k porozumění sociokulturní rozmanitosti a učí žáky vzájemné tolerance, 

ohleduplnosti, solidarity a respektu k menšinovým i majoritním etnikům.  

Multikulturní výchova se do hloubky také zabývá mezilidskými vztahy v rámci 

školního prostředí (učitel, žák, rodina), ve kterém se žáci setkávají s dětmi 

z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Přispívá k vzájemné toleranci majorit 

s příslušníky minorit a k odstraňování předsudků vůči „nepoznanému.“ 

Mezi tematické okruhy Multikulturní výchovy patří: 

- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ  

- Multikulturalita 

- Princip sociálního smíru a solidarity 
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Podrobněji jsou popsány tematické okruhy, které prolínají skrz hlavní umělecký cíl 

v praktické části: 

Kulturní diference – se zabývá individuálními i kulturními zvláštnostmi člověka. 

Každý člověk je jedinečný jak po stránce tělesné, tak i duševní a může být  

i součástí jiné etnické skupiny. Důležitou roli hraje respekt vůči zvláštnostem 

různých etnik (cizinci, příslušníci jiných etnik) Žáky učíme nejen tolerance vůči 

cizincům ve školním prostředí, ale i mimo, dále se snažíme o vzájemnou 

komunikaci a přijetí jejich osobnosti mezi ostatní žáky školní třídy jako skupiny. 

V rámci poznávání jiných kultur a zemí seznamujeme žáky s odlišnostmi jejich 

tradic i hodnot a učíme je respektu k nim. Úzce je propojena s tématem 

multikulturality.  

Multikulturalita – vymezuje multikulturní zvláštnosti současného světa, 

obohacuje ho o rozmanitost cizích jazyků a jejich užití v rámci dorozumění  

a celoživotního vzdělávání žáků. Vybízí k pozornosti naslouchání druhým a rozvíjí 

upevňování pohledu v komunikaci s ostatními lidmi odlišných sociokulturních 

skupin.  

Výše uvedené nám jednoduše popisuje, že  každá země oplývá svou specifickou 

kulturou, tradicí, jazykem i hodnotami a důležitost je směřována k utváření postojů, 

respektu a tolerance k nim.  

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu tvoří 

zejména vzdělávací oblast Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví, 

Člověk a příroda, ve které se dotýká především vzdělávacího oboru Zeměpis. Díky 

tomuto propojení je možná integrace témat i do předmětu Výtvarná výchova 

(vuppraha.cz, s. 97-98) 

4.3.2 Možnosti a význam realizace multikulturní výchovy ve VV 

Vzhledem k výběru tématu diplomové práce „Cesta kolem světa“ se vybízí prostor 

k využití mezipředmětových vztahů, speciálně multikulturní výchovy, která se prolíná 

již zmíněnými vzdělávacími oblastmi včetně oblasti Umění a kultura. My si 

v následujících odstavcích podrobně vymezíme, jaké jsou možnosti a význam integrace 

v předmětu Výtvarná výchova. 
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Současný svět díky bourání hranic mezi státy nám nabízí nespočetné množství 

možností, jak poznat i jiné kultury, svobodně cestovat či odjet za studiem do zahraničí. 

Je tedy úkolem současného školství přizpůsobit kompetence budoucích absolventů škol  

k životu v dnešním světě. Řešením je využít průřezových témat ve vyučovacích 

předmětech a obohacení jejich obsahu o nové zkušenosti.  

Výtvarná část vzdělávací oblasti Umění a kultura nabízí prostor k realizaci 

možností v rámci interkulturního pojetí světa. Pedagog při práci s žáky ve VV často 

vychází z výtvarného umění, přičemž žák získává znalosti a dovednosti výtvarné 

tvorby, která může reflektovat specifické prvky různých zemí nebo kulturního zázemí 

jednotlivých výtvarných umělců. Žáci tak mají možnost tyto podněty odlišné kulturní 

diferenciace zkoumat, třídit a srovnávat. Z pohledu výtvarného se u žáků rozvíjí 

smyslová citlivost dělením různých materiálů do skupin dle jejich materiální podstaty. 

Spolu také zkoumá dané autorské přístupy k vlastní tvorbě, kdy žák má možnost 

uvědomit si, že každý umělec i jako člověk je odlišný a má své individuální zvláštnosti. 

VV stejně jako multikulturní výchova má dané cíle, které by měly žáky naučit zaujmout 

svůj vlastní názor, umět si ho obhájit a verbálně ho vyjádřit. Výtvarný pedagog pak 

žáky učí názory, představy a fantazii vyjadřovat nejenom slovy, ale pomocí výtvarných 

výrazů. Žák tak jejich prostřednictvím objevuje nové výtvarné techniky, postupy  

a jejich vzájemné souvislosti a pracuje s různými variantami výtvarného vyjádření. 

V neposlední řadě může při vyjadřování názorů dojít k určitému nedorozumění mezi 

žáky, což může vést ke vzniku konfliktů. Obě výchovy tak vedou žáky k řešení 

problémů, umět je najít a uvažovat o nich (rvpzv.cz-článek) 

Význam multikulturní výchovy nespočívá tedy jen v oživení a obohacení obsahu 

daných vyučovacích předmětů, ale i ve schopnostech pedagoga umět tyto prvky propojit 

a efektivně je v praxi využít.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část je věnována různým výtvarným technikám a činnostem při tvorbě 

výtvarných děl. Náměty výtvarných činností jsou propojeny s hlavním tématem celé 

práce CESTY KOLEM SVĚTA. Do tohoto projektu byli zapojeni žáci prvního stupně, 

páté třídy ZŠ U Lesa v Novém Boru. 

5 REALIZACE PROJEKTU 

5.1 Popis projektu 

Celý projekt obsahuje 12 výtvarných témat, která byla realizována ve školní třídě. 

Pracovali jsme s různými výtvarnými technikami. V průběhu projektu žáci měli 

možnost nahlédnout do 12 různých zemí a seznámit se s jejich kulturami, faunou  

i florou. Cesta byla dlouhá a provedla nás přes 6 světadílů naší planety: Evropou, 

Afrikou, Asií, Severní Amerikou, Austrálií a Oceánií, Antarktidou. Aktivity nesou tyto 

názvy: Eiffelova věž, Jeskyně Altamira, Babuška, Řecká amfora, Sarkofágy, Lampion 

štěstí, Koberce Dhurries, Aboriginal art, Neonové nápisy, Cinco de Mayo a Proměny 

našich účesů. 

5.2 Cíl projektu 

Cílem bylo, aby si žáci vyzkoušeli, jakým způsobem a jak využít různých 

výtvarných technik, odnést si příjemný zážitek z tvorby, kousek nové zkušenosti  

s neobvyklým materiálem, ale i obohatit se o nové informace o zemích, které jsme 

v rámci projektu společně navštívili. Projekt byl realizován vyučovací metodou CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), integrací předmětů: anglický jazyk, 

přírodověda a vlastivěda ve výtvarné výchově. 

Každá aktivita má svůj metodický list, který podrobně popisuje použité výtvarné 

techniky, cíle aktivit, pomůcky, motivaci, pracovní postup a reflexi. 

Výstupem projektu je kalendář. Společně s dětmi jsme také realizovali 

předvánoční vernisáž pro jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ, kde byla k vidění veškerá 

výtvarná tvorba žáků napříč projektem CESTY KOLEM SVĚTA. 
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5.3 Charakteristika třídy 

Třída 5. B byla mnou vybrána pro realizaci projektu z důvodu našeho úzkého 

kontaktu, který byl budován již od 1. třídy. Žáci jsou ve třídě jako kolektiv velmi 

přátelští, schopni spolupracovat jak jednotlivci, tak i ve skupinách, jsou velmi průbojní 

a vždy pozitivně naladěni. Vládne zde velmi příjemná atmosféra a klima třídy je také 

velmi příjemné, tudíž není zde zapotřebí řešit kázeňské problémy. Při aktivitách 

nevznikaly nikdy žádné komplikace. Žáci poslouchali zadání a dodržovali bezpečnost 

při práci.  

Na projektu CESTY KOLEM SVĚTA se podílelo celkem 23 žáků z toho 12 

chlapců a 11 dívek. Žáci pracovali bud´ samostatně nebo ve skupinách. 

 

Sebereflexe: 

Z projektu jsme měli všichni příjemný pocit, byli jsme se svou prací spokojeni  

a z nově vzniklých výtvorů nadšeni. Každé dílo přineslo někomu něco nového. Ať si 

z něho každý odnesl nový poznatek či jen dobrý pocit, všechny aktivity jsme prožívali 

společně. Žáci pracovali velmi zodpovědně a s nadšením pro vše, co bude příště. Do 

popředí vystoupila jejich zručnost, nápaditost a manuální schopnosti. Bylo vekou ctí je 

za jejich práci a přístup vždy ocenit.  

Záznamy z akcí byly fotografovány. 

5.4 Aktivity a jejich inspirace 

Aktivita 
 

Výtvarná 
technika 

Výtvarný cíl Země – inspirace 

 

 EVROPA   

1. Eiffelova věž Kresba tuší, 
malba 
akvarelem 

Uvědomit si vztah 
lineární kresby a 
malířského změkčení 
plochy. 

Francie – Evropa 

2. Jeskyně Altamira Malba pastelem, 
muchláž  

Spojení muchláže a 
malby s kreslenou a 
roztíranou linkou 

Španělsko – Evropa 

3.Babushka Textilní koláž 
(Plastická a 
prostorová 
tvorba) 

Stříháním a lepením 
vytvořit svůj vlastní 
obraz na danou šablonu.  

Rusko – Evropa 

4. Řecká amfora Rytá kresba na 
voskovém 

Pochopit úlohu rydla, 
který odkrývá barevný 

Řecko - Evropa 
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podkladu 
(Grafika) 

podklad. Hra s linií. 

