
Distanční výuka – výtvarný obor                      podzim 5.10.-18.10.2020 

                                                                                            

Milí rodiče a žáci,  

protože nám opět nastala doba, kdy se nesmíme vídat ve škole, snažím se pro vás připravit 

téma, které by bylo aktuální opět k ročnímu období. 

Ale ještě než se dostanu k zadání práce, chtěla bych vás co nejsrdečněji pozvat na naši 

výstavu JINÉ SVĚTY, kterou budeme celý týden instalovat a na kterou se jistě vaše děti moc 

těší a uvidí tak konečně celoroční práci pohromadě. Na jaře nám situace s karanténou 

zkomplikovala naši tvorbu, ale po návratu do školy jsme pilně tvořili a snažili se dohnat co se 

dalo. I nyní během září jsme stále se staršími ročníky na tématu usilovně pracovali.  

Všem žákům, jsem v posledním týdnu dávala do žákovských knížek pozvánku na výstavu a 

kartičku Autora výstavy, kterou mohou uplatnit při návštěvě výstavy - vícekrát. Při předložení 

na pokladně budou mít vstupné zdarma. 

Kvůli opatření Covid 19 se letos bohužel nemůže konat slavnostní vernisáž, ale věřím, že i tak 

se na výstavu od úterý 13.10.2020 s dětmi vypravíte. Bude přístupná s otevírací dobou 

zámku až do ukončení sezóny 13.12.2020.  

Jakmile začne i naše klasická prezenční výuka, navštívíme výstavu společně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Jeřabiny 
Tato krásná rostlina se stala inspirací pro tvorbu, která není náročná na výtvarnou práci i doma. 

Téma je určené jak pro mladší, tak pro starší ročníky.  
Samozřejmě není problém najít inspirační fotku na internetu, ale zkuste jít ven do přírody a najít 

opravdu skutečné jeřabiny a natrhat si tak krásnou podzimní dekoraci a přitom vytvořit své 
umělecké dílo. Při skutečném prohlédnutí a osahání uvidíte detaily, které z fotky není možné. Budu 

ráda, když mi opět vaše tvorby nafotíte a pošlete. 
 

Technika: větvení - malba tuší a vlasovým štětcem, plody jeřabiny tisk temperou za pomocí tyčinky 
do tavné pistole, listy – zředěná tuš, detaily fixem (Centropenem), formát A3 

Prosím omezte se opravdu pouze na černou, šedou a červenooranžovou barevnost. 
RADA NAD ZLATO – dejte si lahvičku s tuší do prázdné misky, při převrhnutí nenapáchá tak velké 

škody a dá se znovu přelít do lahvičky. Nejde vyprat! 
 

Kdo byste měli chuť, přečtěte si článek o léčivých vlastnostech jeřabin. 
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/jerabiny-jako-jed-ale-i-lek-na-radu-potizi-40298392 
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https://www.ireceptar.cz/zdravi/jerabiny-sladkoplodeho-jerabu-jsou-zdrave-a-lahodne.html 

 

 

https://www.ireceptar.cz/zdravi/jerabiny-sladkoplodeho-jerabu-jsou-zdrave-a-lahodne.html


Kaligrafie 
Malba větvení vám může připomínat kaligrafii, proto si můžete jako druhý úkol vyzkoušet tuto 

krásnou techniku. Budete potřebovat spoustu, spoustu kopírovacího papíru, protože to děti nesmírně 

baví. Obzvlášť se pokoušet psát své jméno! 

Zde posílám odkaz na videa, kde to sice vypadá velmi lehce, ale nenechte se zmást! Je to o pevné 

ruce a tréninku. Ale dětská radost je veliká!  

 

  

https://cz.pinterest.com/pin/542120873900129736/ 

https://cz.pinterest.com/pin/361625045083264809/ 

https://cz.pinterest.com/pin/542120873900129736/
https://cz.pinterest.com/pin/361625045083264809/


Na dalších fotkách můžete vidět Kaligrafickou malbu tuší a štětcem – Bambus  

 

  



             

A pro starší žáky tu mám tip na skvělou knížku. Pro ty, které z vás by bylo kaligrafické písmo 

atraktivní, vkládám fotku knihy, která vás učí psát různé kaligrafické styly. 

  

 


