
Distanční výuka – výtvarný obor                      podzim 19.10.-23.10.2020 

Téma týdne jsou DÝNĚ 
 

Milí rodiče a žáci,  

naše výstava Jiné světy je nyní nainstalovaná na zámku, bohužel je však s provozem zámku 

uzavřena. O dalším vývoji Vás budeme informovat a věřím, že si výstavu budete moci co 

nejdříve prohlédnout. Prozatím přikládám několik fotek z instalace výstavy a více fotek 

z hotové výstavy jsou ve fotogalerii na webu školy. 

  

  

  



 

 



   

  

 

 

 

 

 



DÝNĚ Nyní je období dýní. Jsou všude a k podzimu patří. Dýní existuje mnoho druhů a 

jsou výtvarně velmi zajímavé a proto jsem je zvolila jako téma pro další týden pro obě věkové 

skupiny. Budou se však lišit v technice a zadání. 

Mladší žáci 

Malba vodovými barvami a trhaná/stříhaná koláž z papíru. Pomalujte celý kopírovací papír A4 nebo 

noviny odstíny oranžové od nejsvětlejších po nejtmavší. Další část jiného papíru namalujte v barvě 

stonku (hnědá, zelená) a poslední kreslící papír A4 v barvě podkladu (tmavě hnědé, zelené). Nechejte 

barvy zaschnout a poté vytrhejte menší části a vytvořte tak koláž z papíru ve tvaru dýně. Míchejte 

odstíny světlejší a tmavší podle stínu a barevnosti dýně. 

Pomůcky: papíry, noviny, vodové barvy + vlasový štětec, , lepidlo, nůžky 

   

  

 



Starší žáci 

Malba vodovými barvami (anilinkami) na výkres A4 nebo lépe A3. Vytvořte si zátiší z dýní, kterých je 

všude plno. Pokud opravdu žádné nemáte, můžete se inspirovat fotkou nebo přiloženým videem, kde 

uvidíte i postup malby vodovými barvami. 

Pokud nechcete, aby se vám barvy rozpíjely, musíte počkat než první vrstva zaschne. U akvarelové 

malby využíváme obojí. Někdy chceme, aby se barvy promíchaly, jindy chceme ostrý přechod (fleky, 

ostré světelné přechody) 

!!! Pamatujte, že technika akvarelové barvy nepoužívá bělobu. Vše co je světlé musí zůstávat světlé 

po celou dobu. Začínáte podmalbou s vynecháním nejsvětlejších míst. Musíte si malbu promyslet! 

Postupně ztmavujete a kolorujete. Technika, která používá míchání běloby a ostatních barev se 

jmenuje KVAŠ. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuvjXcXfHRU&feature=emb_logo&ab_channel=thefrugalcrafter

LindsayWeirich 

https://www.youtube.com/watch?v=mTo8OFtwDFI&ab_channel=CallyLawson 
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Všimněte si použití studených barev do stínů. Při pohledu zblízka vidíte jasně fialovou nebo modrou, 

ale z pohledu z dálky  tyto studené tóny umocní hloubku a vytvoří tak hluboký stín. Nezapomeňte 

dopředu naplánovat nejsvětlejší místa a ty nechat volná. Na závěr jen přetřít čistou vodou, aby papír 

nezůstal suchý (mokrý papír se zvlní a po uschnutí vypadá jinak). 

 

 

 



Tipy na zpestření 

Malba temperou nebo akvarelem.  

1. Podívejte se na dýně z jiného úhlu! 

 

     

 



2. Sestavte si trošku složitější zátiší 

   

   

3. Stylizace barev – malba temperou nebo akrylem (pastózní barvy) 

  