 AFRIKA 
 

  

5. Sarkofágy Malba, kresba, 
koláž 
(Prostorová 
tvorba) 

Obohatit objekt o 
vrstvení dalším 
materiálem a o další 
výtvarné postupy 
(písmo) 

Egypt – Afrika 

 ASIE 
 

  

6. Lampion štěstí Práce s papírem 
(Prostorová 
tvorba) 

Prostorové tvarování 
papíru na jeden motiv a 
využití jeho tvárnosti 
lepením. 

Čína – Asie 

7. Koberce Dhurries Nierika 
(Plastická 
tvorba) 

Na základě fantazie 
vytvořit lineární obraz 
netradičním materiálem 
na šabloně.  

Indie – Asie 

 AUSTRÁLIE   ,                 OCEÁNIE  

8.Aboriginal Art Pointilismus 
(Malba) 

Utváření obrazu malými 
od sebe vzdálenými 
body. Hra s barvou. 

Austrálie 

 USA   

9. Neonové nápisy Technika 
zapouštění 
akvarelové 
barvy do soli 
(Plastická 
tvorba) 

Zjistit vlastnosti 
zapuštěné akvarelové 
barvy do navrhnutého 
motivu se solí. 

New York – Severní 
Amerika 

 

10.Cinco de Mayo Kresba fixem Vedení linky jedním 
tahem 

Mexiko – Severní 
Amerika 

 ANTARKTIDA   

11. Tučňáci Tisk z výšky - 
otisk, malba 
temperou 
(Grafika) 

Dotváření motivu 
z otisknuté plochy. 

Antarktida 

 EVROPA   

12. Proměny našich účesů Asambláž 
(Prostorová 
tvorba) 

Ozvláštnění sebe samého 
neobvyklým materiálem 
a objevování nových 
přístupů 

Česká Republika – 
Evropa 
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5.4.1  „Evropa“ 

Průběh aktivit 

První kroky „našeho cestování“ začali v Evropě. Zde jsme navštívili čtyři země: 

Francii, Španělsko, Řecko a Rusko. Společně jsme se podíleli na výtvarných dílech  

a seznámili jsme se se čtyřmi výtvarnými technikami (kresba, malba, textilní koláž  

a odkrývací rezerváž). Průběh aktivit probíhal ve školní třídě v časovém rozpětí osmi 

vyučovacích hodin. 

V první projektové hodině jsme se seznamovali s tématem projektu. Formou 

brainstormingu jsme si zmapovali světadíly naši planety a země, které do nich patří. Pak 

jsme si na nástěnné mapě světa ukázali do jakých světadílů a zemí se s žáky vydáme 

v rámci našeho projektu. Byl určen také „vlajkonoš“, který po každé navštívené zemi 

bude mít za úkol připnout vlajku na nástěnnou mapu světa. 

 

Obrázek 1: Mapování projektu 
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Metodický list č. 1 

Třída: 5.  

Téma: EIFFELOVA VĚŽ 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Zvládnutí kresby tuší, malby akvarelem. 

Výtvarný problém: Uvědomit si vztah lineární kresby a malířského změkčení plochy. 

Výtvarná technika: Kresba tuší, malba akvarelem. 

Pomůcky: Čtvrtky, akvarelové barvy, štětce, tuš, psací potřeby, špejle. 

Motivace: Krátké promítnutí dokumentu o Francii a známé památce EIFELLOVA 

VĚŽ. Krátká diskuze s žáky zda někdo ve Francii byl, co je hlavním městem a jaká je 

měna.  

Pracovní postup: 

Nejdříve si žáci udělají pozadí tím, že si natřou čtvrtku akvarelovými barvami dle 

vlastního výběru. Většinou si žáci volí francouzskou vlajku, tudíž barvy červené, bílé 

 a modré. Pak nechají na několik minut pozadí zaschnout. 

Na zaschlé pozadí pak děti tuší kreslí Eiffelovu věž, bud´ dle předlohy nebo 

obrázku z encyklopedie, kterou mají k dispozici. Někteří si věž načrtnou nejdříve 

tužkou a pak obtahují až tuší.  

Po skončení aktivity jsme si s dětmi sedli na koberec a povídali si o tom, jakou 

výtvarnou techniku jsme zde využili. Nakonec si děti práce vystavily na svou školní 

nástěnku. „Vlajkonoš“ připnul vlajku Francie na mapu světa, kterou žáci mají na třídní 

nástěnce.  

Metodické poznámky: Dát pozor, aby se skleničky s tuší nerozlily. Vložit skleničku do 

kelímku.  

Reflexe: 

Žákům se hodina líbila, v průběhu si povídali o tom, co viděli v dokumentu a ptali 

se mě na různé otázky o Francii, zdali jsem tam byla atd. Následovalo vyprávění 

z vlastní poznávací cesty po Francii.  

Sebereflexe: 

Celá hodina je hodnocena jako velmi pozitivní. Děti své výtvory stihly v časovém 

rozmezí, a ještě jim zbyl čas na namalování francouzské vlajky na tabuli. Naučili jsme 

se také pár francouzských slov: „Bonne journée, Au Revoir.“a připomněli si také, že 
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v Paříži nenajdeme jen Eiffelovu věž, ale také známý obraz Mona Lisu, který je k vidění 

v pařížském Louvru a pochází od malíře Leonarda da Vinci. 

 

Obrázek 2: Eiffelova věž 
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Metodický list č. 2 
Třída: 5.  

Téma: JESKYNĚ ALTAMIRA 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Rozvíjet jemnou motoriku a zvládnout techniku malby temperovými 

barvami a roztíranou linkou suchého pastele. 

Výtvarná technika: Malba pastelem, muchláž, malba temperou. 

Výtvarný problém: Odlišit spojení muchláže a malby s kreslenou a roztíranou linkou.  

Pomůcky: Čtvrtky, suché pastely, temperové barvy, štětec, ubrus, kelímky na vodu, 

hadřík, houbička. 

Motivace: 

Krátká diskuse o zemi Španělsko. Co je hlavním městem, měnou, kdo byl někdy 

ve Španělsku. Krátká video ukázka z dokumentu jeskyně Altamira. Po zhlédnutí 

následovala diskuze, co vše na stěnách jeskyně děti viděly, čím se dříve na stěny 

kreslilo a proč. Děti mohly krásně vidět obrysy a proporce pravěké zvěře – antilopy, 

bizony. „A my si teď takovou jeskynní malbu zkusíme výtvarně vyjádřit.“ 

Pracovní postup:  

Děti si připraví před sebe na stůl čtvrtky. Ty pak z každého rohu zmuchlají, 

směrem doprostřed. Zmuchlanou čtvrtku pak potřou temperovou barvou. Většinou děti 

vybíraly barvu hnědou, kterou si i někdo míchal s černou a bílou. Takto si vytvořily 

pozadí podobné stěně jeskyně. Následovalo pár minut, kdy práce zasychaly pod 

topením. Tuto chvíli žáci využili k předkreslení šablon zvířat a následné vystřižení. 

Zaschlé pozadí pak žáci vymývali pod tekoucí vodou u umyvadla. Vymyté výtvory děti 

nosily ke stolu. Žehličkou jim byla následně práce přes novinový papír rozžehlována. 

Výtvory i takto uschly. Následovala práce se šablonou – obkreslení šablony zvířat 

temperovou barvou, zaschnutí. Poté vybarvení plochy středu výtvoru a rozetření suché 

stopy pastelem. 

V samotném závěru byly konečné výtvory hodnoceny na koberci v kruhu formou 

diskuze. Nebylo opomenuto připnutí vlajky Španělska na nástěnnou mapu ve třídě. 

Metodické poznámky:  Zvolit správnou barvu pozadí. Udržení pořádku při vymývání 

temperové barvy z pozadí – dodržet jednotlivý posun žáků u umyvadla. Správná volba 

šablony. Žáci si mohou šablonu propůjčit mezi sebou, když si ji někdo nestihne 

vytvořit. Nezbytný úklid třídy po dokončení. 



44 

 

Reflexe: 

Děti na tuto výtvarnou aktivitu reagovaly velmi pozitivně, moc se jim líbila, 

protože nikdy předtím tuto techniku nevyzkoušely. Nejvíce se jim líbil efekt muchláže 

spojený s vymývanou barvou. 

Sebereflexe: 

Jeskynní malby se opravdu vydařily všechny. Nebyla ani jedna práce, která by se 

dětem nepovedla. Každá z nich byla originální. Dětem jejich výtvory přišly jako 

opravdové, ty které viděly v dokumentu na začátku první vyučovací hodiny.  

Jediné, co bylo trochu jiné než ostatní hodiny v našem projektu, byl menší 

nepořádek ve třídě. S tím se, ale dalo dopředu počítat. Před koncem vyučovací hodiny si 

žáci třídu uklidili a práce si vystavili na nástěnku.  

Práce žáků byly velmi potěšujícím okamžikem pro nás všechny. Děti byly plny 

dojmů a nových poznatků. 

Trochu jinou zajímavostí na konci hodiny při reflexi byla vsuvka, která měla 

poukázat na významnou osobnost umění 20. století, Pabla Picassa, známého malíře 

pocházejícího ze Španělska.  

 

Obrázek 3: Jeskyně Altamira 
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Metodický list č. 3 
Třída: 5.  

Téma: BABUŠKA 

Časový rámec: Dvě vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina - 45 minut) 

Cíl hodiny: Rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení) a fantazii. Seznámit se s jiným 

materiálem. 

Výtvarná technika: Textilní koláž 

Výtvarný problém: K rozšíření možností výtvarného projevu využívat netradičního 

materiálu, na základě dosažených znalostí vytvořit prostorovou práci. 

Pomůcky: Papírové kartony A4, textilie, tužka, fix, lepidlo, nůžky, ubrus, hadřík. 

Motivace: „Děti, dnes se pojedeme podívat do země, která je svou rozlohou největším 

státem světa.“ „Platí se zde Rublama a jejich prezident se jmenuje Vladimír Putin.“ 

Děti uhodly správně, že je to Rusko. Dětem bylo promítnuto na interaktivní tabuli 26 

pozoruhodných fakt o Rusku - ruských památkách, zvycích, tradicích i gastronomii. 

Zastavili jsme se nad nejznámějším suvenýrem Babuškou. Dětem bylo vysvětleno, co to 

je, odkud název pochází (Matrjoška – matka jako symbol mateřství) a názorně ukázáno 

několik dřevěných panenek, které v sobě ukrývají další malé, menší a nejmenší. Pak byl 

vyřknut návrh, že takovou Babušku si každý může ze svých barevných textilií vytvořit. 

Pustili jsme se s nadšením do práce. 

Pracovní postup:  

Žáci si rozdali papírové kartony a obkreslili si šablony Bábušky, které poté 

vystřihli. Na danou šablonu si pak lepili dle své fantazie kousky látek, které různě 

vrstvili na sebe a přes sebe. Žáci si kousky látek mohli nastříhat dopředu a pak jen lepit. 

Záleželo, jak si to každý sám rozvrhl. Někdo lepil látku přímo na šablonu a pak si to 

zastřihával. Pro dokončení, žáci dokreslili fixem ještě detaily (oči, nos, ústa). 

V samotném závěru jsme si všichni sedli na koberec a dali Babušky doprostřed. 

Následovala krátká diskuze nad tím jakou Bábušku, kdo vytvořil a proč zrovna zvolil 

tyto barvy. Dostali jsme se k závěru, že vrstvením látek vzniká takzvaná koláž. Některé 

děti si svou panenku i pojmenovaly. Bábušky si děti vystavily na výstavu a „vlajkonoš“ 

zapíchl vlajku Ruska do mapy. 

Reflexe: 

Hodina se velmi vydařila a byla i v průběhu legrace a zábava. Některé děti si ze 

zbytků látek vytvořily totiž šátek a ovázaly si ho kolem hlavy jako Bábušky. Žáci se 
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těšili na další nové poznatky, co bude příště, do jaké země se podíváme, co nového si 

vytvoří a vyzkouší. 

Sebereflexe: 

Děti byly velmi překvapené, co vše lze vytvořit z různobarevných látek. 

Zajímavým poznatkem bylo, jak žáci vrstvili barevné kousky látek na sebe a různě přes 

sebe, jaké krásné látky si z domova donesli. Některým však tato aktivita přišla náročná. 

Zde se ukázalo, kdo je více či méně trpělivý, neb stříhání spolu s vrstvení dalo některým 

žákům obrovskou práci. Někteří také neměli dostatečně ostré nůžky. 

 Celkově dvě vyučovací hodiny se ale nakonec shledaly s pozitivním hodnocením. 

Bylo cítit, že děti po celou dobu jsou plné nových poznatků z techniky koláže  

a informací o Rusku, překvapivě si totiž celou dobu povídaly o tom, co viděly 

v dokumentu. Na základě tohoto poznatku jsem dětem ještě pustila typicky ruské písně. 

Některé děti si vzpomněly na pohádku Mrazík, jiní bedlivě naslouchaly písním  

v ruském jazyce.  

Jelikož nám na konci druhé vyučovací hodiny zbyl čas, byla dětem ukázána ruská 

Azbuka, kterou si žáci následně mohli napsat na tabuli. Některá písmena jim přišla 

velice náročná, ale přesto si někdo Azbukou napsal své jméno na památku. Bylo to 

hezké a příjemné zakončení.  

 

Obrázek 4: Bábuška 
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Metodický list č. 4 

Třída: 5.  

Téma: ŘECKÁ AMFORA 

Časový rámec: 45 minut 

Cíl hodiny: Seznámit se s technikou odkrývací rezerváže. Rozvoj fantazie, 

představivosti a obrazotvornosti.  

Výtvarná technika: Odkrývací rezerváž. 

Výtvarný problém: Pochopit úlohu rydla, který odkrývá barevný podklad. Hra s linií. 

Pomůcky: Tvrdé kartony, tuš, rydlo, špejle, hadřík, kelímek, ubrus, voskové pastelky 

Motivace: 

S dětmi jsme si sedli na koberec a vedli krátkou besedu o tom, co vše ví o zemi, 

kterou dnes poznáme, a tou je Řecko. Děti většinou vyprávěly, že tam byly na dovolené, 

koupali se v moři a trávily veškerý zbylý čas v hotelovém areálu atd. A tak jsme si tuto 

zemi trochu přiblížili: na mapě jsme si ukázali, kde se Řecko nachází, určili si světovou 

stranu a pak žáci sami museli z mapy zjistit, co je hlavním městem. Paní učitelka pak 

přečetla z knihy „Poznáváme jiné národy“ pár zajímavostí o zemi: co je hlavní 

pochoutkou, co je to Pantheon, slavná hora Olymp, jak lidé žili ve starověkém Řecku  

a jaké nádoby si vyráběli. Byla rozvinuta krátká diskuze.( Cílková 2007, s. 72, 73, 75) 

Pracovní postup: 

Žáci si rozdali papírové kartony a připravili si takové voskové pastely, které chtěli 

na podklad řecké amfory. Pak si celou plochu kartonu barvami povoskovaly. Každý měl 

na lavici svou tuš a tím celou navoskovanou plochu potřel. Nechali jsme na pár minut 

zaschnout. V mezi čase zasychání tuše, si žáci mohli na koberci prohlížet encyklopedii 

nebo si vybírat ornamenty, které budou vyrývat na svou amforu. Dvě žákyně ze své 

vlastní iniciativy nakreslily na tabuli řeckou abecedu. 

Po zaschnutí tuše si žáci připravili rydla a začali vyrývat předpřipravené řecké 

ornamenty. Komu práce s rydlem dělala problémy, nebo potřeboval pomoci s určitým 

tvarem, vyučující jim byl nápomocnou rukou.  

Hotová díla jsme si na konci hodiny rozložili do zadní části třídy na koberec. Každý 

žák si sedl ke své amfoře a následovala krátká diskuze nad tím, jak a v čem je tato 

technika vyrývání obohatila, a co každému přinesla za nová poznání. Rozvinulo se 
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hezké povídání, které nám zabralo celou přestávku. Ani „vlajkonoš“ samozřejmě 

nezapomněl připíchnout vlajku na naši cestovatelskou mapu.  

Reflexe: 

Žáci tuto hodinu hodnotili jako velmi vydařenou, měli hezký pocit z toho, že si 

nejen vyzkoušeli novou výtvarnou techniku, která jim přinesla mnoho nových poznatků, 

ale hlavně se jim líbil výsledný výtvor celkové amfory, který v sobě nesl plno pestrých 

barev a zajímavých symbolů. Každá amfora byla vskutku jiná. A právě v tomto děti 

spatřovaly nesmírnou originalitu. 

Sebereflexe: 

Žákovské výtvory se povedly. Aktivitu jsme si s dětmi moc užili. Průběh hodiny 

byl velmi klidný, žáci pracovali velmi zodpovědně a s nadšením co jim pod vyrytým 

obrazcem vznikne. Časové rozvržení nám vyšlo na minuty, i přestože jsme použili 

přestávku pro naši diskuzi a celkové zhodnocení prací žáků. Celkově je hodina 

zhodnocena námi všemi velmi vydařeně. 

Metodické poznámky: 

Žáci byli poučeni jak bezpečně zacházet s rydlem a také každý žák měl danou 

nádobu s tuší v kelímku pro případ rozlití.  

 

Obrázek 5: Řecká amfora 
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5.4.2  „Afrika“ 

 
Další naše kroky vedly do nového světadílu, kde jsme navštívili pouze jednu zemi, 

Egypt. Na mapě jsme si společně ukázali, kde Asie leží, s kým sousedí, a kde najdeme 

právě tu zemi, která nás několik hodin bude provázet naši tajuplnou výpravou a dovede 

nás až do dávných prehistorických dob faraonů. 

 
Metodický list č. 5 
Třída: 5.  

Téma: SARKOFÁG 

Časový rámec: 2 bloky po 90 min. 

Organizace: Ve skupinách 

Cíl hodiny: Porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidíme. Rozvíjet 

u žáků fantazii, obrazotvornost a představivost. 

Výtvarná technika: Koláž, malba, kresba 

Výtvarný problém: Obohatit objekt o vrstvení dalším materiálem a o další výtvarné 

postupy malby a kresby. 

Pomůcky: balicí papír, akvarelové barvy, temperové barvy, pastelky, fixy, barevné 

papíry, čtvrtky, nůžky, lepidlo, pravítko, třpytky 

Motivace: 

Hodina je uvedena následujícími otázkami za cílem, aby si děti uměly odpovědět 

samy: 

„Děti, víte co to je sarkofág?“ 

„K čemu takový sarkofág sloužil?“ 

„Co se do něj dávalo?“ 

„V jaké zemi ho můžeme najít?“ 

„Jak byl asi velký?“  

„Víte co je to mumie?“ 

Pro upřesnění jejich představy či utvrzení se v pravdě následuje mnou krátké 

vyprávění: „V dávných dobách asi kolem 5. století př. n. l. se v Egyptě začaly budovat 

tzv. schránky, které byly určeny k uložení rakve. Do nich se ukládaly těla významných 

králů dané doby. Jedním z nich byl např. král Tutanchamon, kterého můžeme najít 
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v Údolí králů v jedné z hrobek faraonů. A my se dnes pojedeme podívat právě do daleké 

Asie do země, Egypta a vytvoříme ve skupinách mumii nějakého egyptského faraona 

nebo krále.“  

Pracovní postup: 

Žáci jsou rozděleni do skupin po pěti. Každá skupina si vybírá koutek ve třídě, 

kde bude několik vyučovacích hodin pracovat a má k dispozici inspirativní obrázek 

faraona, či krále, dle vlastního výběru.  

Dětem je následně vysvětlen princip koláže, a jak lze výtvarné prostředky k tomu 

využít. Je možnost volně do koláže dle vlastního uvážení kombinovat malbu s kresbou.  

Následuje vlastní práce. Nejdříve si žáci předkreslují obrys mumie, tu pak 

obtahují černým fixem. Žáci si mezi sebou také určují role, kdo jakou práci bude dělat  

a jakým výtvarným prostředkem ji bude ztvárňovat. Někteří žáci ze skupin jen malují, 

další kreslí hieroglyfy na kousky čtvrtek, ostatní lepí či pomáhají těm, co to potřebují. 

Každý žák se zapojuje a učitel chodí mezi skupinami a je jejich rádcem a pomocníkem. 

Po každém dvou - hodinovém bloku je určena delší přestávka na odpočinek a svačinu. 

Na konci druhého bloku, kdy koláže mumií jsou hotové, připevníme naše výtvory 

kolíčkem na připravenou šnůru a děláme si malou výstavu na zhodnocení našich 

výtvorů.  

Reflexe: 

Na individuální reflexi navazuje reflexe skupinová – dialog, při níž každý může 

(ale nemusí, pokud si nepřeje) představit svou mumii. Ostatní ze skupin se průběžně 

zapojují do debaty. Žáci se sami sebe mezi skupinami ptají, jak se jim povedlo to, či ono 

ztvárnit. Jakou technikou toho dosáhli atd. Děti tyto díla zhodnotily jako opravdu 

povedená a možná svou velikostí a pestrobarevností jako nejkrásnější.  

Sebereflexe:  

Naše dvouhodinové bloky byly trochu náročné zprvu na organizaci. Ale po 

rozvržení rolí mezi žáky se vše upravilo. Je pravdou, že hodiny byly trochu rušnější  

a hlučnější, ale to u skupinových prací někdy bývá. Nikoho jsme z vedlejších tříd 

nerušili, tudíž nebyl shledán žádný problém. Žáci byli maximálně oddáni svým kolážím 

a bylo překvapením, že i sami si dohledávali v encyklopediích, jak ještě by mumii 

mohli obohatit. Dokonce je natolik zaujalo obrázkové písmo, hieroglyfy, že byl každé 

skupině nakopírován překlad, co jaký obrázek znamená. Krásné a vyvedené výtvory.  
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Metodické poznámky: Dostatek prostoru na práci ve skupinách, správné rozvržení 

pracovních koutků a výběr žáků do skupin. Poučení o bezpečnosti a zadání si určitých 

signálů, které poslouží k lepší komunikaci mezi učitelem a žáky ve skupinách.  

 

Obrázek 6: Sarkofág 
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5.4.3  „Asie“ 

Naše další cestovatelská mise povede do nedaleké Asie. Zde s dětmi navštívíme 

dvě zajímavé země, jimiž budou: Čína a Indie. Splníme si naše tajná přání a pronikneme 

do tajů výroby indických koberců. 

Metodický list č. 6 

Třída: 5.  

Téma: LAMPION ŠTĚSTÍ 

Časový rámec: 45 minut. 

Cíl hodiny: Rozvoj fantazie, prostorové obrazotvornosti a představivosti. 

Výtvarná technika: Prostorová tvorba - práce s papírem (stříhání, lepení). 

Výtvarný problém: Prostorové tvarování papíru na jeden motiv a využití jeho tvárnosti 

lepením. 

Pomůcky: barevný papír, nůžky, černý fix, lepidlo 

Metodické poznámky: 

Motivace:  

Každý z nás má určitá svá tajná přání, která si ve skrytu duše přeje, aby se mu 

jednou splnila. Někdo si zase jen přeje něco pro druhého. Můžeme si přát cokoli, ale ne 

vždy se nám to vyplní. A my dnes si taková drobná přání splníme. Pojedeme se podívat 

do jedné z největších zemí světa. Svou polohu zaujímá ve východní části Asie a je 

lemovaná Tichým oceánem. Hlavním městem je Peking a úředním jazykem čínština. 

Tato země se nazývá Čína. Pouštím žákům typicky asijskou hudbu a usedáme na 

koberec, kde zahajujeme naši hodinu prohlídkou lampionů štěstí., které má učitel jako 

inspiraci připravené na obrázcích na koberci. Mimo jiné si vysvětlujeme význam 

čínského znamení draka, jakož to bytosti a ochránce prostého lidu a císařské moci 

Následuje krátká diskuze: k čemu tyto lampiony slouží, jak se používají, co se do nich 

vkládá a píše atd. Každý na chvíli přemýšlí o vzkazu, či přání, které chce do svého 

lampionu vepsat.  Po naši diskuzi usedáme do lavic a pouštíme se do práce.  

Pracovní postup: 

Začínáme názornou ukázkou, jak se z bílé čtvrtky vytvoří a slepí podkladový válec 

na lampion. Učitel ukazuje krok za krokem, aby nedošlo ke špatné konstrukci.  
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Každý žák si vybírá takový barevný papír, s kterým lampion bude konstruovat. Na 

každé lavici je připraven seznam čínských znaků a písmen. Tyto znaky žáci použijí na 

psaní svého tajného přání do lampionu.  

Když mají žáci vybraný papír, srolovaný a slepený do oválu, mohou začít s detaily 

prostříhávání a dolepování ucha. Nakonec žáci vpisují fixem vzkaz. Stále nám hraje 

tematická hudba a společně si užíváme příjemnou atmosféru, která ve třídě vládne. 

Učitel chodí mezi žáky a je jim nejen poradcem, ale i pomocníkem. Po dokončení 

posledního lampionu, utvoříme s dětmi kruh, chytáme se všichni za ruce, zavíráme oči  

a ještě jednou každý pro sebe si v duchu přeříkává vzkaz, který chce, aby se mu vyplnil. 

Nastává výstava a krátká prohlídka našich výtvorů, které si děti pověsily na okna třídy. 

Náš „vlajkonoš“ samozřejmě připíná čínskou vlajku na území Asie. Neopomíjí 

podotknout, že je to šestá vlajka do naší putovní sbírky „cesty kolem světa“.  

Reflexe: 

Velmi emotivní hodinu. Žáci byli velmi soustředěni nad čínskými znaky a nejvíce 

se zajímali o to, kam přesně na svůj lampion napíší svá přání. Mezi sebou si někdo přání 

sdělil a i k učiteli se dostalo pár z nich. Některá byla veselá jiná velmi dojemná. 

Celková konstrukce lampionu se většině vydařila, a na konci hodiny si moc všichni 

přáli, aby se jim vše splnilo, tak jak si napsali. 

Sebereflexe: 

Zajímavá a pro nás všechny velmi poučná a emotivní hodina. Zde bylo opět 

ověřeno, jak málo stačí k tomu, aby učitel žáky zaujmul svým nápadem natolik, že bude 

on sám dojat.  

 

Obrázek 7: Lampion štěstí 
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Metodický list č. 7 

Třída: 5.  

Téma: INDICKÉ KOBERCE „Dhurries“ 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Rozvíjet u žáků fantazii, citlivost pro barevnou kompozici. Rozvíjet 

schopnost tvořit.  

Výtvarná technika: Prostorová práce. Nierika- práce s vlnou.  

Výtvarný problém: Na základě fantazie vyjádřit schopnost vytvořit lineární obraz 

netradičním materiálem. 

Pomůcky: kartony, vlna, lepidlo, nůžky, děrovačka, hadřík 

Motivace:  

Nedaleko v jižní Asii s hranicemi mezi Bangladéší, Barmou, Nepálem, Čínou  

a Pákistánem se nachází země, do které se dnes pojedeme podívat. Zavítáme k místnímu 

obyvatelstvu, které se především živí výrobou a tkaním koberců. „Víte, o jakou zemi se 

jedná?“ „Ano, je to Indie.“ S žáky jdeme na koberec k mapě světa a ukážeme si, kde 

Indie leží a s jakými zeměmi hraničí. Dále je navozena konverzace o tom, zdali už žáci 

někdy viděli indické koberce, jak popřípadě vypadají a jestli nějaké takové mají doma. 

Vyprávíme si o tom, jak se takové koberce tkají (stroj, ručně), na čem a co se k tomu 

používá za materiál (len, vlna, bavlna). My si dnes jeden takový koberec vyzkoušíme 

vyrobit, na základě vzorů, své vlastní fantazie a použijeme k tomu vlnu.  

Pracovní postup: 

Krátce učitel vysvětluje postup krok za krokem a používá názornou ukázku. 

Každý žák má na lavici připravený obdélníkový tvar z tvrdého kartonu. Děrovačkou 

z obou stran vytvoří dírky, které pak využije na zauzlování střapečků. Na náčrtkový 

papír si předkreslují šablonu, vzor, podle kterého budou vytvářet svůj koberec. Žáci 

mohou zvolit barevnou kompozici pro náčrt. Každý si na základě vlastního 

připraveného vzoru nastříhá kousky vlny, různé délky a barvy. Na karton nalepuje tyto 

kousky - jeden proužek po druhém a tvoří po malých krocích dle své fantazie barevnou 

kompozici. Žáci si mezi sebou mohou barevnost vln různě vyměňovat. Je to velmi 

precizní práce, a proto žáci musí pracovat citlivě a musí být trpělivý.  
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Reflexe: 

Reakce dětí na své výtvory (až na pár výjimek) byla úžasná a velmi se jim to 

líbilo. Shodli se, že si opravdu přišli na chvíli jako v indickém obchodě, kde se vyrábějí 

různobarevné koberce s netradičními vzory. Mezi sebou si také mohli vyzkoušet i tzv. 

výměnný obchod s vlnou. 

Sebereflexe: 

Tato aktivita je hodnocena jako velmi vydařená činnost. Díky této výtvarné 

technice bylo odhaleno, kdo je ve třídě více precizní a kdo méně. Překvapením bylo, že 

obzvláště někteří chlapci, měli své výtvory mnohem vydařenější, než některá děvčata. 

Bylo i vidět, koho tato aktivita nadchla a kdo jen lepil kousek vedle kousku, protože to 

už chtěl mít hotové. Ve výsledku, dle žákovských výtvorů, byli všichni rádi, že 

si vyzkoušeli novou netradiční techniku a to práci s vlnou. „Vlajkonoš“ na konci druhé 

vyučovací hodiny připnul na naši mapu vlajku Indie. 

Metodické poznámky: Dát si pozor na případné rozlití lepidla nebo zbytečné ušpinění 

šablony. Předejít tomu tak, že si žáci lepidlo nalijí do malé mystičky a natírají vlnu 

štětcem. 

 

Obrázek 8: Koberce Dhurries 
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5.4.4  „Austrálie a Oceánie“ 

Dalším novým kontinentem, do kterého naše výprava společně zavítá, má 

nejmenší rozlohu a nejmenší průměrnou nadmořskou výšku. Rozprostírá se 

v jihovýchodní Asii a je tvořena hojnou plochou ostrovů a ostrůvků. Najdeme zde 

bohatý podmořský ekosystém, ale i krásnou faunu a floru. Tímto světadílem je Austrálie 

a Oceánie. My společně navštívíme Austrálii. 

 
Metodický list č. 8 

Třída: 5.  

Téma: Aborignal art 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Učit se rozhodovat a samostatně myslet. Prokázat schopnost utváření 

obrazu malými od sebe vzdálenými body. Hra s barvou. 

Výtvarná technika: Pointilismus, malba 

Výtvarný problém: Práce s bodem, udržení tvaru tečky, hra s barvou, práce s fantazií.  

Pomůcky: Temperové barvy, kelímek, vatové tyčinky, kelímek, hadřík, barevné čtvrtky 

Motivace: 

Na koberci si s žáky povídáme o fauně Austrálie. Jaká zvířata můžeme zde najít 

(klokany, pandy, lenochody, mravenčíky, krokodýli.). Jak asi taková zvířata žijí a čím 

se živí. Společně listujeme v obrázkové encyklopedii a ukazujeme si obrázky výše 

jmenovaných zvířat. Dnes si vyzkoušíme netradiční, výtvarnou techniku, která se 

nazývá pointilismus. Zde se nemaluje štětcem, ale nanáší se barva na vatové tyčinky. 

Pracovní postup: 

Před začátkem této činnosti vysvětlím, jak tato technika funguje. Názorně na 

ukázce předvádím. Pak si děti volí zvíře, které budou barvou a vatovými tyčinkami 

tupovat. Každý žák nejdříve začíná náčrtkem zvířete na extra papír. Poté si vybírá, 

barevnou čtvrtku a namíchává si barvy, které chce na tupování použít. Slabě načrtává 

tvar zvířete ještě jednou a pak začíná s tupováním. Upozorňuji, že je důležité, aby jeden 

bod byl stejný jako druhý. Pro celkový efekt a udržení tvaru je takto dané schéma 

důležité. 
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Reflexe: 

Hodina byla klidná a žáci byli opravdu na průběh soustředěni. Práce se dětem 

vydařila a nejvíce se jim líbila nová technika s vatovými tyčinkami. Byli nadšeni 

z míchání barev, které jim zdobily jejich výsledný obraz.  

Sebereflexe: 

Práce dětí se nám všem moc líbily, bylo vidět, že je technika pointilismu 

opravdu nadchla a výsledné výtvory byly zdařené a trpělivě odpracované. Výtvory jsme 

následně vystavily ve třídě. „Vlajkonoš“ zapíchl vlajku Austrálie do mapy světa a žáci 

se už těšili, jakou zemi navštívíme příště.  

 

 

Obrázek 9: Aborignal Art 
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5.4.5  „Spojené státy americké“ 

Naše další cesta vedla přes oceán do dalekého a velmocného kontinentu naší 

planety, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán a ležící v Severní Americe. 

Tento kontinent, především hlavní města, oplývají širokou škálou světel a zářivých 

neonových nápisů. Společně navštívíme město New York. 

 

Metodický list č. 9 

Třída: 5.  

Časový rámec: Dvě vyučovací hodiny (90 minut). 

Téma: NEONOVÉ NÁPISY 

Cíl hodiny: Rozvoj tvořivého myšlení, fantazie a představivosti. 

Výtvarná technika: Zapouštění akvarelových barev do soli.  

Výtvarný problém: Zjistit vlastnosti zapuštěné akvarelové barvy do navrhnutého 

motivu se solí. 

Pomůcky: Bílá čtvrtka A4, lepidlo, sůl, akvarelové barvy, hadřík, tužka, guma. 

Poznámky: Oba dva hodinové bloky jsou vedeny v anglickém jazyce. 

Motivace: 

„ Hello boys and girls, please close your eyes for couple minutes and emagine 

that you are walking thru the main street in New York City. What can you see? Can you 

see some well knowen signs? 

„Děti, zavřete si oči a představte si, že se procházíte večerním New Yorkem  

a míjíte nespočetné množství svítících nápisů známých amerických značek.“ „Jaké 

nápisy vidíte?„ Žáci odpovídají: „Coca-Cola, McDonald, Burger King, Disney, 

Starbuck coffee, Dunkin Donuts, Apple…“ Učitel ukáže dětem na obrázcích nápisy, 

které žáci jmenovali, a následuje krátká diskuze o tom, zdali si představovali a viděli 

stejné barvy nebo jiné. Poté žákům učitel představí, jak tyto nápisy budou výtvarně 

vyjadřovat.  

Pracovní postup: 

S dětmi si ze soli vytvoříme neonové nápisy typické pro Ameriku. Vysvětlím 

postup krok za krokem a názorně ukazuji, jak budeme se solí a akvarelovými barvami 

pracovat. Žáci si předkreslí tužkou na čtvrtku zvolený nápis, pak vnitřní prostor nápisu 



59 

 

potřou lepidlem a zasypou solí. Nechají par minut schnout. Do soli pak žáci zapouštějí 

akvarelové barvy.  

Reflexe: 

Aktivita byla obtížnější na pořádek, přesto se ale děti do práce ponořily 

s nadšením. Všichni se shodli, že tato aktivita byla velmi originální, a že doposud se solí 

ve výtvarné výchově nikdy nepracovali. Ukázka toho, že sůl se dá využít i pro jiné 

účely než je vaření, splnila očekávání. Chci po sobě zanechat stopu. „Vlajkonoš“ na 

konci druhé vyučovací hodiny připíná vlajku USA do naší cestovatelské mapy. 

Sebereflexe: 

Tato aktivita byla rozložena na dvě vyučovací hodiny, což bylo časově i svým 

cílem uspokojivě splněno. Mezičlánkem této aktivity bylo ukázat dětem, že sůl se dá 

využít nejen v kuchyni našich maminek, ale také ve výtvarné výchově, což bylo pro 

žáky novým poznatkem. Žákům se tato aktivita velmi líbila právě díky své originalitě,  

a společně jsme zjistili, jak krásné výtvory mohou z obyčejné soli a pár vpuštěných 

barev vzniknout. I anglický jazyk byl pro žáky nečekaným překvapením a novou 

zkušeností. Výklad v cizím jazyce byl přizpůsoben věku a znalostem žáků. Novou 

slovní zásobu a nové fráze si žáci mohli zapsat do slovníčku anglického jazyka. 

Metodické poznámky: Snažit se udržet pořádek ve třídě. Mít odpadkový koš poblíž. 

                 
Obrázek 10: Neonové nápisy 
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Metodický list č. 10  

Třída: 5.  

Téma: CINCO DE MAYO 

Časový rámec: 45 minut 

Cíl hodiny: Využívat a rozvíjet tvořivé vnímání, představivost a fantazii. 

Výtvarná technika: Kresba fixem 

Výtvarný problém: Jedním tahem vést linku. 

Pomůcky: Čtvrtka A4, tenký permanentní fix, barevné fixy. 

Motivace: 

„Hola, como esta mis amigos?“(Ahoj, kamarádi). „Hoy es una celebration 

Cinco de Mayo“ (Dnes máme oslavu Cinco de Mayo) „Vamanos.“(Pojdˇme).  

„Děti slovo Cinco de Mayo je svátek, který se slaví v Mexiku a připomíná lidem 

vítezství bitvy u Puebla. Den mexické hrdosti. Je to podobný svátek jako se slaví v USA 

den nezávislosti. Všude je mnoho jídla a pití. Konají se velké kostýmní průvody  

s ukázkami mexických lidových tanců a zvyků.“  

Všichni společně sedíme v kruhu a následuje krátká diskuze. „Co je typickým 

pokrmem pro Mexiko?“ Děti odpovídají – burrito, kuřecí quasadilla. „A co jsou typické 

znaky pro Mexiko?“ Žáci reagují: sombrero, pálivé papričky, kytara, tamburíny, činely. 

My si dnes vytvoříme plakát jako upoutávku na tento svátek.  Každý bude mít svůj.  

Pracovní postup: 

V prvé řadě žáky seznamuji s cílem naší aktivity. Jedním tahem z jednoho rohu 

čtvrtky do druhého rohu čtvrtky povedeme fixou linku, tak abychom zaplnili celou 

plochu. Čára se nesmí dotýkat sama sebe ani se nesmí křížit. Linka musí být tažena 

pouze jedním tahem. Potom vkreslíme do našeho labyrintu mexický znak, který 

vybarvíme fixami. Tento obrázek nalepíme na barevný podkladový papír, aby plakát 

vynikl. Znaky si žáci vybírají na začátku činnosti. Mají k dispozici knihy, encyklopedie 

a počítač.  

Reflexe: 

Děti hodnotí své výtvory, co se jim podařilo více, co méně a co je na této 

výtvarné technice nejvíce zaujalo. Většina dětí se shodla, že největším přínosem z této 

aktivity byla právě ta jedna jediná dlouhá a klikatá čára, která zaplnila celou čtvrtku. 

Nikdy předtím s čarou jako linkou děti neexperimentovaly. Dále žáky nadchla myšlenka 
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navrhnout svůj plakát a pracovat s fixami, které v běžných hodinách VV používají 

minimálně.   

Sebereflexe: 

Tato aktivita je hodnocena velmi pozitivně už nejen z důvodu úspěšného naplnění 

našeho výtvarného cíle, ale také z hlediska práce žáků. V průběhu naši činnosti byl ve 

třídě klid, pořádek, žáci byli maximálně soustředěni na to, aby nepřetáhli nebo 

nepřekřížili linku a tím si zkazili celý výtvor. Práce s fixem se jim moc líbila a celé dvě 

vyučovací hodiny jsme si všichni užili v duchu mexické fiesty. Nebylo opomenuto opět 

připevnit vlajku Mexika do naší mapy.  

 

Obrázek 11: Cinco de Mayo 
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5.4.6  „Antarktida“ 

Naše výprava se zastavila na jednom z nejchladnějších kontinentů naší planety. 

Antarktida je zemí ledu a mrazu, drsných klimatických podmínek a jediný kontinent 

nezasažený lidskou činností. 

Metodický list č. 11 

Třída: 5.  

Téma: TUČNÁCI 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Rozvíjet u žáků fantazii, citlivost pro barevnou kompozici. Rozvíjet 

schopnost otisknout svou vlastní stopu. 

Výtvarná technika: Tisk z výšky  

Výtvarný problém: Pochopit úlohu tisku z výšky a umět zobrazit svoji stopu ruky  

a nohy otiskem. 

Pomůcky: čtvrtky, temperové barvy, houbička, hadřík, voda, štětce, obálka, obrázky. 

Motivace:  

„Děti, dnes se pojedeme podívat do země, kterou naleznete v překvapení 

ukrytého ve vašich obálkách.“ Rozdám dětem do lavic obálky, kde se skrývá 

rozstříhaný obrázek ledové kry s tučňáky. Obálka obsahuje 20 částí jednoho obrázku. 

Úkolem žáků je složit obrázek a uhodnout světadíl, který dnes navštívíme. Žáci ze 

složeného obrázku správně hádají Antarktidu.  

Na koberci v kruhu si s žáky ukazujeme na mapě, kde Antarktida leží. Spolu 

vedeme diskuzi o zajímavostech tohoto kontinentu. Žáci se dozvídají i nové informace 

jako jsou například: Antarktida je čtvrtý největší kontinent a zároveň je tak 

pojmenována jižní polární oblast, která se rozprostírá kolem jižního pólu Země. Žádní 

obyvatelé se zde nikdy neusadili natrvalo díky velmi studeným klimatickým 

podmínkám. 

Zajímavostí je, že zde najdeme jen vědce, kteří pracují na výzkumných 

projektech. Co se týká fauny, žije zde osm druhů tučňáků. A my si dnes pár takových 

tučňáků zkusíme pomocí otisků ztvárnit.  
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Pracovní postup: 

Sedíme s žáky na koberci v kruhu. Učitel rozdělí žáky do skupin po 4 a vysvětluje 

přesný postup naší práce. Nejdříve musíme slepit dvě velké čtvrtky A3 a vystřihnout 

kruh, aby vytvořil ledovou kru. Některé skupiny mohou kruhový tvar dotvořit přímo 

v kře otrháním vnějšího obvodu. Vnitřní plochu kry vyplníme potiskem, který vznikne 

díky potřené ploše houbičkou nebo hadříkem. Necháváme na pár minut zaschnout. Pak 

si každý žák potře plochu svého palce či ukazováčku temperovou barvou a vtiskává 

prsty různě do plochy. To samé udělá i se svým chodidlem. Prsty mají tvořit mláďata 

tučňáků a chodidla dospělé tučňáky. Tyto postavy v tučňáky pak žáci dokreslují tuší  

a temperou. Přidáváme nos, oči a křídla. Žáci společně ve skupinách tvoří rodinku 

tučňáků na ledové kře. 

Reflexe: 

Na konci dvou vyučovacích hodin pokládáme naše výtvory na zem na koberec  

a následuje vlastní hodnocení skupin. Co se žákům líbilo, co se jim povedlo, co je 

nejvíce zaujalo, nebo co se jim naopak nepodařilo, tak jak chtěli. Ze všeho nejvíce si 

jim líbil tisk prstů, neb vše co je většinou malé je prý roztomilé. Žáci si pak své výtvory 

vystavují na šatnu třídy. 

Sebereflexe: 

Dvě vyučovací hodiny plné nadšení, dobré nálady a legrace z tvoření nejlépe 

vystihovalo tuto aktivitu. Všechny děti ve skupinách se podílely na tvorbě a každý 

přidal alespoň jeden otisk do své hojné rodiny tučňáků. Byl to krásný pocit sledovat 

žáky, jak s nadšením pracují a čekají, co ve výsledku vznikne z otisknutých prstů  

a chodidel. I učitel do jedné skupiny přidal svůj prst a zkusil si tuto techniku spolu 

s žáky. 

Metodické poznámky: Dbát na udržení čistoty ve třídě při smívání barev z prstů  

a chodidel. 

 

Obrázek 12: Tučňáci 
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5.4.7  „Zpět v Evropě“ 

Cestovatelská mise naší dobrodružné výpravy kolem světa končí. Jsme zpět v naší 

rodné zemi, České Republice. Tam, kde naše výprava započala kořeny výtvarného 

umění a poznání nepoznaného. Tuto dlouhou cestu zakončíme aktivitou, kde budou mít 

žáci možnost hojné fantazie a volného zkrášlování. Žáci si zde vyzkouší výtvarnou 

techniku s netradičním materiálem. 

Metodický list č. 12 

Třída: 5.  

Téma: PROMĚNY NAŠICH ÚČESŮ 

Časový rámec: 90 minut 

Cíl hodiny: Ozvláštnění sebe samého neobvyklým materiálem a objevování nových 

přístupů. Rozvoj fantazie a představivosti. 

Výtvarná technika: Plastická a prostorová tvorba. 

Výtvarný problém: Umět využít netradiční materiál k rozšíření možností výtvarného 

projevu. 

Pomůcky: Kartony, fotografie, přírodní materiál - šípek, větvičky, skořápky od oříšků, 

špejle, konfety, krepový papír, alobal, lepidlo, houbička, hadřík. 

Motivace:  

„Všichni víme, že žijeme v zemi, která se jmenuje Česká Republika. Víme, ale 

kolik obyvatel zde žije, jakou rozlohu zaujímá a jak bychom znázornili její mapu?“ 

Krátká diskuze nad položenými otázkami. Na papírový karton nakreslíme mapu České 

Republiky, kterou využijeme pro naše výtvory. 

Následuje desetiminutová procházka do malého parku v areálu školy. Zde si žáci 

nasbírají přírodniny (větvičky, listy, klacíky). „Co byste řekli na to, kdybychom si 

navrhli své vlastní účesy z přírodních materiálů a dalších pomůcek, které máme 

k dispozici?“ 

Pracovní postup: 

Každý žák má na lavici připravenou svou fotografii nebo kopii. Nalepí si ji na 

připravený karton dané velikosti a navrhuje si svůj účes. Používá k tomu svůj vybraný 

nebo připravený materiál. To vše lepí na fotku. Necháváme několik minut zaschnout. 

Svůj výtvor pak žáci nalepí na jakékoli místo v mapě naši republiky. Každý žák si 
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vybírá dle svého rozhodnutí. Někdo dle vztahu k danému místu, lokalitě, jiný dle místa 

narození a ostatní volí místa zbylá, neb nemají vyhraněné přání. 

Reflexe: 

Žáci hodnotí navzájem své výtvory. Co se jim povedlo, nepovedlo. Co je nejvíce 

zaujalo nebo naopak zklamalo. Většina žáků hodnotila svou práci pozitivně a celkově 

byli z výtvorů nadšeni. Následovala diskuze nad místy, které si na mapě pro svůj výtvor 

zvolili. Proč toto místo? Nezapomněli jsme ani na poslední naši poutní vlajku, kterou 

„vlajkonoš“ naposledy připnul na cestovatelskou mapu. 

Sebereflexe: 

Ve třídě vládla moc příjemná atmosféra. Děti se navzájem svými výtvory bavily. 

Pomáhaly si a byly k sobě velmi milý. Konečná diskuze nad dokončenými výtvory byla 

velmi potěšující, neb mnoho žáků se přiznalo, že nikdy nepracovali s netradičním 

materiálem a prozradili všem, proč si zrovna pro svoje dílo vybrali danou lokalitu. Dále 

velkým překvapením a příjemným poznatkem byly reakce žáků, v nichž některé děti si 

dokázaly udělat legraci ze sebe samého, aniž by se urážely. Naše celková diskuze byla 

zakončena třídní výstavou. 

 

Obrázek 13: Proměny našich účesů 

Všechny práce k jednotlivým metodickým listům jsou k prohlédnutí v příloze č. 3, 

str. 85. 
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5.5 Prezentace projektu 

Společně s žáky jsme zrealizovali předvánoční výstavu, kterou jsme si nazvali 

VERNISÁŽÍ. Výstava byla připravena v mé učebně jazyků a byla k vidění pro všechny 

žáky 1. stupně naši základní školy.(viz příloha č. 1, str. 74)  

Bylo zde k vidění dvanáct našich výtvarných děl z různých zemí světa. Každé dílo 

neslo svůj název s popiskem dané aktivity a výtvarné techniky. Práce byly rozloženy na 

lavicích nebo vyvěšeny na stěnách třídy.  

Na vlastní realizaci výstavy se podíleli všichni žáci, kteří se po vyučování aktivně 

zapojovali do příprav. Každá skupina měla svou úlohu. Jedni připravovali pozvánky, 

druzí aranžovali třídu, další psali komentáře k jednotlivým aktivitám a uvítací řeč na 

tabuli ve třídě a jiní zase pomáhali s připevňováním obrázků. 

Výstava proběhla poslední týden před vánočními prázdninami, a tak sebou nesla 

 i trochu vánoční nostalgie. „Bylo to krásné zpestření a velmi motivační pro nás 

všechny.“ pravila jedna z třídních učitelek, která se se svou třídou výstavy účastnila. 

Někteří žáci dokonce přišli žákům 5. B osobně do třídy poděkovat a pochválit jejich 

výtvory. Samozřejmě nás to velmi potěšilo.  

Další prezentací projektu byl KALENDÁŘ. Zde jsme společně s žáky vybrali na 

každý měsíc jeden obrázek dané aktivity z dané země. Pak jsme společnými silami 

kalendář vytvořili na počítači. Na přání dětí jsme tento kalendář věnovali jejich paní 

třídní učitelce, jako vánoční dárek. Ta si samozřejmě toto překvapení zasloužila, neboť 

nám poskytla po celou dobu projektu svou třídu a vždy byla ve všem velmi ochotna. 

(viz příloha č. 2, str. 81) 
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5.1 Hodnocení projektu 

Žáci se do všech aktivit zapojovali s velikým nadšením. Každá motivace byla pro 

ně velmi poutavá, protože je vždy čekalo něco nového. Žáci se na každou aktivitu těšili 

a nemohli se dočkat další projektové hodiny. Přípravy na aktivity se zpočátku zdály 

náročné, ale vše se zvládlo dle rozvrženého plánu.  

Hlavní cíl projektu „Cesta kolem světa“ byl dle mého názoru splněn. Žáci si 

během čtyř měsíců, v rámci dvanácti aktivit vyzkoušeli různé výtvarné techniky  

i s využitím netradičního materiálu. Seznámili se s šesti kontinenty světa a navštívili 

dvanáct zemí. Každá hodina byla jedinečná. Dvanáct výukových cílů bylo naplněno. 

Vytyčením bylo, aby cíle korespondovaly s daným tématem, aby byly dosažitelné  

a žáky stimulovaly k dalším aktivitám. 

Dvanáct výtvarných aktivit jsme na konci projektu společně zhodnotili. 

Nejoblíbenější aktivitou byl „Lampion štěstí“. Zde žáky nejvíce nadchlo čínské písmo  

a s ním spojené splnění svého tajného přání. Druhou oblíbenou aktivitou byla vyhlášena 

skupinová práce na téma „Sarkofág“. Zde se žákům líbila činnost, která v sobě nesla 

několik výtvarných postupů a technik včetně koláže. Opět si zde děti mohly vyzkoušet 

egyptské hieroglyfy, které pro každou skupinu měly svůj určitý význam a nesly v sobě 

tajný vzkaz. Mezi třetí oblíbenou aktivitu patřila „Eiffelova věž“. Jednoduché tahy tuší 

se pro některé žáky proměnily v nádhernou kresbu, která do finále připomínala 

malebnou pohlednici z Francie. Žáci nazvali město Paříž městem zázraků, kouzel, lásky 

a potěšení. Nejméně oblíbenou aktivitou se stala ruská „Babuška“ a „Koberce 

Dhurries“. Důvodem menší oblíbenosti těchto aktivit byla pro některé žáky jejich 

náročnost. Obtížnost se stříháním látky a následné lepení u ruské Babušky. Precizní 

lepení vlny na koberce Dhurries některým žákům dělalo též jisté problémy. Docházela 

trpělivost, tudíž jejich výsledné výtvory nebyly dle jejich očekávání. Všechny aktivity 

žáci hodnotili jako zajímavé, velmi přínosné, protože do nich bylo možné zapojit vlastní 

fantazii a představivost. 

V průběhu projektu byli žáci velmi aktivní, kreativní a pracovali s obrovským 

nadšením. Sociální klima třídy je hodnoceno velmi kladně. Během jakékoli diskuze 

neměli žáci žádný problém ani ostych vyjádřit svou myšlenku či sdílet své zážitky 
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s ostatními. Pokud se vyskytl komunikační problém nebo nastalo nedorozumění, bylo to 

vždy v duchu dobra vyřešeno. Navzájem mezi sebou žáci spolupracovali a pomáhali si. 

Potěšením bylo, že někteří žáci dokázali pomoci slabším a zapojit je do náročnějších 

aktivit. Ve skupinách se vždy dokázali dohodnout a uměli si mezi sebou rozvrhnout, co 

kdo bude dělat. 

Zpětné reakce a sebehodnocení žáků na konci každé aktivity bylo také velmi 

potěšující. Většina dokázala verbalizovat své klady, ale i rozpoznat svá úskalí. Ne vždy 

se totiž daný výrobek povedl, a i přesto si to někteří dokázali přede všemi přiznat.  

Volba vyučovacích metod a forem splnila osobní očekávání. Zajímavou 

dominantou  projektu byla metoda CLIL, dále brainstorming a myšlenková mapa. Žáci 

si vyzkoušeli několik krátkých diskuzních kruhů, kde měli možnost se sami vyjádřit, 

pokládat otázky nebo jen tiše naslouchat. 

Tento projekt byl pro nás všechny velkým přínosem. Každý žák si odnesl nejen 

krásný výtvor, ale i kousek nové zkušenosti s nevšedními i všedními výtvarnými 

technikami. Dále mnoho hezkých zážitků z hodin, plno zábavy při cestování  

a poznávání nepoznaného. Projektové vyučování bylo také obohacující ve směru 

zeměpisném, multikulturním, ale i estetickém. Vděčností za vše byla celková realizace 

projektu právě se třídou 5. B. Tímto celé třídě patří velké poděkování a udělení 

pochvaly za jejich pracovitost, kreativitu, píli, nadšení a spolupráci. 

 

 Obrázek 14: Mapa světa 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se snažila poukázat na efektivní uplatnění projektu. 

Projekt neučí děti jen pouhé předávání dovedností, znalostí, ale hlavně učí žáky 

samostatně pracovat, řešit problém, učí je i dovednosti diskutovat, pracovat ve skupině  

a být zodpovědný za výsledky své práce. Toto vše probíhá v rámci projektového 

vyučování, v němž žáci zapojují smyslové vnímaní a prožitek. Proto si dovolím 

podotknout, že není nad to, když můžeme svůj prožitek či poznání určitým způsobem 

vyjádřit. Ne vždy se totiž dá vše zprostředkovat slovy. Projekt byl proto zaměřen 

umělecky, a to formou výtvarného vyjádření. K samotné realizaci bylo nejdříve potřeba 

vymezit základní pojmy, s nimiž se projekt pojí a respektovat teorie různých autorů, 

kteří projekt vidí ze svých osobitých pohledů. Abychom mohli proniknout do této 

problematiky, bylo důležité si vymezit, jaké přednosti a úskalí v sobě projekt nese  

a jakými fázemi se musí projít, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Následně přišlo na 

řadu, jak projekty mohou být využity na ZŠ a jakým způsobem je lze praktikovat 

v předmětu výtvarná výchova. Nebylo opomenuto také mezipředmětové propojení, 

které žákům umožnilo uplatnit, co nejvíce svých vědomostí a znalostí z ostatních 

předmětů nebo na základě nových poznatků je interpretovat. Tím se učení rázem stalo 

zábavnější a my se mohli pustit do samotné realizace.  

Při vlastní realizaci projektu nás celým průběhem provázela mapa světa. Žáci 5. B, 

ZŠ U Lesa v Novém Boru, se tak na několik měsíců stali malými cestovateli. Navštívili 

šest světadílů a pronikli do tajů dvanácti různých zemí naší planety, což přineslo 

dvanáct metodických listů pro pedagogy. Každá cesta žáky stála mnoho úsilí a práce, 

ale díky tomu si vyzkoušeli několik výtvarných technik, které v běžných hodinách plně 

nezažili. Měli tak možnost seznámit se s rozdílnou faunou a florou, jinými tradicemi či 

zvyklostmi, což se v tomto směru dotklo i multikulturní výchovy. Tento směr žákům 

přinesl i jiný pohled na odlišné národnosti, se kterými se v běžném životě mohou setkat, 

proto jsme si připomněli vzájemný respekt a toleranci vůči různým minoritním 

skupinám. 

Projekt, který nese název „Cesta kolem světa“ se setkal s velmi pozitivním 

hodnocením. Nejen v průběhu činností žáci hodnotili své výtvory, ale po každé 

ukončené aktivitě jsme s žáky vedli diskuzní kruh, ve kterém měli všichni možnost 
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sebereflexe. Ta mi dostatečně ukázala jak žáky každé nové téma a nová výtvarná 

technika projektu nadchla natolik, že s nedočkavostí čekali, co bude následovat příště. 

Velmi mě také potěšilo zjištění, že většina začala zařazovat výtvarnou výchovu mezi 

jeden z jejich oblíbených předmětů.  

Celkově projekt vyzněl velmi pozitivně a mé očekávání i tajná přání byla naplněna. 

Myslím si, že jsem děti dostatečně seznámila s novými výtvarnými technikami  

a projektovým vyučováním přiblížila rozmanitost odlišných kultur různých zemí celého 

světa. S kladným hodnocením se setkalo i mezipředmětové propojení, z čehož jsem 

měla velkou radost, protože to byla má první zkušenost a určitě ne poslední. Po 

úspěšném zakončení praktické části, jsem se přesvědčila, že projekt a jeho dílčí 

výtvarné i vzdělávací cíle byly splněny. Na závěr bych ráda uvedla, že nejen žáci si 

z projektu odnesli mnoho nových zkušeností a zážitků, tak i já si odnáším svou první  

a příjemnou zkušenost z projektového vyučování, kterému se nadále hodlám věnovat  

a věřím, že i dalším pedagogům tento projekt přinese mnoho nových nápadů do hodin 

výtvarné výchovy.  



71 

 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 

CÍLKOVÁ, Eva, SCHÖNEROVÁ, Petra, Náměty pro multikulturní výchovu. Praha: 

Portál, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7367-238-6. 

DVOŘÁKOVÁ, Markéta, 2009. Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, 

současné problémy. Praha: Karolinum. ISBN 987-80-246-1620-9.  

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2005, ISBN 80-7290-237-7. 

KAŠOVÁ, J. Škola trochu jinak, projektové vyučování v teorii i praxi. Kroměříž: 
Iuventa, 1995. 
 
KOLEKTIV AUTORŮ. Encyklopedie světa s atlasem světa. Marco Polo, 2005. ISBN 
38-279-9950-2. 
 
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006, 160 s. ISBN 978-80-210-4142-4. 

MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 
  
PŘÍHODA, V. Reformní praxe školská. Praha: Československá grafická 
unie, 1936. 

ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. 

ISBN 80-902267-2-8. 

ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2003, 56 s. ISBN 80-729-0121-4. 

ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995, 195 s.  

ISBN 80-238-3744-3. 

ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996.  

ISBN 80-902267-1-X 

SKALKOVÁ, Jarmila, 2007. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, 

metody, organizační formy vyučování. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Grada. 

ISBN 978-80-247-1821-7. 



72 

 

TOMKOVÁ, A.; Kašová J.; Dvořáková M., Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009, 
ISBN 978-80-7367-527-1. 
 
TOMKOVÁ, A., Proměny vyučovacích metod v primární škole. K současným 
problémům vnitřní transformace školy In: Kolektiv autorů, Praha. PedF UK, 1998 
 
UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. 5., 

přeprac. a dopl. vyd., v Portále 1. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-717-8599-7. 

VALENTA, J., aj., Pohledy: projektová metoda ve škole a za školou. Praha: IPOS 
ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0. 
 
ŽANTA, R. Projektová metoda. Pokus o řešení pracovní školy. Praha: Dědictví 
Komenského, 1934 
 
 
Internetové zdroje 

http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3117/prurezove-tema-multikulturni-vychova-

aplikovane-do-vytvarne-casti-oboru-umeni-a-kultura.html/ 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/pointilismus/ 

  



73 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Vernisáž…………………………………………………………….…str. 74 

Příloha č. 2: Kalendář …………………………………………………………..….str. 81 

Příloha č. 3: Ukázky výtvarných prací žáků realizovaného projektu………….…..str. 85 

  



74 

 

Příloha č. 1: Vernisáž – Učebna jazyků na 1. st. ZŠ 

 

Obrázek 15: Vernisáž - uvítací tabule 

 

Obrázek 16: Prohlídka vernisáže žáky 
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Obrázek 17: Sarkofágy 

 

Obrázek 18: Cinco de Mayo 
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Obrázek 19: Aborignal Art - Austrálie 

„ S uchošťourama byla zábava, kdo je neměl, nejel do Austrálie.“ 

 

Obrázek 20: Koberce Dhurries - Indie 

„Uff to byla fuška nalepit kousek vlny za kouskem dalšího kousku “ 
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Obrázek 21: Cinco de Mayo - Mexiko 

„ Zkuste si někdy vést jedním tahem dlouhou čáru přes celou plochu čtvrtky, je to 
celkem dřina.“ 

 

Obrázek 22: Neonové nápisy - USA 

„Byli jsme slaní jako slanečci a naše třída vypadala jako jeden velký solný důl.“ 
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Obrázek 23: Lampiony štěstí - Čína 

„Zde jsme si plnili svá tajná přání a naučili se pár čínských znaků.“ 

 

Obrázek 24: Nástěnná malba - Španělsko 

„Muchláž spojená s malbou byla pro nás všechny zajímavou výtvarnou technikou.“ 
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Obrázek 25: Babuška - Rusko 

„Zkuste si také někdy s námi proniknout do ruské velmoci Bábušek.“ 

 

Obrázek 26: Amfora - Řecko 

„Dalo nám to práci, ale výsledek stál za to!“ 
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Obrázek 27: Tučňáci - Antarktida 

„Tak tuhle krásu a pořádnou zimu jste mohli zažít jen u nás ve třídě 5. B na hodině 
Výtvarné výchovy.“ 

 

Obrázek 28: Proměny našich účesů - ČR 

„Zde jste se s námi mohli ocitnout přímo v kadeřnické show a odcházet se zcela 
novým netradičním účesem.“ 
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Příloha č. 2 – Kalendář 

 

Obrázek 29: Kalendář - hlavní strana, Leden

 

Obrázek 30: Únor, Březen 
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Obrázek 31: Duben, Květen 

 

Obrázek 32: Červen, Červenec 
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Obrázek 33: Srpen, Září 

 

Obrázek 34: Říjen, Listopad 
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Obrázek 35: Prosinec 
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Příloha č. 3 – Ukázky výtvarných prací žáků realizovaného projektu: 

EVROPA: Francie – „Eiffelova věž“ Malba akvarelem, kresba tuší. 

 

Obrázek 36: Vlastní práce žáků - kresba tuší 

 

Obrázek 37: Kresba tuší 
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Obrázek 38: Eiffelova věž 

 

 

Obrázek 39: Eiffelova věž 
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Obrázek 40: Žáci 5. B – Francie 
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Španělsko – „Jeskyně Altamira“ Malba pastelem, muchláž. 

 

Obrázek 41: Malba pastelem, muchláž 

 

Obrázek 42: Vymývání barvy 
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Obrázek 43: Obkreslování šablon 

 

   Obrázek 44: Připravený podklad    Obrázek 45: Nástěnná malba 
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Obrázek 46: Žáci 5. B - Španělsko 
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Rusko – „Babuška“ Textilní koláž 

  

Obrázek 47: Textilní koláž   Obrázek 48: Stříhání látky 

 

Obrázek 49: Žáci 5. B - Rusko 
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Řecko – „Amfora“ Rytá kresba na voskovém podkladu 

 

Obrázek 50: Řecká abeceda 

 

        

Obrázek 51: Kresba voskovkou  Obrázek 52: Potírání tuší 
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Obrázek 53: Odkrývací rezerváž 

 

 

Obrázek 54: Odkrývací rezerváž 
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Obrázek 55: Řecká amfora 

 

 

Obrázek 56: Žáci 5. B - Řecko 
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AFRIKA: Egypt – „Sarkofágy“ Malba, kresba, koláž. Skupinová práce. 

      

Obrázek 57: Hieroglyfy   Obrázek 58: Sarkofág - malba 

        

Obrázek 59: Skupina č. 1   Obrázek 60: Skupina č. 1 
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Obrázek 61: Skupina č. 2 

 

Obrázek 62: Sarkofágy 
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Obrázek 63: Sarkofágy   Obrázek 64: Sarkofágy 
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ASIE: Čína: „Lampion štěstí“ Práce s papírem. 

 

Obrázek 65: Čínské písmo  Obrázek 66: Čínské písmo 

  

Obrázek 67: Tvorba lampionu  Obrázek 68: Lampion štěstí 
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Obrázek 69: Lampion štěstí 

 

Obrázek 70: Lampion štěstí 
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Indie – „ Koberce Dhurries“ Nierika- práce s vlnou¨ 

 

Obrázek 71: Práce s vlnou - Nierika 

 

Obrázek 72: Práce s vlnou 
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Obrázek 73: Koberce Dhurries 

 

Obrázek 74: Koberce Dhurries 
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AUSTRALIE: „Aboriginal Art“ Malba- Pointilismus 

  

Obrázek 75: Pointilismus   Obrázek 76: Pointilismus 

 

Obrázek 77: Vlastní tvorba 
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Obrázek 78: Fauna 

 

Obrázek 79: Fauna 
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USA: „Neonové nápisy“ Zapouštění akvarelové barvy do soli. 

 

Obrázek 80: USA 

 

  

Obrázek 81: Neonové nápisy   Obrázek 82: Neonové nápisy 
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Obrázek 83: Zapouštění barev  Obrázek 84: Zapouštění barev 

 

 

Obrázek 85: Neonový nápis NY 
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Obrázek 86: Mc Donald 

 

Obrázek 87: Žáci 5. B - USA 
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Mexiko: „Cinco de Mayo“ Kresba fixem

 

Obrázek 88: Kresba fixem 

  

Obrázek 89: Kresba fixem   Obrázek 90: Kresba fixem 
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Obrázek 91: Cinco de Mayo   Obrázek 92: Cinco de Mayo 

 

 

Obrázek 93: Žáci 5. B – Mexiko 
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ANTARKTIDA: „Tučňáci“ Tisk z výšky, otisk, malba temperou 

Práce ve skupinách. 

  

Obrázek 94: Tisk z výšky   Obrázek 95: Tisk z výšky 

  

Obrázek 96: Tučňáci   Obrázek 97: Tučňáci 
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Obrázek 98: Žáci 5. B – Antarktida 
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Zpět v Evropě -  Česká Republika: „Proměny našich účesů“ Asambláž 

  

Obrázek 99: Asambláž   Obrázek 100: Asambláž 

 

 

Obrázek 101: Proměny našich účesů 
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Obrázek 102: Žáci 5. B - ČR 


